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Meeleolukas reis Tür-
gimaale ehk kuidas 
meil seal hästi läks:-)Õpilaste sünnipäevad

Gert Tammel 4B 20.04
Allan Vaga 10D 24.04
Sander Puppart 5A 24.04
Raul Kaubi 12D 25.04
Laura-Liisa Perova 12C 25.04
Ergo Vahter 12C 25.04
Kadri Kolk 12C 25.04
Kristo Ader 5A 25.04
Risto Veemees 1B 25.04
Markus Oeselg 1B 26.04
Kerolin Kuusk 7A 26.04
Katri Hoogand 12E 26.04
Liis Ilus 11B 27.04
Taavi Tanila 12C 28.04
Edgar Koppel 12C 28.04
Maris Pulk 10D 28.04
Susanna-Liis Seppel 9B 28.04
Kätlin Aas 9B 28.04
Maria Neidra 10B 29.04
Kadi Sink 12D 29.04
Siim Hiieväli 10A 29.04
Alex Toni Kristian Lahtinen 3B 
 29.04
Indrek Kruuser 12A 30.04
Triine Puppart 2A 30.04
Eliisa Maria Kattai 3B 30.04
Sissel-Maria Mägi 5B 30.04
Indrek Lõbus 12D 30.04
Karina Klais 8A 30.04
Tanel Saar 10A 30.04
Rutt Tarus 9A 01.05
Kai Kask 12B 01.05
Kerti Ruttu 11A 02.05
Kristina Liiv 4A 03.05
Tauno Kuhi 11B 03.05
Maria Lindau 5B 03.05
Kadri Varipuu 10C 05.05
Lisanna Himmist 1A 05.05
Henri Viires 12E 05.05
Liisa Reinart 11B 06.05
Jaan Käsk 11C 06.05
Taavi Seppel 11A 06.05
Birgit Vinn 3B 06.05
Gert Põld 7A 06.05
Liis Tiit 12B 07.05
Kristiina Takkis 3B 07.05
Liis Kaal 12B 07.05
Henri Kaus 9C 07.05

Töötajate sünnipäevad

Anna Adamson 01.05
Ly Saar 03.05
Ursula Matvejeva 04.05*

Sünnipäevad

Palju
õnne!

Laupäeval kirjutas �94 inimest KG-s lõpukirjandit. Enam kui pooled neist kirjutasid teemal “Olla nagu kõik 
või jääda iseendaks?” Pildil kuldmedalikandidaat Helen Voksepp esimesel 100-punkti üritusel. Foto: Maidu Varik

Koolitusreis Tallinnasse
2�.-22. aprillil külastasid 
�0 kooli töötajat nelja Tal-
linna kooli.

Tegemist oli vastukülas-
käiguga. Nimelt käis Tallin-
na Haridusameti juures te-
gutsev IKT nõukogu(vist sai 
õige nimi) 31. jaanuaril meie 
kooli tegemistega tutvumas. 
Meile pakuti võimalust vas-
tukülaskäiguks ja tutvumi-
seks soovitati nelja kooli, 
kus IKT alane tegevus elava-
mal järjel. 

Käisime Rahumäe Põhi-
koolis, Lilleküla Gümnaa-

siumis, Tallinna Reaalkoolis 
ja Gustav Adolfi Gümnaa-
siumis. Igas koolis oli midagi 
põnevat näha nii IKT alaselt 
kui laiemalt kogu kooli-
elu silmas pidades. Tallin-
na suuruses linnas on tunda 
linna haridusameti vedavat 
jõudu koolielu edendami-
sel. Saab loetleda mitmeid 
linna haridusameti algatusi, 
mis ka koolide poolt täies-
ti omaks võetud. Väiksema-
tes kohtades tuleb meil see 
töö koolides ise ära teha. Sel-
lest vaatepunktist vaadatu-

na pole meil IKT valdkon-
nas tarvis kellegi ees silmi 
maha lüüa. 

Samas nägime külasta-
tud koolides mõndagi kasu-
likku ja mitmeid pühendu-
nud inimesi.

Loodetavasti saime piisa-
valt innustust oma asja edasi 
ajada. Ja ehk senisest süste-
maatilisemalt ja ehk senisest 
järjekindlamalt.

Toomas Takkis, 
koolijuht
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le oli tegu esimese sellelaad-
se võistlusega, tuldi kuue 
osalenud võistkonna hulgas 
tublile neljandale kohale.

Üldarvestuses saavutati 
viies koht.

Karujärve ümbru-
se metsades tuli kahe päe-
va jooksul läbida ligi 20 km 
pikkune matkadistants. Va-
hepealsetes kontrollpunkti-
des tuli muuhulgas lahendada  
meditsiiniülesanne, läbida 

Noorkotkad võistlesid Karujärvel

Eelmisel nädalavahetu-
sel osales KG noorkotkas-
te võistkond maakondlikul 
matkamängul Vesse, mil-
lega tähistati Jüriöö üles-
tõusu aastapäeva ning sel-
gitati Saaremaa parimaid 
noorkotkaste ning kodutü-
tarde võistkondi, keda saa-
ta suvel üleriigilistele võist-
lustele.

Kuigi jaanuaris noor-
kotkastega liitunud poiste-

takistusrada, sõuda paadiga 
ning näidata oma oskusi sõl-
mede sidumisel.

Võistkonda kuulusid  
Georg Arnold, Kaur 
Hiet, Karl-Sten Suurna ja  
Vahur Varris 6a klassist. 
Matkamängust võttis osa ka  
Martin Merilo 9c klassist.

Taavi Tuisk, 
juhendaja

Meie neiud SuperNoova finaalis
Rahvusvaheline žürii sel-
gitas eelmisel nädalava-
hetusel Eesti moedisaine-
ritekonkursi SuperNoova 
2008 aasta võistluse fina-
listid.

Selle aasta konkursile esi-
tati nooremas kategoorias 59 
tööd, kelle seast valiti 10 fi-
nalisti, neist 2 meie kooli õpi-
last Kristin Liias  (10 a kl.) ja 
Katrina Kaubi (12 f kl.).

Selleaastase eelvoo-
ru žürii liikmed olid: Anu 
Merila; Marie Claire pea-
toimetaja Eve Hanson; 
Ivo Nikkolo peadisainer 
Aarne Niit; disainer  Kal-
le Kuusela, moefoto-

graaf, Soome; Elena 
Strahova, Baltikumi Moefö-
deratsiooni president, Läti, 
Catharina Olsson disainer, 
Rootsi

Žürii liige Anu Merila 
kommenteeris: “Noorem ka-
tegooria on väga suure aren-
guhüppe teinud. Vanemat 
kategooriat oli väga keeru-
line hinnata - esimesed 3 tu-
lid ruttu ja siis ülejäänud tu-
lid raskemalt.“

Noorema kategooria 
tööd toovad SN08 finaal-
võistluse lavale: juhtmeid, 
mis on inspireeritud lampi-
dest, kellamehhanismidest 
inspireeritud kellektsiooni; 

lõnga ja linase kanga koos-
lus etno – rahvarõivas ja rah-
valikud mustrid, mis on se-
gatud pop’iga, ; antiikaja ja 
tänapäeva sidumisi; ribikar-
dinast  ning tennistest tule-
tatud inspiratsioone; lateks-
kangaid; sulgi. 

SuperNoova 2008 lõpp-
voor toimub 7. juunil 2008 
algusega 20.00 Vene Teatris 
Tallinnas, mil rahvusvaheli-
ne źürii valib konkursi võit-
ja vanemas ja nooremas ka-
tegoorias. 

Raili Kaubi, 
kunsti- ja käsitööosakonna 

juhataja 

Juht tänab

Tervisenädala üritus-
te korraldamise ja läbiviimi-
se  eest tänan kõiki abilisi ja 
osalejaid. 

Suured tänud kooli-
meedikutele Margaritale ja  
Piale,   ja söökla personali-
le ning Tiiu Smidtile, samu-
ti õpetajatele Raili Kaubile, 
Sirje Mehikule, Reet Välisso-
nile, Kristel Salumaale, Urve 
Aedmale, Tiina Käenile. Tä-
nud ka õpilasesinduse ter-
visegrupi noortele Mariliis 
Sepale (10b) ja Marek Hend-
riksonile (10 d) ning nende 
abilistele toreda “Väledate ja 
nutikate  raja” korraldami-
se eest.

Sirje Metsküll, 
terviseõpetaja

Tänud Sirje Metsküllile ja 
tema abilistele sisuka tervi-
senädala korraldamise ja lä-
biviimise eest.

Anu Saabas, 
õppealajuhataja

Tänan Pilvi Karu Laulu-
karussell 2008 Saaremaa eel-
vooru läbiviimise eest.

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

Taavi Tuisk’u, Gabriel 
Sepp’a, Johannes Kaju, En-
del Tustit’it ning kõiki abi-
lisi kohtunike KG jüripäeva  
teateorienteerumise korral-
damise eest!

Inge Jalakas, 
spordiosakonna juhataja

Võistlusülesanne “Soo ületamine” nõudis loogilist mõtlemist ja meeskonnatööd. Foto: Taavi Tuisk

Suur tänu tublidele tüd-
rukutele Laura Oolupile 
ja Minni Meistersonile 6 a 
klassist, kes saavutasid Tür-
gis rahvusvahelisel noorte 
kokkade võistlustel parima 
esitluse preemia.

Tänusõnad ka õpetajate-
le Riina Haljasele ja Merike 
Kivilole, kes reisi kaasa tegid 
ning tüdrukuid ingliskeel-
seks esitlusteks ette valmis-
tasid. Samuti täname tüd-
rukute vanemaid ning Õile 
Aavikut ja Tiiu Smidti, kes  
oma heade soovituse ja nõu-
annetega võistluseks ette val-
mistudes suureks abiks olid.

Raili Kaubi, 
kunsti- ja käsitööosakonna 

juhataja

Meie KG, 30. aprill 2008
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Neljapäeval, 24. aprillil kü-
lastas meie kooli laste-
teater Lepatriinu ja andis 
algklassidele etenduse  
“Metsa läksin ma...”.

Etenduses mängis meie 
kooli vilistlane Aivo Sadam, 
kes kasutas ühtlasi juhust ja 
tasus ära vilistlastepeo osa-
võtutasu. Teadaolevalt on 
Aivo Sadam üks esimesi, kes  
sellise teoga hakkama sai :)

KGNS

Reedel, 25.aprillil külastas 
meie kooli vilistlane Teele 
Viira, kes paraneb edukalt 
mandlioperatsioonist.

Lauluhääl ei ole tal küll 
veel taastunud aga positiiv-
ne meeleolu ja teeleviiralik 
käitumine on tal endiselt säi-
linud.

KGNS

Looderannal prügi koristamas

Looderanna mereprügiko-
ristustalgud

Jüripäev. Tore päev. Ilm 
nagu tellitud, ei vedanud alt, 
nii nagu arvata võiski. Päi-
ke kütab kadastiku käänu-
taguseid.  Idast paistab Ku-
ressaare, eesplaanil kindluse 
lihtne siluett,  lõunast Abru-
ka ja Vahase saared, läänest 
Nasva jahisadam. Meri on 
ikka päris maas. Tuul vaik-
selt pööritab üles kord soo-
ja mudalehka, kord karget 
mereõhku. Roomülgastes 
lendlevad noorte ja rumala-
te sääskede parved.  Mõned 
kajakad kääksutavad, kuid 
harjumatult vaikne. Ehk on 
rannalinnustik ootusärevalt 
siin-seal jälgimas: mis toi-
mub? Meri on uhunud ran-
nikule roovaaluviirud. Ja 
midagi veel.

Seltskond noori saabu-
vad džiibi kastis ja kärus 
rand, Looderanda. Nii oma 
30 poissi, tüdrukut Kures-
saare Gümnaasiumist. Ja 
klassijuhataja Ellen Kask, 
minu hea venekeele õpeta-
ja ammustest aegadest. Tee 
oli üllatavalt pikk ja ka pa-
rajalt halb. Kuid mis sellest. 
Tahe on teha tegu – korista-
da Saaremaa rannikust 2km-
ne lõik. Teeme siis ära! Loba 
ja möla aetud ju küll. Kell on 
14. Päev on  imeline.

Ja just prügi on meid tä-
na siia, Looderanna prügi-

koristustalgutele, toonud. 
Tänapäeval on hajaprü-
gi meie looduse lahutama-
tu osa.  Tuntud ja vähem-
tuntud kaubamärgid teevad 
oma tööd vaikselt nii met-
sas, rannas, niidul, teeper-
vel.  Iga ilmaga. Soovime, et 
see saaks täna minevikuks. 
Looderand peab olema pu-
has ja loomulik. Just ongi pa-
ras aeg Eesti puhtaks teha! 
Säärane kevadine puhastus-
kuur, suurpuhastus, on keha 
ja vaimu igati kosutav, ergu-
tav! Surume kõik selle kraa-
mi, mis Looderanna 2km lõi-
gul matkates leiame, musta 
kotti, sõlmime kotisuud kin-
ni ja veame džiibi kasti. See 
on mereprügi, mida me-
ri omaks võtnud pole. Seda 
tuleb ju veel ja veel. Ja ikka 
leidub, kes kauni pakendi 
merre v maha poetab, ja ik-
ka leidub kusagil, kes teiste 
prügi vabatahtlikena koris-
tada tahavad. Nagu poleks 
midagi targemat ajaga pea-
le hakata? Totter igatahes, 
kuid mis teha, ajad on  sel-
lised!

Registreerime oma teo ja 
piirkonna  keskkonnaprojek-
ti „Teeme ära 2008“ veebile-
hel:  www.teeme2008.ee ja 
soovitame lugejaid toetada 
kampaaniat. Suurtalgutele 
oodatakse abilisi, vabataht-
likke endiselt. 2 km ranna-
lõigult korjasime ja viisime 

prügimäele 240kg prügi. La-
dustamishind 184,08kr. Eri-
liselt head meelt teeks meile 
kui meie sisemine tahe käi-
vitaks mootori, mis innus-
taks meid hoolima enam kui 
varem. 

Kutsume kaasa mõtlema. 
Mida teha mereprügiga? Kas 
leppida? Kas koristada kam-
paania korras? Või mida-
gi nutikamalt. Avalda oma 
arvamust ja kommenteeri! 
Koosta eelarve, mis võiks 
maksta Saare maakonna me-
reprügi koristamine ja mõt-
le kaasa, kes peaks selle kin-
ni maksma. Kes peaks selle 
töö ära tegema? Ja ära prü-
gista virtuaalruumi ja ära ole 
anonüümne!

Looderand on meie maa. 
See kõik siin ja meie siin kok-
ku olemegi Meie. On nor-
maalne, kui me endist hoo-
lime. 

Tehtud, 2008. aastal jüri-
päeval. Tegijateks Kuressaa-
re Gümnaasiumi Ellen Ka-
se klassi tüdrukud ja poisid. 
Olete tublid, toredad ja hak-
kajad. Avaldame kiitust tei-
le ja soovime kena suve koos 
meiega!

Liblikad, linnud, lam-
bad, mardikad, taimed, ka-
lad Looderannast.

Veiko Maripuu

Valmis on saanud Inspira 
koore, ansambleid ja solis-
te tutvustav CD “Ja nii see 
läeb”.

Plaadil kõlavad viimaste 
aastate parimad laulud, kok-
ku 23 pala.

Hinnaks on 95 kr, osalis-
tele 75 kr. Küsida tasub meie 
kooli raamatupidamisest.

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

Teated

Lühidalt

4. mail kell �6.00 toimub 
KG aulas Inspira tantsu-
osakonna lõpukontsert.

Esinevad kõik Inspi-
ra tantsuringides osalevad 
tantsijad Olete kõik oodatud 
kontserti nautlema!

Inge Jalakas, 
tantsuosakonna juhatajaRõõmus ja õnnelik koristusmeeskond - 240 kg prügi kokku korjatud!. Foto: erakogu

Tantsuosakond teatab:
2. - 4. mail toimub KG-

s nii Inspira tantsijatele kui 
muidu huvilistele tantsulaa-
ger. 

Külalistreeneritena anna-
vad tunde Tallinna Pedagoo-
gika Ülikooli koreograafia 
õppetooli III kursuse tuden-
gid. 

Mitte Inspira tantsijale 
maksab 1 tantsutund (1,5h-
i) 60.- krooni. Tantsutundide 
ajagraafik on üleval KG ko-
duleheküljel!

Inge Jalakas, 
tantsuosakonna juhataja

Meie KG, 30. aprill 2008
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KG 30 – saame tuttavaks spordi- 
ja tantsuosakonnaga

Meie osakonna põhi-
mõtted:

• valmistada ette õpila-
si nende iseseisvaks eluks 
- aktiivse tegevuse käigus 
kujundada õpilaste  motivat-
siooni elukestvaks tervise-
treeninguks – regulaarne ja 
eesmärgistatud tegelemine 
kehaliste harjutustega, mil-
le lahutamatuks osaks oleks 
nende arusaamine ja heaolu 
ning sellest tulenev vastav 
käitumine;

• õpetada ja arendada 
erinevate spordialade osku-
si;

• arvestades õpilaste hu-
ve ja eeldusi innustada õpi-
lasi sobivate õppemeetodi-
tega oma kehalisi võimeid 
arendama ning meelishar-
rastustega tegelema.

Kooli algusaastatel on 
meie osakond kandnud ni-
me kehalise kasvatuse sekt-
sioon. 2005/2006 õppeaas-
tast oleme KG huvikool 
Inspira spordi- ja tantsu-
osakond. Enamiku ajast on 
meie osakond olnud kuni 
10-liikmeline, kuid seoses 
nime muutuse ja tantsusuu-
na lisandumisega kaasnes 
ka seltskonna suurenemine.

Meie põhimõtetest läh-
tudes, on meie osakond läbi 
aegade korraldanud õpilas-
te kehalise aktiivsuse vastu 
huvi äratamiseks ja suuren-
damiseks mitmesuguseid 
sportlikke üritusi/võistlusi.

Traditsioonilised üritu-
sed:

• Kergejõustiku meistri-
võistlused – peetakse nii si-
se- kui välivõistlusi, pea-
korraldajaks on alati Endel 
Tustit, kes peab ise ka kerge-
jõustiku treeneri ametit. Te-
ma käe alt on meie koolist 
spordikarjääri alustanud nii 
mõnigi juba tuntuks saanud 
sportlane nagu näiteks: Ind-
rek Tustit, Marek Niit, Tiid-
rek Nurme jpt.

Võistlusi on peetud ka 
rahvusvahelisel tasemel. 
2004. aasta sügisel võistel-

di kergejõustikus Ventspils- 
KG-SÜG vahel.

• Jüripäeva teatejooks – 
seoses kooli 30nda juubeliga 
tähistati  jüripäeva sel aastal 
teateorienteerumisega.

Meistrivõistlused korv-
pallis – toimuvad üldjuhul 
gümnaasiumiastmes. Võist-
luste peakorraldajateks on 
Endel Tustit ja Sirje Mets-
küll, kes tegutsevad ka koo-
li korvpalliringide treeneri-
tena. Nii kooli noormeeste 
kui ka neidude võistkond on 
saavutanud hulgaliselt häid 
tulemusi Saare maakonnas 
ning samuti ka vabariigis

• Meistrivõistlused uju-
mises – võistluste peakorral-
dajaks on Norma Helde, kes 
on algusaastatest saadik ol-
nud ka kooli ujumisringide 
treener. Tema tööks on siia-
ni olnud ka maakonna uju-
misvõistluste korraldamine. 
Ja loomulikult ei saa maini-
mata jätta tema hulgaliselt 
tublisid õpilasi, kes on saa-
vutanud väga häid  tulemu-
si nii Saare maakonnas kui 
ka vabariigis. Nende õpilas-
te pikka nimekirja ja tule-
musi võite näha ujula sten-
didel ja kooli koduleheküljel 
– UJULA.

• Võimlemisvõistlused – 
üks kõige pealtvaatajate roh-
kemaid spordiüritusi koolis, 
peakorraldajaks Tiina Käen.

• Omanäoliseks üritu-
seks on kujunenud  üle-
kooliline KG sügisene ter-
visespordipäev, mida sel 
õppeaastal korraldati juba 
10. aastat järjest. Kuna KG 
on tervist edendav kool ter-
vislikus linnas, Kuressaares, 
siis on ka meie koolis teistest 
koolidest erinev sügisene 
spordipäev – tervisespordi-
päev, kus ei ole eesmärgiks 
võistlussport, vaid tutvumi-
ne erinevate tervisespordi-
alade tegelemise võimalus-
tega kogu Saare maakonnas. 
Kui algusaastatel oli võima-
lusi ainult umbes 10 sportli-
ku tegevusega tutvumiseks, 

siis nüüd on sportlike tege-
vuste valikuid juba üle 20.

• Kolmandat aastat jär-
jest on traditsiooniliseks üri-
tuseks saanud KG 8. klas-
side suusa- ja õppelaager, 
mille eesmärgiks on paran-
dada õpilaste koolikohus-
tuste täitmist õpikeskkonna 
muutmise läbi. Laager sisal-
dab nii suusasporti kui ka ak-
tiivõppemeetoditel põhine-
vat õppetööd. Aasta-aastalt 
on laager hulgaliselt popu-
laarsust võitnud nii õpilas-
te kui lastevanemate silmis 
ning seetõttu on alust arva-
ta, et laagrist osavõttu võib 
järgmiseks aastaks ennusta-
da juba 100%liseks.

• Tervisenädalaga seoses 
peetakse ka eraldi kõrgus-
hüppevõistlusi.

• Vahelduva eduga on 
korraldatud võistlusi jalg-
pallis, rahvastepallis, võrk-
pallis ja suusatamises, sellest 
õppeaastast on lisandunud 
saalihoki ja lauatennise tur-
niirid.

Ringitegevusena on meie 
osakonnas spordiringidena 
kaetud sellest õppeaastast 
ujumine, võrkpall, rahvas-
tepall, korvpall, saalihoki ja 
ravivõimlemine. Kokkulep-
pel saab tegeleda ka kaljuro-
nimisega.

Meie tantsuosakond on 
veel noor ning seetõttu pole 
jõutud traditsioonilisi üritu-
si sisse viia. Siiski võiks esile 
tõsta rahvusvahelist tantsu-
päeva, mil on traditsiooniks 
saanud vahetundide ajal üles 
astuda tantsuliste etteastete-
ga. Tantsuosakonnas töötab 
5 tantsuringi neljale vanuse-
astmele + 3 rahvatantsurüh-
ma, kelle saavutustest kir-
jutati juba rubriigis KG 30 
– saame tuttavaks klassiõpe-
tajate osakonnaga.

Spordiosakonna üheks 
mainimisväärseks isikuks 
on kindlasti 2006. aasta sep-
tembris õpetaja Tiina Käeni 
idee käigus kooli tööle võe-
tud füsioterapeut – Kers-

ti Põder, kelle nn. kehali-
se kasvatuse tugiõppe tund 
on andnud võimaluse neile 
õpilastele, kes ei saa oman-
dada mingil tervislikul põh-
jusel kehalise kasvatuse 
põhiprogrammi. Füsiote-
rapeudi juurde suunatakse 
õpilasi arsti poolt erineva-
te tervisprobleemide puhul. 
Näiteks rühihäired, luu- ja 
liigestehaiguste korral, aller-
giad, jm.

Koolijuht Toomas Takki-
se sõnul on füsioterapeudi 
ametikoha tekitamine kooli 
hea näide sellest, kuidas iga 
kooli töötaja võib oluliselt 
oma kooli õpilaste elu mõju-
tada. „Õpetaja Tiina Käen`i 
järjekindlus selle ametiko-
ha loomise ajamisel ja vaja-
likkuse põhjendamisel on 
see põhjus, miks  2006. aas-
ta sügisel füsioterapeudi 
tööle võtsime. Hea tervis on 
iga inimese heaolu seisuko-
halt eriliselt oluline ja mää-
rav. Kahju on, et me varem 
ei taibanud sellise etteval-
mistusega spetsialisti töö-
le võtta. Õnneks oli meil ka 
majanduslikult võimalik ini-
mene palgale võtta ja vaja-
likud töötingimused luua 
ning töövahendid soetada. 
Mitmete teiste kenade as-
jade kõrval, mis 2006. aas-
tal koolis on juhtunud, on 
füsioterapeut Kersti Põd-
ra „sisenemine Kuressaare 
Gümnaasiumi ruumi“ üks 
õnnestunumaid!“ kommen-
teeris Toomas Takkis.

Lõpetuseks vastab meie 
osakond tihti korduma 
kippuvatele küsimustele 
kehalises kasvatuses: 

Miks on vaja kehalises 
kasvatuses hindeid panna?

Hindamist on vaja:

1)õpilasele – aitab kujun-
dada väärtushinnanguid ai-
ne tundmise mõttes

2)lapsevanemale – teave 
lapse edasijõudmisest

3)õpetajale – info klas-
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mise juhendaja
Inge Jalakas – algklassi-

de rütmika ja tütarlaste keh. 
kasv. õpetaja, tantsuringide 
juhendaja, osakonna juhata-
ja, eriala – tantsu- ja kehalise 
kasvatuse õpetaja

Keh. Kasv. Tunde anna-
vad algklassides veel klas-
siõpetajad Raina Tiidovee, 
Raina Rääp ja Inga Engso

Tantsuosakonna õpeta-
jad:

Merle Tustit – rahvatant-
su rühmade juhendaja

Kaia Jalakas – 1.  - 4. kl. 
tantsuringi juhendaja

Maarja Tammai – 5. - 8. 
kl. tantsuringi juhendaja

Liis Ojasaar – aeroobika 
treener

Meie KG, 30. aprill 2008

si üldisest tasemest, indi-
viduaalsetest tasemetest.  
Ka tagasiside oma valitud 
õpetamismeetodite kohta.

Kui hinne on pandud, mi-
da see näitab?

1) näitab hetkeseisu
2) protsessi hinne – näi-

tab töö tulemust. Hinne ai-
tab prognoosida eeldatavat 
arengut. 

Hinnang kujuneb:

1) ainekava alusel
2) grupi normi alusel

Miks on vaja kehalises 
kasvatuses õpilasi testi-
da?

Testimise eesmärgid:

1) teave oma kehalisest 
aktiivsusest, õpilane saab 
võrrelda oma kehalist aren-
gut teiste samaealistega

2) spetsiifilisus – testitu-
lemuste kaudu saab õpilane, 
lapsevanem ja õpetaja teada, 
millised kehalised võimed 
on lapsel enam arenenud ja 
milliste arendamisele tuleb 
enam tähelepanu pöörata

3) tagasiside – testide 
analüüsimisel saavad õpe-
tajad tagasisidet oma töö ja 
õpetamismeetodite tulemus-
likkuse kohta

Mõõtmine aitab:

1) rühmitada õpilasi – 
sarnaste võimetega laste 
panemine ühte gruppi, see 
soodustab nende paremat 
õppimist ja neile on võima-
lik anda jõukohaseid ülesan-
deid

2) kavandada kergemini 
õppetööd, sest õpetaja teab 
laste taset

3) hinnata edusammude 
arengut – protsess on suuri-
maks motivatsiooniks edasi-
seks tegevuseks

4) anda hindele objek-
tiivne tähendus, hindamine 
muutub objektiivsemaks.

Spordiosakonna praegu-
sed õpetajad/treenerid:

Taimi Aru – tütarlaste 
keh. kasv. Õpetaja/treener, 
eriala – võrkpall 

Endel Tustit – poiste keh. 
kasv. õpetaja/treener, korv-
palliringi juhendaja, eriala – 
kergejõustik.

Marianne Baran – algkl. 
ja tütarlaste keh. kasv. õpe-
taja, rahvastepalli, ujumise 
ja ravivõimlemise ringi ju-
hendaja, eriala – võrkpall 

Sirje Metsküll – tütarlas-
te keh. kasv. õpetaja/tree-
ner, korvpalliringi juhenda-
ja, eriala – korvpall

Tiina Käen – tütarlaste 
keh. kasv. õpetaja/treener, 
eriala – iluvõimlemine.

Norma Helde – ujumise 
õpetaja/treener, ujumisrin-
gide juhendaja, eriala – uju-
mine (pilt kõrvalveerus)

Johannes Kaju – poiste 
keh. kasv. õpetaja/treener, 

saalihoki ja kaljuronimise ju-
hendaja; meelisalaks puri-
lauasõit; eriala vene keel  

Gabriel Sepp – poiste 
keh. kasv. õpetaja/treener, 
võrk- ja korvpalliringide ju-
hendaja; eriala – sportmän-
gud.

Kersti Põder – füsiotera-
peut, õpetajate vesivõimle-
mise ja kuival maal võimle-

KG 30 – saame tuttavaks spordi- 
ja tantsuosakonnaga
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Rahvusvahelistel noorte kokkade võistlustel
Meie kooli õpilased LAU-
RA OOLUP ja MINNI MEIS-
TERSON (6a klass) osa-
lesid �7.- 20. aprillil 2008 
Türgis rahvusvahelisel 
noorte kokkade võistlus-
tel „The Sixth Internatio-
nal Young Chefs Cooking 
Contest by Bilfen“. 

Neil tuli valmistada ter-
vislik ja rahvuslik toit erine-
vates kategooriates (puuvil-
jamagustoit ja einevõileib), 
esitleda seda ning vasta-
ta žürii küsimustele. Minni 
ja Laura saavutasid võistlu-
se parima esitluse preemiad. 
Palju õnne! 

Suure ettevalmistustöö 
tegi ära käsitöö- ja kodun-
dusõpetaja Raili Kaubi. Rei-
si tegid kaasa inglise kee-
le õpetajad Merike Kivilo ja 
Riina Haljas, kes tüdrukuid 
ingliskeelseks esitluseks ette 
valmistasid. 

Täname tüdrukute va-
nemaid ning kokandus- 
spetsialisti Õile Aavikut 
Kuressaare Ametikoolist ja 
sööklajuhataja Tiiu Smidti 
KG Sihtasutusest, kes oma 
heade soovituste ja nõuan-
netega võistluseks ette val-
mistudes suureks abiks olid. 
Samuti direktorit Toomas 
Takkist ja KG Sihtasutuse 
töötajaid, kes meil selle reisi 
võimalikuks tegid.

We have to satisfy our 
need for hospitality. Need 
meie võõrustajate poolt öel-
dud sõnad iseloomustavad 
kõige paremini seda reisi.

 Jõudsime Istanbu-
li kell 2 öösel. Juba vaade öi-
sele linnale lennukiaknast 
oli väga kaunis. Teatavasti 
paikneb osa Istanbulist Eu-
roopas ja teisel pool Pospo-
ruse väina on Aasia pool. 
Pooli ühendavad kaks silda 
ja praamid.

Bilfeni kooli esindaja võt-
tis meid lennujaamas vas-
tu  ja meid viidi kohe hotelli 
puhkama. Hommikul luba-
ti meid veidi kauem maga-
da enne kui koolibuss mei-
le järgi tuli. Siis kohtusime 
ka Rootsi ja Sloveenia mees-

kondadega, hiljem lisandus 
veel Ungari, Ukraina ja Ve-
nemaa. Igale riigile oli koo-
li poolt saatjaks inglise keele 
õpetaja, lisaks saatsid meid 
väljaspool koolimaja alati 
kooli turvamehed.

Neljapäeva ennelõunal 
viidi külalised linnaga tut-
vuma ja külastasime Mini-
Türgit, kus sai hea ülevaa-
te, missuguseid ajaloolisi või 
tähtsaid ehitisi kogu Türgi-
maal leida võib või kunagi 
leida võis. See koht on väga 
põnev nii lastele kui täiskas-
vanutele. Jõudsime ka pere-
kond Koc’i asutatud tehni-
kamuuseumisse, kus lisaks 
luksusautode kollektsioo-
nile sai näha erinevate ko-
dumasinate ja seadmete 
õppevariante - näiteks läbi-
paistava korpusega pesuma-
sinat, mille nuppe vajutades 
sai näha, mis toimub pesu-
masina sees, kui see töötab. 
Muuseumiõuel on võimalus 
ronida ehtsasse lennukisse ja 
allveelaeva. Pealelõunal saa-
busime koolimajja, kus Min-
nit ja Laurat ootasid nende 
„perekonnad“, kelle juures 
nad elasid ning inglise keelt 
harjutasid. Koolis oli olnud 
lausa võistlus, kes endale 
külalised saab.

Esimesel õhtul toimus 
koolimajas avatseremoonia, 

kus olid kohal kõik võistlu-
sest osavõtjad ja nende pe-
red. Bilfen’i kooli õpilased 
esinesid türgi rahvatantsu-
dega ja sellele järgnesid kõi-
gi osalejamaade laste poolt  
oma riigi tutvustused ingli-
se keeles. Muhu rahvariietes 
Minni ja Laura jätsid julge ja 
selge esinemisega suurepä-
rase mulje. Lõpuks õpeta-
ti kõigile külalistele ka üks 
lihtne türgi tants selgeks.

Reedesel päeval näida-
ti meile Istanbuli ajaloolisi 
kohti: hiiglaslik vana turg, 
mis on üks maailma suuri-
maid katuse all paiknevaid 
turgusid; linna all paiknev 
roomaaegne veehoidla; büt-
santsiajast pärit tuhande 
viiesaja aastane Hagia Sop-
hia (Püha Sophia või Pü-
ha Tarkus), mis üks maa-
ilma suurimaid katedraale 
ja Ottomanide valitsusajal 
muudetud mošeeks, hetkel 
töötab muuseumina; Sini-
ne Mošee, mis on üks oluli-
semaid Osmani impeeriumi 
mälestisi.

Laupäeval, võistluspäeva 
hommikul tehti meile ring-
käik koolis, mis seda võist-
lust korraldab. Tegemist on 
ühe kooliga Bilfeni erakoo-
lide ketist. Kooli varustus 
tekitab kadedust: uusimad 
õppevahendid ja seadmed 

klassides, siseõu korvpal-
liväljakute ja puhkekohta-
dega, kaks ujulat, plastjää-
ga liuväli, tennisesaal, mitu 
võimlat, vabaajaruum õpi-
lastele koos lauatenniselau-
dadega, planetaarium, labo-
ratoorium, keraamikaruum 
ja oma bussipark. Ka näda-
lavahetusel oli koolimajas 
palju lapsi koos oma vane-
matega, kes sportimas, kes 
keraamikat tegemas. 

Keskpäeval algas võist-
lus. Niisugune võistlus toi-
mub juba kuuendat aastat ja 
Eesti esindus oli seal esimest 
korda. Võislustele saime kut-
se tänu sellele, et Kuressaare 
Gümnaasiumi direktor Too-
mas Takkis külastas Bilfeni 
kooli mõnda aega tagasi ja 
tal tekkis kontakt sealse ing-
lise keele osakonna juhataja-
ga. 

Kuni lapsed võistlesid, 
pidid õpetajad valmis pane-
ma oma riiki ja rahvustoite 
tutvustava laua. Lapsed pi-
did ükshaaval köögis val-
mistama oma toidu, mille 
jaoks kõik toiduained ja va-
hendid olid olemas. Kaasa 
lubati võtta ainult neid asju, 
mida Türgis saada ei õnnes-
tu. Minni esines võileibade 
kategoorias ja tema valmis-
tas eesti leivaga kihilise või-
leiva, mille ta kujundas vii-

Laura Oolup ja Minni Meisterson koos õpetajate Riina Haljase ja Merike Kiviloga. Foto: erakogu

Meie KG, 30. aprill 2008
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kingite laeva sarnaseks ning 
Laura valmistas puuviljama-
gustoitu, millele lisas kama-
ga segatud jäätist. Oma toitu 
tuli näidata väga esindusli-
kule žüriile ja vastata küsi-
mustele. Mõlemad toidud 
olid väga atraktiivsed ja tu-
lemuseks oligi parima esit-
luse auhind, mille andmi-
sel arvestati ka loovust ning 
rahvuspärasust. Igast riigist 
valiti ka üks retsept, mille 
järgi päris kokad valmistasid 
iga riigi lauale kõigile maits-
miseks võistlusel esinenud 
toidu. Võitjad kuulutati väl-
ja õhtusel tseremoonial, ku-
hu olid kutsutud kõik võist-
lustel osalejate pered.

Pühapäeva hommikul 
sõitsid teised külalised ju-
ba ära. Meie lennuk pidid 
väljuma alles öösel,  seega 
saime veeta pühapäeva Is-
tanbulis: külastada sultani-
paleed ja teha väikese laeva-
sõidu Posporusel. 

Meie võõrustajad rabasid 
meid oma külalislahkuse, 
hoolitsemise ja ääretult sooja 
vastuvõtuga. Suur tänu nei-
le. Need südamlikud muljed 
tegid pika tagasisõidu päi-
keselisemaks ja kergemaks. 
Soovime, et neil jätkuks ta-
het niisugust võistlust ka 
edasi korraldada.

Laura Oolup:

„...Kui õpetaja Raili Kau-
bi ütles meile, et meil on 
võimalus Türki minna, siis 
olime ikka päris pööra-
sed. Ning see oli meile vä-
ga suur ja vapustav kingi-
tus, kuna ettepanek tehit 14. 
veebruaril ehk sõbrapäeval. 
Ja siis hakkasid ette-
valmistused. Tuli väl-
ja valida retseptid ning 
siis hakkasime harjutama. 
Ausalt öeldes pole me palju 
harjutanudki,  kõigest  4  korda. 
Juhendis oli kirjas, et tu-
leb serveerida 5-le inime-
sele, kui me võistlusel oli-
me, öeldi siis meile, et teil 
tuleb teha ainult ü h e l e.  
Aega toidu tegemiseks oli 
45 minutit. Siin harjutades 
tegime selle aja sisse 5-l ini-
mesele pluss veel enda jä-
relt koristamise, aga seal 
koristati meie eest ise kõik 
ära, nii et elu oli kohe vä-
ga mugavaks meile tehtud. 
Mina  tegin puuvilja magus-
toidu banaani, marjade, jää-
tise ja kamaga. Minni tegi 
võileiva lõhega, musta leiva-
ga ja merevaiguga. Mõlemad 
olid väga-väga maitsvad:). 
Me võistlesime individuaal-
selt ning olime Eesti ainu-
kesed esindajad. Võistlu-
sel oli  kolm toidugruppi ja 
need olid järgmised: külmad 
ja kuumad võileivad, pas-

tad ja puuviljamagustoidud.  
Võistluspäev oli laupäeval, 
19. aprillil. See algas kesk-
päeval kell 12.00. Tulime 
kooli. Läksime edasi koo-
li sööklasse, kus algas oo-
tamine, millal keegi läheb 
süüa tegema, aga meil hak-
kas nats igav ja me läksime 
lauatennist mängima. Algu-
ses sees, aga pärast väljas. 
Mina olin eespool, aga Min-
ni tuli ka kohe pärast mind. 
Meile anti eraldi pluusid ning 
kokamütsid, kus peal olid 
osavõtjate riigi lipud,. Põlled 
olid meil enne valmis tehtud. 
Kui meid viidi süüa tege-
ma, siis tuli meiega kaasa 
meie grupi juht ehk siis ini-
mene, kes oli meiega ter-
ve selle reisi aja meie, eest-
laste grupijuht ja ta nimi 
oli Senam. Tema oli meie-
ga võistlusel kaasas, sest te-
ma tõlkis osa türgi asju ing-
lise keelde, sest türgi keelest 
me ei saanud midagi aru. 
Kokandusklass oli väga 
ilus, armsalt sisusatud, aga 
kahjuks oli seal väga pa-
lav. Igatahes meid filmi-
ti, tehti palju pilte ja me 
olime üldse kuulsad seal. 
Kui said toidu põhiliselt 
valmis, siis viimase vii-
mistluse said teha enne žü-
rii ette minekut. Minnil ve-
das, ta oli neljas, kuid mina 

olin viimane ja ma sain 
kõige rohkem pabistada.  
Žürii ette pidid minema ük-
si ja nad esitasid sulle toi-
du kohta erinevaid küsi-
musi inglise keeles. Žürii 
oli väga suureks toeks, sest 
nad naeratasid sulle vas-
tu ja see oli nii meeldiv. 
Päeva lõpus ehk siis suhte-
liselt kohe pärast minu žü-
rii ees käiku pidime minema 
alla aulasse autasustamisele.  
Meie Minniga saime pari-
ma toidu esitamise preemia, 
mis on väga suur saavutus. 
Kokku osales 7 riiki: Eesti, 
Ungari, Türgi, Rootsi, Ukrai-
na, Venemaa ja Sloveenia.

Muidu olime Istanbulis 5 
päeva. Esimese ja viimase öö 
veetsime hotellis, muidu oli-
me me peredes. Minu sõb-
ra nimi oli Idil ja Minni sõb-
ra nimi oli Ermak. Nad olid 
mõlemad hästi lahedad ja 
me saime tuttavaks ka nende 
2 sõbraga Tenise ja Asiaga. 
Me käisime esimesel päe-
val Mini - Türgis, kus oli nä-
ha Türgis olevatest kuul-
satest ehitistest väikeseid 
arhitektuurilisi ehitisi. See 
oli väga lahe, sest said hea 
ettekujutuse ja esimese päe-
va õhtul oli meil ka pidulik 
Bilfeni erakooli kokandus-
võistluse avamine. Seal pa-
kuti meile hulganisti süüa 
nagu teistelgi päevadel. 
Siis me käisime veel vaata-
mas näiteks Sinist mošeed 
ja kinnisel Istanbuli turul 
ja veel paljudes kohtades. 
Pühapäeval, 20. aprillil ehk 
siis viimasel päeval olime 
me koos peredega. Aga me 
rääkisime, et me saaks Min-
niga koos olla ja siis me oli-
megi tema ja minu perega.  
Me käisime ühel pikimal tä-
naval nimega Bada tänav. 
Seal oli hästi palju poode ja 
kohvikuid ja selliseid vär-
ke, aga sellel päeval oli ka 30 
kraadi sooja ja tuult ja pilvi 
ka polnud, nii et päris palav 
oli. Aga meil oli lõbus ja seal 
veedetud aeg oli tore.“

Riina Haljas, 
KG inglise keele õpetaja

Rahvusvahelistel noorte kokkade võistlustel
Meie KG, 30. aprill 2008
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Küljendaja/kujundaja Gert Lutter (gL@oesel.edu.ee)

Ajalehte toetavad:

Õpetaja Kellaaeg Koht
Aaviste Maren E 14.00-16.00 1
Adamson Anna K ja N 

14.45-15.15
005

Arak Olle K 15.00-16.00 215
Arikas Liia K 15.30-16.30 400A
Aru Taimi E 15.20-15.45 Võimla 

õues
Asumets  Maren N 14.00-16.00 300
Auväärt Anneli K 15.30-16.15 200A
Baran   Marianne R 13.00-13.45 Ujula
Engso  Inga N 12.00-13.00 209
Ewen Derek R 14.30-15.30 5
Haljas  Riina T 15.30-16.30 411
Hütsi  Karin T 15.45-16.45 304
Jalakas Inge T 15.00-15.45 024
Jasmin Ruth T 14.00-15.30 306
Jasmin  Ülle R 13.00-14.00 208
Jõgi  Ave N 14.45-15.45 413
Jurkatam  Elle E 14.45-16.00 203
Kaju Johannes E 16.30-17.30 Võimla 

Tervisepark
Kanemägi  Reene E 15.00-17.00 105
Kask  Ellen K 15.00-17.00 410
Kaubi  Raili E 14.00-16.00 201
Kereme  Sirje E 15.00-16.00 003
Keso-vares Katrin E 14.00-15.00 207
Kips Kadi N 16.00-17.00 303
Kivilo  Merike T 15.00-16.00 310
Kuiger  Vilma E 15.30-16.30 409
Kuuseok  Asta K 14.45-16.00 403
Käen Tiina R 14.30-15.15 SH
Laurson  Maret E 15.00-16.00 205
Leesi  Maret E 15.30-16.30 001
Lehto Laine T 15.45-16.30 203
Lehto  Veikko N 14.00-15.00 102
Matvejeva  Ursula E 15.00-16.30 204

Õpetaja Kellaaeg Koht
Mehik Sirje E 13.00-15.00 308
Mets  Anne E 15.30-16.30 408
Metsküll  Sirje T 15.00-16.00 104
Metsmaa  Hilja T 15.00-16.30 215
Mulenok Irina K 14.45-16.00 2
Mäeots Marvi K 14.45-16.00 200
Nurk Gerta N 15.00-1630 105
Paomees Piret N 16.00-17.00 405
Pesti  Marje K 15.00-16.00 400
Peet Kaarin K 16.00-17.00 303
Pihl  Grete E 14.00-15.45; 

N 14.45-15.30
206

Pärn  Maria N 15.00-16.00 412
Rand  Helle E 14.45-15.30 200A
Rand  Mai T 15.45-16.30 101
Rekaya Merle K 15.30-17.00 301
Riis Ene T 12.00-14.00 108
Rääp   Raina N 12.00-14.00 107
Salumaa Kristel K 14.00-14.30 307
Sepp  Ariita K 15.30-16.50 406
Sepp Gabriel T 15.00-16.00 024
Tiidovee Raina N 13.00-15.00 109
Tiitson Malle Kokkuleppel 103
Truu  Heidi N 14.45-16.00 303
Truumaa Irja R 14.30-17.00 225
Tuisk Eve E 16.00-17.00 305
Tustit  Endel K 16.00-17.00 Võimla
Tustit  Malle T 15.45-16.45 303
Tustit  Merle T 14.00-16.00/

N 13.00-14.00
106; 107

Vahar Eneli T 15.15-16.15/
R 14.15-15.15

103

Vahkal  Signe T 15.00-15.45 401
Varjas Marika N 15.45-16.30 404
Väli Anni K 15.00-16.30 003
Välisson Reet E 14.00-15.00 309
Vöö Tiiu T 14.45-15.30 407

Aineõpetajate konsultatsioonid
V õppeperiood 2007/2008

Tervislike salatite võistlus
Neljapäeval, 25. aprilli 

pealelõunal oli kooli söökla 
noorte kokkade päralt – toi-
mus järjekordne „Tervisesa-
latite võistlus“ 4.- 9. klassi-
dele. 

Osales 11 võistkonda, 
kelle töö tulemusi hindas 
źürii koosseisus Tiina Käen, 
Tiiu Smidt, Sirje Metsküll ja 
Raili Kaubi. 

Väga tublid olid neljan-
date klasside võistkonnad, 
kes ka kaunile lauakatmise-
le ning serveerimisele  suurt 
tähelepanu olid pööranud. 

Nagu ikka, oli väga raske tu-
lemusi pingeritta seada, aga 
seekord siis tunnistati pari-
mateks:

4.-6. klasside arvestuses: 
I koht 4b (Loore Kuris, Sii-
ri sünd, Valeria Liigsoo), II 
koht 5b (Joanna Kajak. Mir-
jam Tenno, Maria Lindau), II 
koht 6a (Minni Meisterson, 
Liis Lepik, Jane Kaju)

7.- 9. klasside arvestuses: 
I koht  8a I (Laura Laaster, 
Kersti Sepp, Stina Silluste), 
II koht 8b (Helen Vatsfeldt, 
Marlen Väli, Liisi Smidt), II 

koht 9a (Kadi Ilmjärv, Mare 
- Li Aavik, Kristiina Šesteri-
kov )

Eripreemia 7b klassi pois-
te võistkonnale (Rene Riim, 
Mait Kaasik, Martin Õis-
nurm)

Täname osalenud õpilasi, 
olite kõik tublid!

Raili Kaubi, 
kunsti- ja käsitööosakonna 

juhataja

Meie KG, 30. aprill 2008

Tervislikud 
salatid


