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Nüüd kõik leiutama- 
pange ajud tööle ja 
osalege konkursil!

Juht tänab
Tänusõnad õpetajatele 

Sirje Mehikule, Kristel Salu-
maale ja Veikko Lehtole koo-
lieelikute päevade organi-
seerimise ja sisustamise eest! 
Tänan ka 5B klassi näitetrup-
pi ja kõiki teisi, kes ürituse 
õnnestumisele kaasa aitasid.

Grete Pihl, klassiõpetajate 
osakonna juht Igas töös leidub alati üks suhkrutükk

Möödunud reedesel päe-
val oli meie koolis selli-
ne üritus nagu õpetajate 
päev. Päev pakkus nal-
ja, lõbu, muret ja trotsi-  
mitmekülgne päev! 

Igas töös leidub alati üks 
suhkrutükk...- nagu nad lau-
lavad, seda rasket tööd sai 
tunda ka meie abituurium, 
ning päeva lõpus saime 
sööklas kringlit nosides aru-
tada oma möödaläinud päe-
va - kellele oli see raske, kel-
lele kerge. 

Õpetajate päev algas 
hommikul kell 8 kooli ees 
avaaktusega, kus tutvusta-
ti kooli asendusdirektsiooni 
ning direktor Uku-Rasmus 
luges kooliperele ka sõnad 
peale, et sel päeval pahan-
dust ei tehtaks, kuid sel-

lest hoolimata ei möödunud 
päev probleemidevabalt. Ni-
melt leidus ka neid õpilasi, 
kes leidsid, et on hea päev 
teiste klassides käia ning 
tundi segada. Ka ametikoo-
li õpilased käisid maja peal 
pahandust tegemas ja juhtus 
ka intsident tuletõrje alarmi-
ga, kuid päeva lõpuks said 
kõik probleemid lahendatud 
ilma suurema kärata.

Päris õpetajatele toimus 
südantsoojendav aktus, kus 
esinesid nii väikesed kui 
suured laululapsed ning sõ-
na võttis nii direktor Uku-
Rasmus kui ka õppealaju-
hataja Silver Mikk. Pärast 
aktust aga ei soosinud meie 
päeva ilm - vihma sadas na-
gu oavarrest, kuid sellest 
hoolimata jõudsid kõik õpe-

tajad ikka pidulikule lõuna-
söögile Grand Rose spa’sse.

Koolis käis ka asendusdi-
rektsioon SÜG’ist. Neile näi-
dati koolimaja: sööklat, meie 
suurepärast talveaeda, said 
uudistada ka ujulat, õpeta-
jate tuba, direktori kabinet-
ti, meie uhiuut võimlat ning 
palju muudki. 

Kokkuvõtteks saan öel-
da, et läks korda ja aitäh pä-
ris direktsioonile ning õpe-
tajatele selle võimaluse eest, 
mis ilmestab meie, abituu-
riumi viimast kooliaastat 
selles koolis.

Teele Viil, 
�2B klass

Täname kooli õpetaja-
te päeva peakorraldajat Me-
rike Kivilod ja õpilasdirekt-
siooni: Uku-Rasmus Lind´u, 
Teele Viil’i, Silver-Mikk 
Raik’i, Kaia Oidekivi’d ning  
Maarja Randma’d. Tänud 
õpilasõpetajatele!

KG juhtkond 

Õpetajaamet ei olegi nii kerge, kell 12 aktusel tunnistas kooli juhtkond, et nad on juba päris väsinud...

Sünnipäevad
Õpilaste sünnipäevad

Näncy Reinart 10A 09.10
Sander Bubnov 9B 09.10
Toomas-Siim Teresk 8B 10.10
Joonas Kaljumäe 12F 10.10
Joosep Tamm 9B 10.10
Meelis Linde 11B 11.10
Johanna Toplaan 10A 11.10
Kaspar Altmäe 2A 11.10
Hillar Kapsta 8A 12.10
Mathias Kapsta 8A 12.10
Laura Killandi 10C 12.10
Mairo Tänav (tänak) 10A 12.10
Jaanika Rahu 11B 13.10
Mari Sesmin 12D 13.10
Joonas Tomingas 11E 13.10
Laura Põder 6A 13.10
Getter Must 8B 14.10
Kristiina Koel 11E 14.10
Olar Tool 8B 14.10
Erko Tšernobrovkin 10C 15.10
Margus Magus 12C 15.10 

Töötajate sünnipäevad

Ursula Rahnik 09.10
Maret Laurson 11.10
Eha Kask 13.10
Laine Lehto 14.10*
Maili Rasva 15.10

Tänan koolinoorte moe-
konkursil Future Fibit 2008 
edukalt osalenud õpila-
si Kristin Liiast (konkursi 
võitja)ja Maris Tustitit (kol-
lektsioon valiti 6 parima hul-
ka).

Raili Kaubi, kunsti- ja 
käsitööosakonna juhataja



2 Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht Meie KG, 8. oktoober 2008

“Miks? Kuidas?”-vahetunnid 
algklasside õpilastele

KG aulasse oli teisel va-
hetunnil kogunenud saali 
täis uudishimulikke ja tead-
mishimulisi algklasside õpi-
lasi: olid ju juba kolm päeva 
koridorides rippunud tore-
dad plakatid, mis kutsusid 
just sellest vahetunnist osa 
saama. (Plakatid olid koos-
tanud meie kooli XI klassi-
de õpilased Kertu Saar, He-
nek Tomson ja Elin Ligi). 
Kutsujateks olid meie kooli 
X ja XI klasside õpilased, kes 
juba pea kolm nädalat antud 
projekti käivitamisega vaeva 
olid näinud. Nüüd see tähtis 
sündmus käes oligi!

Avasõnad Tiinalt (XIa) 
ning algasidki põnevad esit-
lused, mille käigus saadi tea-
da palju põnevat multikatest 
-  näiteks seda, et Miki Hii-
rel on novembris sünnipäev 

ja veel palju põnevat - seleta-
jaks oli XI a klassist Mariliis. 

Piret(XIa) rääkis, kuidas 
ta uuris ja katsetas paber-
lennukite voltimist ning mil-
lised olid tulemused. Palju 
elevust tekitas see, kui Piret 
lennukeid lennutama hak-
kas.

Angelika (Xa) käest saadi 
teada, milline nägi välja esi-
mene jalgratas ning miks oli 
jalgratta nimetus vahepeal 
“kondiraputaja”, Johanna 
(Xa) rääkis aga, et esime-
se nõudepesumasina, mi-
da hakati ka tootma,  leiutas 
ameeriklanna. Koos vaada-
ti huvitavaid pilte vahvatest 
vanadest ja uutest nõudepe-
sumasinatest.

Ja oligi vahetund läbi 
saanud. 

Usume,et gümnaasiumi-

õpilaste poolt algatatud va-
hetunnid algklassiõpilaste-
le saavad tuule tiibadesse 
ja muutuvad traditsiooniks. 
On ju huvitavaid asju maa-
ilmas palju ja miks mitte just 
nii sellest natukenegi osa 
saada.

Uurida on põnev! Teada 
saada veelgi põnevam!

Tänud esinejatele: Tiina 
Seppel, Piret Spitsõn, Mari-
liis Tiit, Angelika Usin, Jo-
hanna Toplaan ning toeta-
jad projektigrupi liikmed. 
Tänud ka kõigile algklasside 
õpilastele ning nende klassi-
õpetajatele, samuti Arvi Ta-
nilale ja Maidu Varikule.

Sirje Kereme, 
KG Teadusmaa projektigrupp

Tiina Seppel räägib noorematele koolikaaslastele. Foto: Kerttu Salujärv

Neljapäeval, 2.oktoobril, 
sai alguse KG Teadusmaa 
projekt “Miks? Kuidas? va-
hetunnid algklassidele”. 

1.-4.kl. õpilased said tea-
da palju huvitavat multifil-
mide, jalgratta ja nõudepesu-
masina kohta, elevust tekitas 
ka katse erinevate paber-
lennukite voltimise ja nen-
de lennuvõime kohta. Tänan 
õpetaja Sirje Keremet ja esi-
nenud KG Teadusmaa pro-
jektigrupi õpilasi ning soo-
vin neile sama huvitavaid 
teemakäsitlusi ka edaspidi-
seks, et “Miks? Kuidas?” va-
hetunnid jätkuksid!

Grete Pihl, 
klassiõpetajate osakonna 

juht

Kolmapäeval, 15.okt. ja 
neljapäeval, 16.okt. toimub 
meie koolis klassidevaheli-
ne omaloominguliste lau-
lude konkurss. Võistlus toi-
mub vahetundide ajal aulas, 
esimesel päeval osalevad 2.-
8.kl., teisel 9.-12.kl. õpilased. 
Täpsem info muusikaõpeta-
jatelt ja 1.korruse stendidelt. 
Registreerimine kuni 10.ok-
toobrini kab. 102.

Mai Rand, 
muusikaõpetaja

Teated

Lühidalt

Hea tantsusõber!
Soovid saada teadmi-

si modern- ja klassikalisest 
tantsust?

Need teadmised tulevad 
Sulle koju kätte!

Nimelt toimuvad ju-
ba sel nädalavahetusel  
(10.-12.10.08) tantsutun-

nid Helena Pihel’i ja Rii-
na Soasepp’a juhendamisel 
KG tantsuklassis järgne-
valt: reedel kell 16.00-17.30, 
laupäeval kell 10.00-11.30 
ja 12.00-13.30, pühapäeval 
11.00-12.30.

Osalutasu 200 krooni õpi-

lase kohta.
Oma osalemissoo-

vist palun teata aadressil  
renate@oesel.edu.ee hilje-
malt neljapäevaks, 09.10.08.

Info edastas:

Renate Pihl, 
juhiabi-projektijuht 

Minister Lukas tunnustas 
Aasta Õpetajaid

Laupäeval, 4. oktoobril 
toimus Tartus Athena kes-
kuses vastuvõtt Aasta Õpe-
taja 2008, kuhu oli kutsu-
tud 30 pedagoogi üle Eesti, 
nende hulgas Kuressaare 
Gümnaasiumi õpetaja Gre-
te Pihl.

Kutsutuid tervitasid ja 
tunnustasid haridus- ja tea-
dusminister Tõnis Lukas ja 
Eesti Haridustöötajate Lii-
du juhatuse esimees Sven 
Rondik.

Aasta Õpetaja valimi-
se eesmärgiks on tunnusta-
da ja tutvustada õpetajaid, 
haridusasutuste juhte jt ha-
ridustöötajaid, kelle töö ja 
isiklik eeskuju on oluliselt 
kaasa aidanud noorte ku-
junemisele mitmekülgselt 
arenenud isiksusteks, posi-
tiivselt mõjutanud haridus-
asutuse, piirkonna ja Ees-
ti elu. 
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 Osale leiutamise konkursil!
Igast klassist ootame leiu-

tamise koolivooru töid, mis 
annavad osaluspunkte klassi-
devahelises võistluses.

Nõuetekohaselt vormis-
tatud konkursitööd esita-
da 24. oktoobriks 2008 (in-
fo R. Kaubi - ruum 201, 
M. Asumets ruum 216).  
Koolivooru parimatele on 
meened ning nende tööd saa-
detakse edasi vabariiklikule 
konkursile.

Sihtasutuse Archimedes, 
Haridus- ja teadusministee-
riumi ning Teaduskeskus 
AHHAA poolt korraldata-
val konkursil „Pisiasjad, mis 
muudavad elu paremaks“ ja-
gatakse auhindu parimatele 
õpilastele, nende juhendajate-
le ja koolidele 150 000 krooni 
ulatuses.

Konkursi teemaks on sel 
aastal „Pisiasjad, mis muu-
davad elu paremaks“, seega 
peab konkursile esitatav leiu-
tis olema päriselus nii väike, 
et mahub A4 paberile. Näi-
teks on sellised leiutised kir-
jaklamber, ukselink, piima-
pakk, prillid jne. Pisiasi võib 

olla ka mõne juba olemasole-
va eseme uuendus. 

„Kui hakkad leiutama, siis 
mõtle, mis on need asjad, mis 
sinu elus vajaksid muutmist,” 
kommenteeris konkursi tee-
mat SA Archimedese teaduse 
populariseerimise üksuse ju-
hataja Terje Tuisk. „Tähtis ei 
ole, kas leiutis muudab pare-
maks su koolipäeva, koduse 
elu, treeningud või sõprade-
ga koosolemise, peaasi, et see, 
mille välja mõtled, oleks sinu 
jaoks oluline ja aitaks sul oma 
elu paremini ja lihtsamini ela-
da.“

Parimate tööde autorite-
le kingitakse digitaalseid pee-
gelfotokaameraid, iPod’e, 
nooremale ja keskmisele va-
nuserühmale keerukaid Lego 
NXT BrainStorm konstrukto-
reid. Üheks auhinnanaks on 
kutse leiutajate laagrisse, mis 
toimub 2009. aasta suvel Tea-
duskeskuses AHHAAs. 

Osalema on oodatud kõik 
leiutamishuvilised 1.-12. klas-
sini ja töid hinnatakse 3 vanu-
seklassis 

1.-4., 5.-9. ja 10.-12. klass.

Konkursitöö peab lahen-
dama Sinu jaoks olulist prob-
leemi. Tähtis ei ole  väljapa-
kutava leiutise keerukus, vaid 
selle uudsus, vanematel osale-
jatel ka teostatavus; 

Sa võid esitada kuni kolm 
tööd; 

Konkursitöö võid esitada 
kas üksi või kuni 5-liikmelise 
meeskonnaga; 

Konkursile võid esitada 
ka teistel võistlustel osalenud 
töid, kuid töö peab olema val-
minud viimase aasta jooksul.

Nõuded tööle:
1.- 4. klassi õpilastelt oota-

me konkursile joonistusi koos 
kirjeldustega, kuidas õpilase 
leiutis aitab muuta elu pare-
maks;

5.-9. klassi õpilastelt oota-
me konkursile joonistusi või 
jooniseid koos kirjeldusega, 
kellele leiutis on mõeldud ja 
kuidas see töötab;

10.-12. kl. õpilastelt oota-
me jooniseid koos detailse kir-
jeldusega, kuidas leiutis töö-
tab ja kellele see mõeldud on. 
Leiutis peab olema teostatav 
ja tal peab olema praktiline 

väljund.
Konkursitööd tuleb peal-

kirjastada. Kõigile töödele 
tuleb märkida osaleja ees- ja 
perekonnanimi, klass, kool, e-
posti aadress ja telefon.

Kuigi Su leiutis peab pä-
riselus olema väike, ei pea Sa 
konkursitööd esitama pisi-
kesel paberil. Kui vajad oma 
leiutise joonestamiseks ja kir-
jeldamiseks rohkem ruumi, 
siis võid saata meile mitu eri-
nevat dokumenti - ühel näi-
teks joonised ja teisel leiutise 
kirjelduse. Leiutise võid esi-
tada nii A4 kui A3 paberi, sa-
muti võid saata leiutise mu-
deli, töötava prototüübi jne. 
Kuid kindlasti ära unusta li-
sada töö tagumisele küljele 
oma kontaktandmeid, juhen-
daja olemasolul juhendaja ar-
vamust.

Parimate tööde juhenda-
jatele on välja pandud 15 000 
krooni väärtuses preemiaid, 
parima töö esitanud kool saab 
auhinnaks puutetahvli. 

Raili Kaubi, 
kunsti- ja käsitööosakonna 

juht

10 c õppis üksteist tundma
19. septembril kell 17.45 

startis Kuressaare bussijaa-
mast buss Oitmele. Sinna pea-
le suutsid ka ennast mahutada 
10c klassi õpilased ja õpetaja.
Sõit sihtkohta kestis üks tund 
ja viisteist minutit. Sõidu ees-
märk oli, et õpilased õpiksid 
üksteist paremini tundma.
Terve sõidu vältel olid õpila-
sed bussis väga elevil, kuna 
tegu oli ikkagi esimese klassi 
ühisüritusega.

Kohale jõudes vaatas mei-
le vastu lagunenud kuivati, 
mis õnneks selgus pole meie 
ööbimiskoht. Veidi maad eda-
si minnes jõudsime Oitme 
matkamajani , mis oli see õi-
ge. Kohale jõutud, valiti toad 
ning asuti valmistama õhtu-
sööki. Poisid suundusid lõket 
tegema ja grilli ülesse seadma. 
Tüdrukud jäid tuppa ning te-
gid salatit ja valmistasid muid 
snäkke. Õhtusöögiks oli grill-
liha ja vorstid toorsalatiga. 
Sõime õues lõkke ääres ning 
kui oli söödud, hakkasime 

mängima ringmänge. Pärast 
mängimist ja suurt tutvusta-
mist suheldi juba üksteisega 
palju vabamalt. Edasi liigu-
ti majja. Seal jaotasid õpilased 
ennast 3 gruppi ning hakkasid 
valmistama klassi tegemiste ja 
tegelaste plakateid. Selle tu-
lemusena said kõik klassilap-
sed endale mingi töö klassielu 
arendamiseks. 

Hiljem mängiti juba selts-
kondlikult reeglitevaba jalg-
palli ning söödi ära pitsad mis 
olid kaasa ostetud. Magamis-
aega jäi küll väheks, arvesta-
des sellega, et viimane läks 
magama kell 6. 

Hommikul üles tõustes 
oli maja täis pannkoogilõhna. 
Klassijuhataja Maren oli ju-
ba varakult alustanud nende 
küpsetamist. Kõik inimesed 
said 2 ja osadel, kellel vedas, 
said ka 3 kooki ning hiljem, 
mis tuli küll tüdrukutele ülla-
tuseks, pesid poisid kõik nõud 
ära. Peale hommikusööki ha-
kati vaikselt asju kokku pane-

ma ning jalutati Leisi. Seal sai 
veel natukene ringi vaaatud 
ning suundutigi Leisi bussi-
jaama, kust sai bussi peale, 
mis viis meid tagasi linna. Vii-

mane oligi punkt meie esime-
sele, kuid igati lõbusale välja-
sõidule 10c klassina.

Kristi Kandima ja 
Laura Killandi, �0C klass
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Saaremaa Kaubamaja

Tesman AS 
Kuressaare Gümnaasium

kodulehekülg: http://www.oesel.ee/kg
e-post: kool@oesel.edu.ee 

Peatoimetaja Marit Tarkin (Marit.Tarkin@oesel.edu.ee)
Korrektuur eesti keele osakond

Avaldamiseks mõeldud materjalid tuleb saata iga nädala reede õhtuks. Hiljem saabunud materjalid avaldatakse
järgmise nädala lehes. Materjalid tuleb saata toimetaja või küljendaja e-posti aadressile.

Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Küljendaja/kujundaja Gert Lutter (gL@oesel.edu.ee)

Ajalehte toetavad:

KG – tervist edendav kool
Kas sinule meeldib sinu 

kool? Tunned, et sinu ette-
panekuid koolielu paremaks 
korraldamiseks võetakse tõ-
siselt? Oled nõus, et kesk-
kond, kus õpid, on meeldiv 
ja rahulik? Toit, mida sööd, 
on tervislik ja õhk, mida hin-
gad, värske?

Kui jah, siis on sul vä-
ga vedanud, sest kool, kus 
sa õpid, on tervist edendav 
kool (TEK). 

Kuressaare Gümnaasium 
ühines tervist edendava-
te koolidega 2001. a. ja koo-
li tegemistes on ikka silmas 
peetud seda, et kõigil koo-
liga seotud inimestel – õpi-
lastel, õpetajatel, direktoril 
ja kõigil, kuni koolitädide-
ni välja, oleks hea ja meeldiv 
koolis käia.  „Hea“ tähen-
dab seda, et suhted inimes-
te vahel oleks korras, tunni-
plaan, koolikord, sisustus, 
valgustus jne oleks igaühe-
le tervislikud. Tähtis on see, 
et  igaüks peaks kinni koolis 
kehtivast heast suhtlemista-
vast ning hooliks endast ja 
teistest. 

Mil viisil saab seda pare-
mini korraldada? 

 TEK koolis on võima-
lus töötada tervisenõukogul, 
mille töö sisuks on  meie en-
di poolt keskkonna, kus ole-
me, kujundamine ja oma 
vajadustele vastavaks muut-
mine.

Tervisenõukogu roll on 
jälgida koolielu ja märga-
ta, mis kahjustab või rikub 
seda. Pole olemas olukor-
da, kus midagi muuta ei saa. 
Pole kooli, kus kõik on liiga 
hästi. Ühiselt on võimalik te-
ha teoks suuri muudatusi.

KG tervisenõukogu - KG 
Tervis- koosseis kinnitati di-
rektori käskkirjaga aprillis 
2008. aastal.

Õpilasesindusest kuu-
luvad sinna Mariliis Sepp 
(11 b) ja  Marek  Hendrik-
son (11d ). Nemad on õpi-
lased, kelle poole võib kõi-
kide heade ettepanekutega 
pöörduda, aga ka ära  näi-
data  need  kitsaskohad, mil-
le lahendamine aitaks kooli-
keskkonda tervislikumaks ja 
paremaks muuta. Teeme  ise 
elu paremaks! Lisaks õpilas-
tele kuuluvad tervisenõuko-
gusse A.Saabas, K. Salumaa, 
P.Maidsaar,  A. Meisterson, 
T.Käen, K.Peet, K.Keso-Va-
res ja S. Metsküll. Ideede ja 
küsimustega võid ka nende 
poole pöörduda. Lisaks hak-
kab kooli lehes igakuiselt il-
muma rubriik „KG Tervis“. 
Sinna ootame ka sinu kaas-
töid.

Tervise Arengu Instituu-
di poolt on algatatud mit-
meid konkursse tervise alal.

„SUITSUPRII KLASSI“ 
konkursist on igal aastal meie 
koolist võistelnud mitmed 
klassid. Suitsupriiks olemine 
ei tähenda ainult mittesuit-
setamist. Võistlusel osalejad 
peavad olema priid ka muu-
dest tubakatoodetest (nt. 
suitsuvabad tubakatooted).  
Eelmise aasta võitjate sea oli 
ka praegune 5 a klass. Au-
hinnaks said nad hulga ra-
ha klassiekskursiooni jaoks. 
See konkurss on jälle käima 
läinud ja praegu  on õige aeg 
sellega liituda 4.-12. klasside 
õpilasel.. 

Selleks tuleb klassijuha-
taja abiga allkirjastada  le-
ping, kinnitada see direkto-
ri poolt ja saata ära. Ka sellel 
aastal on välja pandud tubli-
matele palju auhindu.

 Tervise Arengu Instituut 
kuulutab juba viiendat aastat 
välja noortele suunatud kon-
kursi - „TERVIST EDENDA-

VA IDEE PROJEKT“  (TEIP) 
Tee valmis üks originaalne 
projekt selle kohta, mis on 
SINU meelest tervislik ja kui-
das saaks muuta koolipäevad 
tervislikumaks. Idee võib 
puudutada ükskõik missu-
gust tervisega seotud vald-
konda, olgu see siis sport, 
söömine või lihtsalt hea tuju.  
Projekti eesmärk on ärgitada 
noori mõtlema tervist eden-
davate tegevuste peale ja te-
kitada positiivset avalikku 
tähelepanu, kuidas hoida 
tervist ning tekitada mõtteid, 
mis suunaksid noori tervisli-
kumate elusviisideni. Täpse-
mad juhised leiate aadressil 
www. terviseinfo.ee. 

Tervise Arengu Ins-
tituut (TAI) kuulutab ju-
ba teist aastat välja õpi-
laste loovtööde konkursi 
„SÖÖGIVAHETUND“, mil-
le sisu peab vastama tee-
male „Mis on minu jaoks 

koolilõuna juures oluline?“.  
Mis on sinu jaoks koolilõuna 
juures kõige olulisem? On 
see söök, keskkond, nõud, 
kokatädid või hoopis koo-
lipuhvet, kus saad ise oma 
koolilõuna kokku panna? 
Lase oma kujutlusvõimel 
lennata ja ole loominguli-
ne. Missugune on sinu unel-
mate söögivahetund? Kirjel-
da meile oma mõtteid kooli 
söögivahetunnist sõna, pil-
di või joonistuse abil. Kui 
sa oled algklassist, siis tee 
valmis lahe plakat, kui põ-
hikoolist, siis ajaleht ning 
kui gümnaasiumist, siis lä-
hene asjale liikuvamalt ja 
tee valmis äge video! Täp-
semad juhised leiate aad-
ressil www. terviseinfo.ee. 
Võta sõbrad appi ja tegutse!

Teeme koos paremaks!
Sirje Metsküll, 

tervisenõukogu koordinaator

Tervislik taimeseade, Triin Notton, Elin Ligi.


