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Juht tänab
Tänan Kristel Salumaad
ja Merle Tustitit leivanädala
korraldamise eest ning Raili Kaubit 4.-6. kl võileibade võistluse läbiviimise eest.
1.-6. kl õpilaste nimel suur
aitäh Helju Varikule, kes
küpsetas koduleivad, mis
lastele väga maitsesid!
Tänusõnad Reet Välissonile, Sirje Mehikule, Sirje
Keremele, kelle korraldamisel tähistati loomakaitsepäeva. Tänan ka 6. kl õpilasi, kes
oma noorematele koolikaaslastele ettekannetega esinesid.

Lk. 2

Riigikaitsesuund veetis nädalavahetuse
metsas, tehke järgi!

Lk. 3

Sporditulemused
üllatavad jätkuvalt
igas mõttes:-)

Lk. 6-7

Saame tuttavaks
KG Tugikeskuse
töötajate ja tööga

Grete Pihl,
klassiõpetajate osakonna
juht

Teated
Reedel, 17. oktoobril k.
10.00 kohtuvad XII klassi
õpilastega Erki Nool ja Veiko Lukmann IRL-st.
Kolmapäeval, 22. oktoobril k. 14.00 aulas XII klassi õpilastele korraldab Eesti
Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liitmõeldud
infotehnoloogia eriala tutvustuse ja tehnoloogia-alane
võistlusmäng.
Maidu Varik,
õppealajuhataja

Sünnipäevad
Õpilaste sünnipäevad
Ivar Piterskihh 11E
Jan-Erik Vahter 1A
Daile Kiil 12E
Uku-Rasmus Lind 12E
Marili Mere 10D
Sander Sepp 11D
Patrick Lomp 3A
Liis Lõhmus 12A
Jargo Varik 8A
Kaspar Oolup 4A
Siim Nelis 10D
Elise Eimre 11C
Steelia Suuster 3B
Markus Mäemets 9B
Kaspar Kaasik 3B
Märten Lehto 1B
MarekValge 8A
Merit Lehtsalu 4A

16.10
16.10
18.10
18.10
18.10
20.10
20.10
20.10
20.10
20.10
21.10
21.10
21.10
22.10
22.10
22.10
22.10
22.10

Sel sügisel avati pidulikult terve suve remondis olnud võimla, mis polnud 30 aastat uut värvi näinud. Nüüd
särab seal seinte peal ilus erkroheline värv, paigaldati ka uus valgustus ja ventilatsioonisüsteem, valati uus põrand,
mis kaeti hea vetruvusega naturaalse kasepuiduga. Selline kate ei koorma nii palju laste liigeseid ning pall põrkab
samuti paremini. Saalis on nüüd puudu vaid korralik inventar. Kooli õnnitles Saare maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna peaspetsialist Mati Mäetalu, kes rõõmustas väga selle üle, et maakonnal on nüüd 6 täismõõtmetes korralikku spordisaali. Võimla renoveerimise projekt sai teoks aga tänu Hasartmängumaksust regionaalsete investeeringutoetuste andmise toetusele. Suur-suur tänu! Nüüd, kui on selline ilus saal sportimiseks, vaevalt keegi enam
meelega dresse koju jätab. Nautigem ja hoidkem siis oma ilusat spordisaali! Tekst: Gettel Sink. Foto: Renate Pihl

ÖE propageerib doonorlust :-)
KG ÖE. Teate, millega on
tegu? Kuressaare Gümnaasiumi ÖpilasEsindus. Tuleb
tuttav ette? Igatahes oleme
seda õppeaastat aktiivselt
alustanud ja probleemid juba lahenevad. Aga meil
oleks vaja oma ridadesse
värsket verd (siinkohal propageerime doonorlust). Siit
ka üleskutse teile kõigile, kes
te olete aktiivsed, teotahtelised, natuke napakad (nendest on meil hetkel eriline
puudus) või lihtsalt inime-

sed, kes arvavad, et neid väheseid ja uskumatult kiiresti mööduvaid kooliaastaid
ei peaks veetma ainult vanu toole ja laudu kulutades
ning tahaksid näha ka koolielu teist külge, tulge ja kandideerige KG ÖEsse. Kuid
kiirustage, ankeedid kandideerijatele hakkavad tasapisi otsa saama ning valimised
on juba 22. oktoobril.
Ja nüüd....Eelmisel neljapäeval käis teie armastatud öpilasesindus Lüman-

das, kus toimusid SÕELa
ehk siis Saarema Õpilasesinduste Liidu juhtkonna valimised. Meil läks seal võrdlemisi hästi - inimkaotusi
oli vähe ning mis peamine,
me surusime oma kandidaadi juhtkonda. Aplaus Kätlin
Keinastile - SÕELa juhtkonna uuele liikmele ning ka
“vanale kalale” SÕELas, kelleks on Karita Nuut.
Markus Sepp,
12C, ÕE liige
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Teated

Tulge ujuma!
Lõõgastute,
vabanete
stressist ja liigsest kehakaalust Kuressaare Gümnaasiumi ujulas Nooruse 1
• Esmaspäeval, teisipäeval ja kolmapäeval kl. 20,
neljapäeval ja reedel kl. 18,
pühapäeval kl. 15 • üksikpilet täiskasvanule 55 krooni
• õpilasele ja pensionärile 40
krooni • 10 korra kaart vastavalt 450 krooni ja 350 krooni • 20 korra kaart vastavalt
790 krooni ja 590 krooni
Firmadel võimalus üürida veel üksikuid rajatunde
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Riigikaitsesuund veetis
nädalavahetuse metsas

Tähelepanu! Algavad ujumiskursused
Laste kursustele pühapäeviti kl. 12 on võimalus registreerida veel 3 lapsel.
Esmakordselt korraldame kursused ka täiskasvanutele kolmapäeviti kl. 21.00.
Võimalus õppida ujuma kogenud treeneri käe all. Kunagi ei ole hilja ujuma õppida!
Vajalik
eelregistreerimine telefonil 4556563 või
5287490

Norma Helde,
ujula juhataja

Lühidalt
Seoses leivanädalaga käis
5b Saare Leiva tehases.
Töötaja võttis meid ilusasti ukselt vastu. Kõigepealt
rääkisime, miks leiba vaja on
ja kuidas nägid välja vanaajakombed. Leib on tähtis selle
jaoks, et kõht täis saada ja vanal ajal oli nii, et kui leib maha kukkus, anti leivale musi ja
söödi edasi.
Järgnes ringkäik kombinaadis. Ühel pool olid küpsisemeistrid ja teisel pool saiadleivad. Meid viidi sinna, kus
oli mitu tünni tainast kerkimas. Saime maitsta erinevaid
taignaid. Nägime, kuidas tainas pandi hakkijasse, kust tulid välja ühesuurused pätsid.
Järgmisena pandi vomid ahju. Saime maitsta värsket sooja leiba – oi see oli ikka hästi
hea ja magus!
Meelde jäid ka leiva koostisosad: vesi, pärm, sool ja jahu ning see, et mahajahtunud
ja paar päeva seisnud leib on
tervislikum kui kohe ahjust
tulnud kuum pätsike. Hästi
asjalik ja põnev päev oli!
Loore Pihlas,
5b klasss

Foto: Taavi Tuisk

Oktoobri esimesel nädalavahetusel said riigikaitsesuuna õpilased 12. klassidest
Karujärvel esmase ülevaate
sõduri välioskustest.
Kahepäevase
riigikaitselaagri raames õppisime
sõjaväetelki üles panema.
Selleks, et öösel külm ei hakkaks, tuli ka kordamööda
telgis ahjuvalves olla.
Õppisime
telkmantlist
lihtsat varjet ehitama, kus
hädapärast on võimalik öö
mööda saata.
Samuti vaatasime seda,

kuidas sõdur end maskeerima peab, et lahinguväljal
märkamatuks jääda. Harjutasime erinevaid üksikvõitleja roomamis- ning liikumistehnikaid ning väikese
üksuse liikumisviise, mille
käigus sõnad „malelaud“ ja
„noolepea“ omandasid hoopis teistsuguse tähenduse
Tuletasime
meelde
esmaabi põhitõdesid. Kordasime näiteks seda, mida
teha šokis kannatanuga ning
kuidas peatada verejooksu.
Õpilased valmistasid käe-

pärastest vahenditest kanderaami, millel tuli „kannatanut“ transportida. See ei
olnudki nii kerge.
Laagri lõpetas seitsmekilomeetrine rännak, kus
õpilased pidid ise kaardi
ja kompassiga Karujärvelt
Kandlasse orienteeruma.
Riigikaitsesuunal on novembris ees veel üks nädalavahetus metsas.
Taavi Tuisk,
riigikaitseõpetaja

Loomakaitsepäev
Igal aastal oktoobrikuu
alguses tähistatakse kogu
maailmas loomakaitsepäeva. Nii ka meie koolis. Sellel aastal esinesid meile 6. a
ja b klassi õpilased huvitavate loomateemaliste ettekannetega. Nende tublide
kuuendikkude ettekandeid
kuulasime aulas. I-III klassi õpilastele esines Liina Salonen, kes rääkis tõukoertest. Jako Jõgi esines teemal
„Minu lemmikloom – kass“

ja Krislin Soon teemal „Koeratõud“. Küll oli kiisudest ja
kutsudest toredaid slaide!
IV ja V klassi õpilastele
esines Joanna Kajak jutuga
deegudest. Sain teada, kes
on deegu ja kuidas tema eest
hoolitseda. Hästi huvitav ja
natuke kurb oli ettekanne
kodututest loomadest. Loretta Tiits andis häid nõuandeid ka selle kohta, mida teha siis, kui lemmikloom on
läinud kaduma. Karina Peel

rääkis samuti kassidest. Tema enda lemmik on pärslane.
Mulle meeldis see loomakaitsepäev, sest ettekanded
olid huvitavad. Lõbus oli,
sest suurelt ekraanilt sai jälgida kelmikaid lemmikloomi.
Mairi Kaseorg,
5A klass
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Toimusid üllatuslikud kergejõustikuvõistlused!
25. septembril toimusid Kuressaare linna staadionil meie kooli selleaastased kergejõustikuvõistlused,
kus üllatasid oma lausa suurepäraste tulemustega neli tublit noormeest: Jaan
Käsk 400m jooksu rekordilise ajaga, Villu Vahter kõrgele-kaugele lennanud odaga, Jarmo Varik uue parima
kooli kõrgushüppe tulemusega ja Erkki Välinurm kiirelt läbitud 100m-ga. Ka rahvas ei hoidnud end tagasi
neile kaasa elamast.
Järgnevalt on toodud
välja iga ala kolm paremat:
100m P: I Erkki Välinurm ajaga 11.4s, II Tõnu Ilves 12.0s, III Mikk Hüüdma
12.0s;
100m T: I Mari Truumees
13.5s, II Triin Juulik 13.7s, III
Mari Aleksejeva 13.8s;
400m P: I Jaan Käsk 52.9s,
II Jarmo Varik 53.6s, III Mairo Tänav 54.4s;
800m T: I Marianna
Laht 2.41.3, II Johanna Toplaan 2.47.5, III Angela Taro
2.50.4;
1500m P: I Viljar Uljas
4.26.1, II Hannes Lõhmus

5.09.2, III Ilmar Heimann
5.09.7;
Kaugus T: I Mari Truumees 4.49m, II Triin Juulik
4.48m, III Tiiu Jõgi 4.35m;
Kaugus P: I Jarmo Varik 5.93m, II Erkki Välinurm
5.84m, III Kert Varik 5.76 m;
Kõrgus T: I Meeri Lonn
145cm, II Kerttu Kilumets
145cm, III Mari Truumees
140cm;
Kõrgus P: I Jarmo Varik
185cm, II Karli Saar 170cm,
III Erkki Välinurm 170cm;
Kuul T: I Mari Jõgi 8.44m,
II Anni Kassuk 8.01m, III
Marili Mere 7.34m;
Kuul P: I Mart Kolk
11.21m, II Villu Vahter 11.18m, III Ranno Ling
10.63m;
Ketas T: I Geiu Luiga 20.85m, II Kerli Lõoke
19.82m, III Kaisa Tooming
19.29m;
Ketas P: I Villu Vahter 38.28m, II Robert Roost
28.40m, III Mart Kolk
28.14m;
Oda T: I Anni Kassuk
27.10m, II Piret Pihl 17.82m,
III Kaisa Tooming 25.92m;
Oda P: I Villu Vahter

Foto: Gert Lutter

61.82m, II Hans Hiiuväin
50.13m, III Robert Roost
44.31m.
Igatahes võib neid kergejõustikuvõistlusi väga edukateks pidada ja mitte ainult
eelnimetatud tegelaste pä-

rast, vaid kõik, kes osalesid,
olid kahtlemata väga tublid
ning ilm oli ka lihtsalt super!
Gettel Sink,
11E

6B - jalgpalliturniiri võitja - palju õnne!
Lõppenud 5.-6. kl jalgpalliturniiril osales 4 meeskonda,
kes andsid oma parima. Nooremate ja vanemate klasside tasemevahe oli sel aastal suurem
ning suuremad skoorid nagu
13:1 tehti esimestes mängudes.
Kokkuvõtteks löödi turniiril
40 väravat, anti 3 kollast kaarti,
kõik ühele mängijale. Parimaks
väravakütiks 8 väravaga osutus
Tristan Tamm 6A. Parima mängija tiitel läks 6B kl noormehele Mait Erlenbachile. Viimase
mänguni oli parima väravavahi
kandidaate mitu, kuid Karli Allik 6A tegi end oma supermänguga ületamatuks. Võitja 6B
kontosse jäi 3 võitu. Meeskonda kuulusid Alari Saar, Mait Erlenbach, Johan Vahter, Priidu
Saar, Henri Lepik, Tomek Lõuke, Martin Kirs ja Trevor Ling.
Kohtade järjestus: I- 6B, II6A (2võitu), III- 5A(1 võit), 45B.
Johannes Kaju

Foto: Johannes Kaju
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Koolieelikute päevad ja AB -kool
22. ja 29. septembrikuu
päeval toimusid meie koolis
koolieelikute päevad. Külla
tulid linna seitsme lasteaia
koolieelikud koos lasteaiaõpetajatega. Näitasime tulevastele koolijütsidele oma
toredat koolimaja. Astusime
sisse sööklasse, raamatukokku, esimese ja teise korruse
koduklassidesse ning imetlesime neljanda korruse vaadet linnale. Kõige suurema
mulje jätsid lastele siiski ujula ja talveaed: vesi tõmbab ju
igas vanuses lapsi.
Pärast ringkäiku majas
vaatasid koolieelikud aulas
5b klassi muusikalist etendust “Võlupulber”. Lugu oli
nii haarav, et mõnel koolieelikul unus suu põnevusest
lahti.
Tagasi lasteaeda läksid
lapsed rõõmsa tuju ja kommimagusa suuga.
Juba 8. oktoobril alustasime AB-kooli õppeaastat.
Õpetajate Ene Riisi, Reet
Välissoni ja Kristel Salumaa
käe all saab seitsmel korral
õpetust 65 tulevast koolilast.

Foto: Sirje Mehik

Tutvust tehakse lugemise, matemaatika ja loovuse
arendamisega. Seitsme korraga saab koolimaja tuttavaks, samuti koolikord ning
sõbrad ja õpetajad.

Samal ajal kui lapsed tegutsevad klassides, osalevad emad-isad aulas lastevanemate koolis. Kooli
psühholoog Kaja Puck on
kokku pannud huvitava

loengusarja lastevanematele. AB-kooli õppeaasta saab
läbi aprillis.
Sirje Mehik,
AB-kooli juht

Neljapäev, 9. oktoober kell 11.07
Pärast mõneaastast pausi toimunud tuletõrjeõppus
näitas Kuressaare Gümnaasiumi rahva heal tasemel
valmisolekut organiseeritud
evakueerumiseks. Hoolimata sellest, et vahepeal on lisandunud palju uusi õpilasi,
õpetajaid ja töötajaid, jõudis
kogu 1014-liikmeline inimhulk majast välja ajaga alla 7
minuti.
Põhirõhk oli seekord
tõepoolest majast väljumise kontrollil ja eks nüüd,
kui kõigil liikumised-käitumised omal nahal läbi
proovitud, saab minna ka
keerukamate evakuatsiooniolukordade läbimängimiseni.
Igal juhul olid kõik kontrollõppusel osalejad tublid ja
kuna juhtus nii, et just sellel
päeval olid korraga majast
ära nii direktor kui õppeala-

juhatajad, siis said õpilaste ja
personali ülelugemisel käe
valgeks ka eelpoolmainitute asendajad. Tuju oli reibas
ning ilm ka nagu kokkulepitult ilus.
Mida järgmise evakuatsiooni ajal silmas pidada?
Eeskätt seda, et trepikodade ette ummikute tekkimisel võtaksid õpetajad endale
julgemalt vastutuse suunata oma klass mõnele muule
evakuatsiooniteele. Näiteks
samal ajal, kui õppekorpuse treppidel rahvas üksteise kandadel tungles, oli
peakorpuse trepp ühes peasissekäiguga juba praktiliselt inimtühi… Ühest küljest
on väga hea, et kriisiolukorras oma tegutsemisskeemi
täpselt mäletatakse, teisalt kui ikka ummik ees on, siis
teiste järel lihtsalt kohapeal
ootamine võib reaalses hä-

dasituatsioonis kurjalt kätte maksta. Tõsi küll – õppuse käiku jälginud ja selle
läbiviimisel suureks abiks
olnud turvafirma Securitas
Eesti AS esindajate sõnul ei
olnud ummikud nii suured
kui eelmistel aastatel, aga
püüdlema peaks veel parema resultaadi poole. Üheks
lahenduseks on evakuatsiooniteede ümberkorraldamine.
Seekordse õppuse käigus
kerkis esile aga hoopis uus
probleem, mis kandis koodnime „avatud aknad“. Juhendmaterjalis soovituslikuna toodud klassiruumide
akende sulgemine – põlemise tõkestamiseks muide! – jäi
paljudel kahe silma vahele ja
nii võis pea kõigil korrustel
näha rõõmsalt tuules lipendavaid ruloosid. Vähem esimesel ja neljandal, rohkem

teisel (kus turvafirma küll
suurema osa sulgeda jõudis)
ja kolmandal korrusel. Lahenduseks ilmselt sõnastuse
karmistamine ning tegevus-

te täpsustamine juhendis.
Veelkord tänud Securitas
Eesti AS esindajatele ning
vapralt oma vastutuskoormat kandnud asendusdirektor Norma Heldele!
Külli Mänd,
haldusjuht
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Põhikooli teatriõhtu - “Nii või naa”
13. novembri õhtul kell
17.00 algab Kuressaare Gümnaasiumi aulas põhikooli teatriõhtu 2008 “Nii või
naa”. Lavale astuvad kõik
5.-9. klassid ja esitavad 10minutilise näitemängu Eno
Raua loomingu põhjal. Kuna
õhtut juhivad Sipsik ja Kingpool, ei tohi nende tegelastega teoseid lavastada. Kes ei
ole endale veel sobivat teemat leidnud, võib uudistada
raamatukoguesist vitriini,
kuhu Urve Aedma on välja
pannud Eno Raua erinevaid
teoseid.
Mõningad olulised meeldetuletused truppidele:
• Dramatiseerimisel tuleb autori tekstist võimalikult täpselt kinni pidada
(žürii arvestab seda hindamisel).
• Registreerige pärast vaheaega esimese nädala kolmapäevaks, 5. novembriks
oma klassi näitetrupp meiliaadressil eve.tuisk@oesel.
edu.ee või eesti keele vaheruumis 302 õpetaja Eve juures.
• Registreerimisel tuleb
esitada etenduse ja selle aluseks oleva teose pealkiri, tegelased ja nende osatäitjad

ning klassinumber.
• Öelge kindlasti edasi ka näidendiks vajamineva tehnika soovid: muusika
peab olema CD-l!
• Broneerige endale aegsasti prooviaeg aulasse, kuna samaaegselt teiega soovivad proove teha ka Suure
Teatriõhtu trupid.
• Lavakujundus peab
olema võimalikult minimalistlik, s.t lihtsasti paigaldatav ja teisaldatav, et lavakujunduse vahetamise peale
kuluks võimalikult vähe aega. NB! Pärast teatriõhtut tuleb kogu lava taha toodud
varustus sealt ka ära viia!
• Trupid panevad end
valmis (kodu)klassides, mille loetelu ilmub enne teatri-

õhtut kooli kodulehel ja eesti
keele osakonna stendil.
• Truppide esinemisjärjekord ilmub kooli kodulehel
pärast registreerimise lõppu
ja Meie KG-s päev enne põhikooli teatriõhtut (12.11).
• 5-liikmeline žürii annab välja grand prix’, kolm
laureaati, põhikooli teatriõhtu Parimaid ja eripreemiaid!
• MiMi moekeiser, noorte moekonkursi Future FIBIT 2008 võitja ja põhikooli
teatriõhtu õhtujuhtide stilist
Kristin Liias annab üle kõige
stiilsema näitleja preemia!
Kohtume põhikooli teatriõhtul 2008!

18. novembril toimub KG
14. ülekooliline kirjandusviktoriin.
Kirjandusviktoriiniks tuleb klassil välja panna üks
4-liikmeline võistkond, mis
valmistab ette alljärgnevas
loetelus toodud teemad. Viktoriin toimub 18. novembril
kell 15.00 KG aulas. Klassi
võistkond tuleb registreerida hiljemalt 11. novembriks
e-posti aadressil merle@oesel.edu.ee (klassi number ja
võistkonnaliikmete nimed).
Raamatuid on võimalik laenutada KG raamatukogust
ja Saare maakonna keskraamatukogust.
1. klass: Silvi Väljal „Jussikese seitse sõpra“
2.-3. klass: Astrid Reinla „Pätu“; Andrus Kivirähk

„Leiutajateküla Lotte“; Elar
Kuus „Jänesepoeg, kes luuletas“; „Mõne mõnusa sulega Asta Kass ja „Kärbse
päev“ ajakirjast „Hea Laps“
nr. 10 2008, lk. 16-17; Helga
Nõu „Ruuduline röövel“
4.-7. klass: Heino Väli „Hundikäpp“; Christian
Bieniek „Ülemnuuskur Osvald“; Aadu Hint „Vesse
poeg“; Asta Kass „Pahupidi
puhkus“; Jüri Parijõgi „Külaliste leib“
8.-10. klass: Kuressaare
Gümnaasium 30. Kuressaare Gümnaasiumi Toimetised
2008.; Valev Uibopuu „Elu
on õiglane“ raamatust: Eesti lühiproosa valimik II lk.
49-62; Ivan Turgenev „Mumuu“; Reet Made „Tuhin
tiibades“; Friedrich Robert

Faehlmanni elu ja looming
raamatust Eesti Kirjanduse
klassikat lk. 29-34
11.-12. klass: Kuressaare Gümnaasium 30. Kuressaare Gümnaasiumi Toimetised 2008; Valev Uibopuu elu
ja looming raamatust „Eesti kirjandus tekstides II“ lk.
149-154 ja artikkel „Elust ja
raamatutest“ ajakirjas Looming 1997 jaanuar, lk. 102116; Ivan Turgenev „Eelõhtul“; Hando Runneli elu ja
looming ning luuletused raamatust „Eesti luule antoloogia II“ lk. 171-214; Jaak Urmet
(Wimberg)Võrgu-luulekogu
“Bootleg” Vt: http://www.
hot.ee/irboska/Wimberg_-_
Bootleg_(2006).pdf

Eelmisel aastal toodi lavale päriskoer, millega sel aastal üllatatakse? Foto: Gert Lutter

Eve Tuisk,
ürituse peakorraldaja

Ülekooliline kirjandusviktoriin!

korraldajad Urve Aedma, Merle
Rekaya



Ettelugemispäev „Loeb,
mida loed“
20. oktoobril kõikjal maailmas tähistatav ettelugemispäev on tänavu neljateistkümnes.
Ettelugemise päev on
austusavaldus asendamatule
sõbrale - raamatule, võimalus üheskoos kogeda tema
puudutust. Koos loetud raamat seob nii vanu kui noori,
nii raamatusõpru kui raamatuvõõraid, nii kokkuhoidjaid
kui teelahkmel inimesi. Ettelugemisel on aegade jooksul
läbi proovitud toime, mis on
hea nii hingele kui vaimule.
Ettelugemine on uks raamatute maailma. Meie koolis
loevad esmaspäeval, 20. oktoobril 11A ja 11C klassi õpilased ette luuletusi põhikooli I ja II kooliastmele. Õpilasi
valmistab ette õpetaja Eve
Tuisk.
Luuletused, mida loetakse, on põnevad, tõstavad tuju ja aitavad maailmast paremini aru saada.
Kooli direktor Toomas
Takkis laenutab sel päeval
kooliraamatukogus raamatuid ja annab lugemissoovitusi.
Ettelugemise päeva tähistamise idee on pärit Rootsist.
Ka mujal maailmas korraldatakse lugemist väärtustavaid
päevi, Ameerika Ühendriikides isegi nädalaid. Igal pool
tähistatakse päeva erineval
ajal. Eestis on ettelugemise päeva peetud Eesti Lastekirjanduse Keskuse algatusel
20. oktoobril põhjendusega,
et sügisel on pere rohkem
kodus ja koos lugeda oleks
pimedatel õhtutel tore tegevus.
Lugege Teiegi, sest see
loeb!
Urve Aedma,
kooliraamatukogu juhataja
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Tugikeskuse Eri - saame tuttavaks
Sellest õppeaastast alustab KG-s tööd Tugikeskus,
mis on loodud tagamaks
süsteemset tuge ja nõustamist õpilastele, õpetajatele
ning lapsevanematele. Tugikeskus koondab enda alla koolis töötavaid erinevate valdkondade spetsialiste:
psühholoog, logopeed, kaplan, õpetaja abi, sotsiaalpedagoog.
Tugikeskuse
ülesanne on koostöös klassijuhatajate ja aineõpetajate abiga selgitada välja õpilastel esinevad probleemid
ning tegutseda ühiselt õpilase, tema pereliikmete ning
kooli spetsialistidega lahenduste leidmise nimel. Tugikeskus koordineerib I-III
klassi pikapäevarühmade
tööd. Tugikeskuse all töötab
ka Õpilasabi ümarlaud.
Õpilasabi Ümarlaud on
osa koolitööst, mille abil on
võimalik edendada õpilase heaolu koolis. Õpilasabi
Ümarlaud tegeleb ennetava tööga, mille eesmärgiks
on õppimise takistuste, õppimisraskuste, kooliskäimisega seotud probleemide
võimalikult varajane ennetamine, äratundmine, leevendamine, kõrvaldamine.
Õpilasabi Ümarlaua poole
võivad ja saavad pöörduda õpilane, õpetaja, lapsevanem ja kõik inimesed, kes
märkavad, et laps vajab abi
ja toetust.
Milliste probleemide puhul õpilasabi osutatakse?
Kui õpilase hinded “1”,”2”
või hinne on jäänud välja
panemata, õpilasel tõsised
raskused õppekavas nõutava omandamisega, õpilase
õpimotivatsioon on langenud, käitumisprobleemide
avaldumisel, õpilase emotsionaalse seisundi halvenemisel ja tervisehäirete ilmnemisel.
Õpilasabi Ümarlaua töögruppi kuuluvad õppealajuhataja, psühholoog, kaplan,
logopeed/eripedagoog, sotsiaalpedagoog.
Õpilasabi Ümarlaud toi-

mub igal neljapäeval kell
14.00-16.00
Kuressaare
Gümnaasiumi koolituskeskuse Osilia ruumis 317.
Õpilasabi Ümarlaua poole saab pöörduda isiklikult
või e-meili aadressil: tugi@
lists.oesel.ee
Tugikeskuse juhataja on
sotsiaalpedagoog M. Martinson.
Sotsiaalpedagoog Maret
Martinson
Sotsiaalpedagoogi
töö
eesmärkideks on koolis ilmnevate sotsiaalsete probleemide ennetamine ja lahendamine, õpilaste nõustamine
ning kohanemis-, käitumisja õpiprobleemidega õpilaste sotsiaalse tegevusvõime ja
toimetuleku toetamine. Sotsiaalpedagoog on õpilase
sotsialiseerimisprotsessi toetaja. Kui lapse esmaseks sotsialiseerijaks on kodu, siis
tema ühiskonda integreerimisel on suur roll ka koolil.
Otsesed töövaldkonnad on:
koolikohustuse täitmise jälgimine; õpi-, käitumis- ja kohanemisraskustega laste ja
nende lähikeskkonnaga tegelemine; koolivägivallajuhtumite lahendamine; laste,
vanemate ja õpetajate nõustamine; kuriteoennetus ning
koostöö lastekaitse-, sotsiaalhoolekande- ja korrakaitsesüsteemidega.
Teravat silma märkamaks probleeme ja julgust
pöörduda abisaamiseks!
Sotsiaalpedagoog asub
koolituskeskuse Osilia ruumis nr 318
e-mail:
maret.martinson@oesel.edu.ee
Logopeed Leelo Laus
Telemängu „Kes tahab
saada miljonäriks“ 100 krooni küsimus võiks olla järgmine: Kes on logopeed? Kas
loom, juurvili, kõneõpetaja
või lobamokk? Õige vastus
on kõneõpetaja.
Ajakirjanduses on sageli arutatud teemal, et lapsed
loevad vähe, neile loetakse

vähe ette, veel vähem kirjutatakse, töövihikutes täidetakse ainult lünki jne.
Avardunud maailm ja
tehnilised võimalused toovad kõige hea kõrval kaasa
ka probleeme, aga ei saa öelda, et lapsed oleksid muutunud rumalamaks ja nende
õigekiri halvemaks. Lugemis- ja kirjutamisraskustega
lapsi on alati olnud, võib-olla praegu jääb lihtsalt vähem
aega harjutamiseks, sest
tempod on kiired. Paljudele lastele pole erilist kinnistamist vaja, nad ei tee kirjutamisel algusest peale vigu,
teistele aga valmistab lugema ja kirjutama õppimine
esmapilgul ületamatuid raskusi. Häälikute kuulmise oskus on midagi muusikalise
kuulmise sarnast. Peab õppima häälikupikkusi kuulama, võrdlema, muutma ja
õiget leidma. Juba mitmeid
aastaid on osadel meie kooli
õpilastel olnud päevikus üks
tund – kõneravi, mida viib
läbi logopeed. Kõne jaguneb
suuliseks ja kirjalikuks, seega arendame suulist kõnet,
lugemist ja kirjutamist. Kõneravil on üks kindel pluss:
pole teada ühtegi juhtumit,
kus see ravi oleks kahju toonud. Kui laps tunnetab õppetöös pidevat ebaedu, siis
tekib ebakindlus, närvilisus ja koolirõõm asendub
koolihirmuga. Laps vajab
abi – mida varem, seda parem. Kui esinevad raskused
emakeeles, siis on abiks kooli logopeed. Tunnis kasutame laste kõne-, lugemis- ja
kirjutamisoskuse arendamiseks erimetoodikaid ja võtteid, milles on palju mängulisi elemente. Tundides
tegeleme
kõnearendusliku tööga, mälu, taju, mõtlemist arendavate ülesannetega, kuid põhitähelepanu on
pööratud häälik- ja foneemanalüüsi kujundamisele
ning õigekirjaoskuste omandamisele.
Iga lapse puhul saab planeerida töö tema vajadus-

Maret Martinson

Katrin Keso-Vares

Leelo Laus

Kaja Puck

Ilse Au
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Tugikeskuse Eri - saame tuttavaks
test ja probleemidest lähtudes. Laps on tähelepanu
keskmes. Motivatsioon laste jaoks võib olla erinev: Ma
pean! Mul on seda vaja! Vanemad tahavad! Mina tahan!
Kui laps juba ise tahab koos
logopeedi ja teiste lastega
harjutada, siis ei jää edusammud tulemata.
Logopeedi kabinet asub
3. korrusel ruumis 300A .
e-mail: leelo@oesel.edu.
ee
Õpetaja abi, ÕNN-e toa perenaine Ilse Au
ÕNN-e tuba rajati nende
õpilaste jaoks, kes on tunnist
kõrvaldatud
aineõpetaja
poolt. Põhjusteks on kaasõpilaste töömeeleolu häirimine või õppevahendite puudumine.
Käesoleval
õppeaastal
on lisandunud muidki ülesandeid. Õpilased saavad
ÕNN-e toas järeltöödeks ettevalmistusi ja samuti neid
sooritada.
Ruum on vaikne ja sobib täielikult selliseks tööks.
Õpilased tulevad siia ka vabatahtlikult, et kirjutada kirjandit või korrata kontrolltööks.
Et ÕNN-e tuba ei ole kõigile vastumeelne töökoht,
näitab seegi, et siia sattunud
õpilased käivad hiljem niisama vestlemas või kirjandust
lugemas.
ÕNN-e toa tegevusest
tehakse iga õppeveerandi
lõpus kokkuvõte, näidates
ära siin käinute arvu, põhjuse, töö liigi. Õpilased, kes on
õppeveerandi jooksul sattunud ÕNN-e tuppa vähemalt
kolmel korral tunnidistsipliini rikkumise tõttu, saadetakse Õpiabi Ümarlauda.
Arvan, et selline ruum
koolis õigustab end igati. Seda kinnitavad vestlused õpilaste, aineõpetajate ja Tugikeskuse liikmetega.
ÕNN-e tuba asub 3. korrusel ruumis 313 e-mail:
Ilse.Au@oesel.edu.ee

Psühholoog Kaja Puck
Koolipsühholoogi
töö
eesmärk on pakkuda õpilastele, vajadusel ka õpetajatele
ja lastevanematele psühholoogilist teenust, juhindudes
lapse mitmekülgsest arendamisest ning tagades õpilaste
psühholoogilise kaitstuse.
Koolispühholoogi töövaldkondade hulka kuulub lapse
arengut mõjutavate tegurite
hindamine (testimine, vaatlemine,
intervjueerimine,
hindamistulemuste analüüsimine, probleemi kontseptualiseerimine), nõustamine,
konsulteerimine,
koostöö
lapsevanemate ja teiste spetsialistidega,
temaatiliste
loengute läbiviimine õpilastele. Vastavalt oma ettevalmistusele võib koolipsühholoog viia läbi koolitusi
haridusasutuse personalile
ja lapsevanematele.
Koolipsühholoog nõustab õpilasi individuaalselt
ja grupiviisiliselt abistades:
valikute ja otsuste tegemisel;
eneseteadvuse
kujunemisel; isikliku elu ja õppetööga
seotud probleemide lahendamisel; suhtlemisoskuste
omandamisel; enesehinnangu korrigeerimisel; kriisisituatsioonist välajatulemisel
(vastava väljaõppe olemasolul).
Koolipsühholoog osaleb
last ümbritsevas koostöövõrgustikus ja suunab vajadusel õpilase teiste spetsialistide poole.
Koolipsühholoog nõustab lapsevanemaid selgitades neile lapse õppimist
ja käitumist mõjutavaid tegureid ning abistades uute
kasvatusvõtete ja lahenduste leidmisel lapse normaalse isiksusliku arengu toetamisel ning oma igapäevaelu
ja kohustustega toimetulemisel.
Ootan ka sel aastal tihedat koostööd nii õpilaste, õpetajate kui ka lastevanematega, sest ei ole ühtegi
probleemi, millel ei ole lahendust!

Psühholoog asub 3. korrusel ruumis 309a
e-mail: kaja@oesel.edu.ee
Kaplan Katrin Keso-Vares
Kaplan on usaldusisik
õpetajaskonna, õpilaste ning
lapsevanemate vahel. Kaplani töö koolis on oma iseloomult ennetustöö, mis aitab kaasa selleks, et kool
saaks igakülgselt ja paremini täita oma missiooni: olla
avatud uuendustele, samas
jääda konservatiivseks püsiväärtustes.
Kaplani
tööülesanded
on:
*õpilaste sotsiaalse ja kõlbelise arengu edendamine ja
toetamine üldinimlike eetiliste väärtuste teadvustamise teel;
*nõustajana ja hingehoidjana aitab kaplan lahendusi leida koolis ettetulevatele
pingetele ja lahtirääkimata
probleemidele, olles vahelüliks erinevate isikute vahel;
*kaplan tagab hingehoidlikul vestlusel või nõustamisel vastavalt isiku soovile
kuuldud info konfidentsiaalsuse;
*koostöös klassijuhatajate
ja aineõpetajatega annab kaplan koolis teadmisi erinevatest maailmavaadetest ja
religioonidest, luues eeldused teadlikeks maailmavaatelisteks valikuteks ja õpilase identiteedi arenguks;
*oma töös austab kaplan
iga inimese maailmavaatelisi seisukohti;
*kaplan on oma töös avatud vastama õpilaste erinevatele
eksistentsiaalsetele
küsimustele, toetudes üldinimlikele eetilistele väärtustele.
„Mure inimese südames
painutab teda, aga hea sõna
teeb temale rõõmu“, nii kõlavad iidsed tarkusesõnad.
Nii on see ka meiega tänasel
päeval. Kes tunneb, et mure
juba liiasti painutama kipub,
on alati oodatud III korrusele koolituskeskus Osilia ruumidesse kaplani tuppa. Sa-

muti kui tunned puudust
toetavast ja lohutavast sõnast - tule julgesti.
Kaplani peamised töövaldkonnad koolis ongi
nõustamine ja hingehoid,
samuti eetika- ja religiooniõpetuse küsimused. Lihtsamalt lahti seletades saan olla toeks erinevate hingeliste
ja perekondlike probleemide puhul, seepärast on alati oodatud õpilaste kõrval ka
vanemad. Ära siis lase murel end liialt painutada ja otsi abi ja toetust õigel ajal.
Kaplan on abiks enesehinnangu
probleemidega
õpilastele, on avatud tööks
õpilastega, kes on kaotanud
lähedase inimese.
Kaplani kabinet asub
koolituskeskuses Osilia ruumis 319
e-mail: Katrin221@hot.ee
Ja lõpuks retsept meile
kõigile:
Võta oma mina, heida
kõrvale isekus ja enesehaletsus. Kõrvalda ebasõbralike mõtete ja ebaõnne seemned. Eemalda eelarvamused
ja mured. Lisa selle asemel
tugevat usku, et elu on elamist väärt. Sega selle juurde
mõte, et oled keegi. Kaunista huumori ja optimismiga,
maitsesta armastusega. Lõpuks lisa kindel soov elada
täisväärtuslikult igat päeva
ja tundi – tulgu, mis tahes.
Lase sel keeda 366 päeva.
Lõpuks kaunista naeratuse
ja sõbralike sõnadega. Serveeri koos heatahtlikkuse ja
julgusega. Peagi märkad tulemust (Thelma L. Martin)
Sõbralikku ja usaldusväärset koostööd soovides
KG Tugikeskuse pere
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Lühidalt
C-segarühmade
tantsupäev
Laupäeval, 11. oktoobril
kogunesid KG aulasse Saare maakonna gümnaasiumi noorte tantsurühmad ja
nende juhendajad, et saada ülevaade tantsudest, mis
tulevad esitusele 2009. aasta suvel toimuval XVIII üldtantsupeol. Seekord oli tantsupeo tantse õpetama tulnud
noorte segarühmade üldjuht
Linda Pihu. Kaks tehniliselt
päris rasket tantsu sai üheskoos läbi tantsitud.
Päev oli pikk ja väsitav,
aga kõik lahkusid rõõmsas
tujus, et varsti tantsulaagris taas kohtuda. Suur aitäh
õpetaja Lindale ja kõikidele KG rühma tantsijatele, kes
tantsupäeval osalesid!
Merle Tustit,
KG rahvatantsuõpetaja

Suur Teatriõhtu tuletab
meelde!
Registreerimise viimane tähtaeg on 23.10. 2008,
kes unustab, ei saa kahjuks osaleda! Registreerimiseks saatke palun kiri
e-maili aadressil marit@oesel.edu.ee
märgusõnaga
Suur Teatriõhtu 2008. Kirjas
peab olema: Etenduse pealkiri ja märge, millise teksti ainetel on lavatükk valminud. Osatäitjate nimed
ja nende rollinimed, instseneeringu lavastaja ning tingimata klassinumber.
Esinemisjärjekord ilmub
kooli kodulehel ja Meie KGs
novembri alguses.
Vahetult peale vaheaega
5. novembriks tuleb emakeele vaheruumi 302 tuua
ka truppide kavalehed – 15
eksemplari. Kõigil truppidel on võimalik enda etenduse resümeed, tegijaid
koolilehes reklaamida, parimale auhind!
Marit Tarkin,
korraldaja
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Seitse KG(-)last pääses pealinna
uurimistöid kaitsma
10. oktoobril toimus Tallinnas 40. üle-eestiline koolinoorte kodu-uurimiskonverents.
Saaremaalt kandideeris
konverentsile 18 tööd, millest
13 olid KG-st. Edasi pääses 6
tööd, mis kõik olid koostatud KG õpilaste poolt: Tiina
Seppel(11a), Kairi Sepp(11a),
Karita Nuut(11a), Aivo
Põlluäär(11c). Ketre Kirs(11e
) ning Teele Azarov(11b ) ja
Adeele Rassel(11b ).
Kuressaarest alustasime
teekonda reedel (10. okt) kell
6.45. Kaaslasteks olid meil
Sass Pääsk ja Kristjan Kiired
11.a klassist, kes suundusid
hiljem telesaadet tegema,
ning kolm matemaatikaõpetajat.
Kartes väikeses Eesti suurlinnas ära eksida ja
seetõttu hiljaks jääda, alustasime sihtpunkti otsimist
kohe pärast bussilt maha astumist. Endalegi üllatuseks
leidsime koha 10 minutiga
üles, mis tähendas, et olime
jõudnud kohale 20 minutit

enne ürituse algust. Kulutasime selle aja lihtsalt Raekoja
platsil ringi vaadates. Seejärel suundusime tagasi Matkamajja, kus meid ootas ees
palju rahvast ning meeldiv
õhkkond.
Toimus registreerumine
ning oligi ürituse algus käes
- öeldi palju kiidusõnu tööde tegijatele ning autasustati
parimaid töid. Seejärel jagati
kõik osalejad sektsioonidesse (vastavalt töö teemale),
mille järgi suunduti eri paikadesse maitsvaid kringleid
ja jooke sööma-jooma ning
siis uurimistöid esitama.
Uurimistööde seas oli
erinevaid huvitavaid töid,
mis rääkisid nii kooli direktoritest, kooliparkidest kui
ka sööklatädidest.
Meie kooli õpilaste tööd
olid järgmised:

ressaare
Gümnaasiumis”
Tiina Seppel, “Taluarhitektuur eestlaste mõttemaailma
kujundajana” Aivo Põlluäär,
“Eesti noorsookirjandus ja
selle lugemus noorte seas”
Kairi Sepp, “Uskumused
meie ümber”Ketre Kirs.
Kõik meie kooli õpilased esinesid igati tublilt ning
hea tunne oli esindada oma
kooli paljude teiste Eestimaa
koolide seas.
Enda ja koolikaaslaste
tööd tehtud/nähtud, läksime Tallinnat avastama. Igati tore päev oli!
Täname õpetaja Sirje Keremet, kes saatis meie tööd
konverentsile- ma usun,
et me kõik saime ühe väga
meeldejääva kogemuse võrra rikkamaks.
Konverentsil käinute nimel
Karita Nuut,
11A klass

“Rassism noorte seas”
Karita Nuut; “Loode mets
puhkepaigana” Teele Azarov ja Adeele Rassel; “Koolikiusamine ja selle levik Ku-

10. oktoober oli ülemaailmne
vaimse tervise päev
Vaimse tervise päeva idee
pärineb aastast 1992. Selle päeva raames valmisid koolis iga
klassi oma päikesed, mille mõte oli välja tuua toredaid ideid,
kuidas või mis muudab koolipäevad toredaks! Mõned näited
erinevatelt klassidelt:
• Ei löö, ei kakle
• Iga päev saab targemaks
• Tore õpetaja
• Kui kõik on rõõmsad
• Tee teisele seda, mis tahad, et sulle tehakse
• Ärge diskrimineerige –
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Peatoimetaja Marit Tarkin (Marit.Tarkin@oesel.edu.ee)
Korrektuur eesti keele osakond

me kõik oleme üks liik!
• Üks hea sõna muudab
päeva paremaks! Sallige rohkem teisi.
• Head sõbad
• Minu koolipäeva teevad
rõõmsaks söögivahetunnid
• Positiivne 2 on parem kui
mitte midagi
• Naeratus
• Saab vara ärgata
• Koolipäev on tore, kunamida pikem on koolipäev, seda
rohkem on vahetunde
• Põhiline: ole rõõmus, nae-

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

rata ning tunne end hästi, ära
lase kellelgi oma tuju rikkuda
• Ütle kellelegi midagi ilusat
• Kalli, musi, pai
• Sära nagu päike
• Anna kõigile suur kalli!
• Ole rõõmus ja sära nagu
Auriga :)
• Magage välja!
Aitäh kõikidele klassijuhatajtele!
Kristel Salumaa,
KG Tervise liige
Ajalehte toetavad:

Tesman AS

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

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.

Saaremaa Kaubamaja

