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Teated
Kooli meistrivõistlused tütarlaste korvpallis!
Algab registreerumine
tütarlaste korvpalli meistrivõistlusteks. Võistkonnas on
vähemalt 6 mängijat. Soovitav on, et võistkonnal oleks
ühtevärvi võistlusdress ja
oma kohtunik. Võistkonna
nimekiri esitada hiljemalt
15.jaanuariks kehalise kasvatuse õpetajatele. Osalevatele
võistkondadele saadetakse
peale registreerumist täpne
võistluste juhend.

Lk. 2

Kuidas sisutada kolm
tundi koolivaheajast,
loe ja tee järgi!

Lk. 3

11B klassi õpilased
tutvustasid lasteaialastele kooli.

Lk. 4

Abituuriumi kohustuslik kirjandus lõpueksamite korrast.

Kohtume laupäeval 18.00 ETV-s!

Sirje Metsküll,
võistluste peakohtunik

Austatud klassijuhatajad!
Meie KG toimetus palub klassides läbi viia küsitluse. Ootame nädala lõpuks
3 arvu: 1. Paljud loevad lehte internetist. 2. Paljud soovivad lehte paberkandjal. 3.
Mitu õde venda koolis - nende nimi, klass. Tulemused
saatke palun nädala jooksul
marit@oesel.edu.ee. Aitäh!

Sünnipäevad
Õpilased
Agne Vaher 9A
Maarja Arnold 12E
Helen Vatsfeldt 9B
Meeri Lonn 10A
Karl Patrick Lauk 5A
Ingrid Kaare 8B
Aili Allas 7A

08.01
08.01
08.01
09.01
09.01
10.01
11.01
Karl Kristjan Raik 11A 11.01
Sander Nuum 12D
11.01
Mirjam Lepik 12B
11.01
Raimo Prants 6A
12.01
Gerli Nelis 4B
12.01
Ulvar Vahter 8A
12.01
Emil Lepp 2B
13.01
Triinu Toon 10A
13.01
Marcus Kask 1A
13.01
Andre Saar 2B
13.01
Tõnu Ilves 11B
13.01
Marin Aleksejeva 12E 14.01
Maarja Raun 10B
14.01
Töötajad
Ester Vapper
Malle Tustit
Renate Pihl
Heidi Truu

07.01
10.01
13.01*
14.01

Meie keeleväelaste esmaesitlus juba sel laupäeval ETV-s - pöidlad pihku! Foto: Gert Lutter

Meie kooli keeleväelased
ehk emakeele kõige hoolsamad kaitsjad osalevad telesaates
Kuidas me telesaatesse
sattusime?
Eesti keele õpetaja Eve
Tuisk lasi kõigil meie klassist teha kirjatüki teemal
„Raamat – vanamoodne
mõnuaine“. Parimate tööde autorid pidid omavahel
rühmad moodustama, et
koostada konkursile saadetav töö. Meie klassist osales
kaks tööd, üle vabariigi laekus neid 37, kellest 15 pääsesid saatesse, sealhulgas
meie:).

Mida saade endast kujutab?
See on mõistlusmäng
eesti keele ja kirjanduse alaste teadmiste peale. Samuti
on tarvis loogikat ja seostamisvõimet. Võistlejatel tuleb
läbida 10 fantaasiamaailma,
kus iga ruum on kujundatud ühe eesti kirjaniku või
teose järgi. Sealseid vihjeid
oskuslikult lugedes ja küsimusele vastates pääseb edasi järgmisse ruumi. Kes küsimusele vastust ei leia või
ei mahu sellega aega, peab
saatest lahkuma. Emakeele mandumist vältiva Kuldse Amuletini ehk võiduni
jõuab vaid üks võistkond.

Kes? Sellele saad vastuse,
kui vaatad saadet laupäeviti
kell 18.00 ETV ekraanil :)
Miks tasub saadet „KeeleVägi“ vaadata?
Sealt saate vastuse küsimusele, mida enne saadet
teadsid vaid kümme inimest
Eestis! Lisaks on saate ülesehitus väga huvitav ja eriefektid fantastilised. Tutvustavat videot näete aadressil
http://www.youtube.com/
watch?v=KIh4_ere4jk
Hoidke meile pöialt!
Sass Pääsk, Kristjan Kiirend,
Kairi Sepp, 11.a klassi
keeleväelased
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Juht tänab
Tänan kõiki, kes olid seotud jõuluaegsete ettevõtmistega koolis. Eriti aga Anneli Meistersoni. Tänan 22.12.
2008 meie juhtide koolituspäeval esinenuid- aitäh Tiia
Leppik, Renate Pihl ja Sirje
Ess(SÜG).
Tänan 2.01. 2009 klassijuhatajate koolituspäeva korraldajaid- aitäh Maren Asumets,
Margit Düüna, Renate Pihl.
Toomas Takkis,
koolijuhataja
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Kolm tundi koolivaheajast

Tänan Kristiin Koppelit ja Pilvi Karu suurepärase
esinemise eest Laulukarussell 2008 finaalis.
Veikko Lehto,
muusikaosakonna juhataja

Tänusõnad Merle Tustitile ja kõigile muusikaõpetajatele 1.-6.kl.kirikukontserdi,
Ruth Jasminile ja Reet Välissonile 1.-6.kl. jõululuuletuste konkursi korraldamise eest. Tänan Merle Tustitit
jt klassijuhatajaid 1.-3.kl. jõulupidude ja Sirje Mehikut 4.6.kl. jõulupeo korraldamise
eest, Ene Riisi 1.-6.kl. jõulutegevuspäeva koordineerimise eest. Aitäh ka Anneli Meistersonile ja kõigile neile, kes
jõulutegevuspäeva töötube
sisustasid ning kõigi ürituste
õnnestumisele kaasa aitasid!
Toredat alanud aastat!
Grete Pihl, klassiõpetajate
osakonna juhataja

Jaanuarist alustab Inspiras noorte ja täiskasvanute
kitarriõppe algkursus.
Tunnid toimuvad üle nädala laupäeviti või pühapäeviti. Kursuse kestus 4 kuud.
Õpetajaks on Tartu Ülikooli doktorant, tunnustaud
muusik ja mitme kitarriõpiku autor Kristo Käo.
Esimene tund toimub
24. jaanuaril 2009 Kuressaare Gümnaasiumis. Vajalik
eelregistreerimine aadressil
lehto@oesel.edu.ee
Samas jätkavad edasijõudnute kursused.

Maria Väli ja Karl-Jörgen Viskus Pilvi kuuse all. Foto: Pilvi Karu

...veetsid Pilvi Karu solistiõppe õpilased 29. detsembril KG-s, et koos mõned tunnid laulda ja laule
kuulata ning ehk ka laulmise kohta midagi rohkem teada saada. Nimelt külastasid
meie kooli Karl-Jörgen Viskus ja Maria Väli, kelle jaoks
on laulmine olnud kogu aeg
südamelähedane ja muusikaga tegelemine tähtsal kohal ka praegu. Nad tulid, et
jagada endast pisut noorematega oma kogemusi, arutleda muusika üle ja julgustada meid olema lauldes siirad
ning ausad.
Karl-Jörgen on kolm aastat elanud välismaal, tegelenud muusikaga Taanis ja
nüüd õpib lõpuklassis Soomes. Tema pärusmaaks on
hip-hop ning R’n’B, ta kirjutab palju muusikat nii endale kui ka teistele artistidele
ning peagi on oodata esimesi plaate. Maria õpib hetkel
aga Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias muusikaõpetajaks. Samuti jätkab popjazz laulu õpinguid Mare
Väljataga juures. Mõlemad

on õppinud Pilvi Karu juures laulmist ja selle aja jooksul olnud erinevatel konkurssidel väga edukad.
Algatuseks
tutvustas
Karl-Jörgen ennast ning palus kõigil meil lühidalt rääkida, et miks me tegeleme
laulmisega ja miks õpime
Pilvi juures. See küsimus oli
minu arvates väga mõtlema
panev ja kindlasti aitab mõnel meist vaadata laulmist
teise nurga alt. Ausalt öeldes
pole mina küll mitte kunagi
mõtisklenud, miks ma laulan ning nüüd hakkan selle
üle rohkem arutlema. Peamiste põhjustena jäid kõlama suur soov laulda ja samuti tahtmine laval esineda.
Maria alustas hääleharjutustega ja pärast seda oli kõigil soovijail võimalus esitada üks laul ja kuulda Maria
ja Karl-Jörgeni käest arvamusi nii hääle kui ka esituse kohta. Ilmselt oli nende
nõuannetes nii mõndagi uut
iga õpilase jaoks ja saime endale mitmeid vahvaid „nippe“. Vahelduseks esinesid
ka Maria ja Karl-Jörgen ise.

Karl-Jörgen esitas Olav Ehala „Ma tahan olla öö“ ja Stevie Wonder’i „Overjoyed“.
Mõlemad tema poolt esitatud laulude tõlgendused
olid väga erilised ning julged. Ta oskas ennast kuulma panna ning tema esitus
oli väga veenev ja vaheldusrikas. Maria lauluvalik oli
džässiklassikast: „Twisted“
ja „Lush Life“ ning nende
esitamisel demonstreeris ta
keerulist ja nõudlikku vokaaltehnikat.
Arvan, et kõigile oli sellest päevast kasu ja kõik said
veel vaheajal selle üle mõelda, mida oma laule esitades oleks võimalik veel paremaks teha. Karl-Jörgeni
ja Maria esinemisest saime
kindlasti inspiratsiooni ja innustust edaspidiseks. Tore,
et taoline üritus toimus, sest
saime palju nõu ja ideid ning
samuti koos olla noortega,
kellel sarnased huvid ning
unistused. Muuseas, noorimad meist olid 10-aastased
ja vanim 20-aastane.
Linda Lapp,
solistiõppe õpilane
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Heategevusprojekt “Teeme koos!”



Lühidalt
Esinemine hooldekodus
22. detsembril käisid 3b
klassi lauljad- tantsijad esinemas Kuressaare Hooldekodus. Koos gümnaasiumi tantsurühma tantsijatega
sai kokku veidi rohkem kui
pooletunnine kontsert hooldekodu perele. Loodame,
et saime neile killukese jõulurõõmu viia. Aitäh õpetaja
Veikko Lehtole, kes laulud
selgeks õpetas ja meiega kaasas käis!
Merle Tustit,
õpetaja

Väikesed töömehed. Foto: Sirje Metsküll

Kui koolis levis kuuldus,
et 12. klasside poolt algatatakse heategevusprojektid,
oli 11 b klassil kerge otsustada, mida teha. Nimelt oli juba meil ammu olemas kontakt Kesklinna eralasteaiaga.
Juba olid lapsed käinud meie
võimlaga tutvust tegemas ja
Johni eestvedamisel toimusid seal „suured“ pallilahingud.
Nüüd oli jälle aeg kutsuda vanema rühma lapsed
kooli ja näidata, mida saab
peale õppimise seal veel teha. Nimelt tutvustasid meie
poisid eesotsas Matise, Johni
ja Martinitega neile võimalusi, mida pakub poistele tööõpetuse klass. Seal tegid nad
koos valmis toredad kuusepuud, mida hiljem sai riputada oma puule eheteks.
Tüdrukud aga said õppeköögis valmistada pannkoo-

gitainast ja siis ka koogid
valmis küpsetada. Õnneks
olid Heidi, Karolina, Kerttu ja Ande varunud niipalju tooraineid, et kooke jagus
kõigile ja isegi poisid tulid
peale rasket meisterdamisetööd neid maitsma.
Üritus pakkus kõigile
mõnusat koosolemist ja tegutsemisrõõmu. Lasetaialastel tõusid aga mitmed käed
vastates küsimusele, kas
keegi tahab siia kooli ka õppima tulla.
Seekordne üritus ei jää
tõenäoliselt viimaseks, sest
tehti kokkulepe, et kevadel
kohtume meie tervisepargis.
Suured tänud meie lahketele õpetajatele Raili Kaubile, Johannes Kajule, kes
meid igati abistasid.
Täname ka lasteaiarahvast meile tulemast ja meie
jõulupeolauale omavalmis-

tatud piparkookide lähetamise eest.
Agnes ja Jaanika olid sellel nädalal heategusid tegemas Kuressaare Haigla
hooldekodus. Mitme päeva
jooksul aitasid nad vanakestel valmistuda pühadeks: aidati kaunistada ruume, kingitusi pakkida, piparkooke
teha ja kaunistada. Lihtsalt
head ja nooruslikku energiat
vajasid need inimesed seal
kõige rohkem. Seda meie
noortel jagub ja jõuluaeg on
just selliseks heategevuseks
parim aeg.
11 b klass leidis, et sellest projektist võiks kujuneda traditsioon!
Tänud 12. klasside juhatajatele!
Sirje Metsküll,
11B klassijuhataja

Konkurss „Head nipid“ õpetajatele
Jaanuari alguses kuulutati välja järjekordne metoodiliste õppevahendite ja
-võtete konkurss meie kooli õpetajatele. Selleaastaseid
konkursiteemasid on kolm
– digitaalsed materjalid õppetöös, ainete integratsioon
ja „head nipid“ (metoodiliselt hästitoimivad ülesanded). Konkursi eesmärgiks
on väärtustada õpetajate
omaloomingulisust ja valmidust koostada uusi õppevahendeid ja -meetodeid.

Suurem eesmärk selle taga
on aga loomulikult asjaolu,
et õpilaste jaoks vahel üksluiseks muutuv õppetöö ka
mitmekesisemaks ja põnevamaks muutuks. Konkursi põhiidee ongi välja selgitada huvitavad võtted, mis
õppetöö õpilaste jaoks atraktiivsemaks
muudavad
(nt erinevad mängud ja rühmatööd ainetunnis, põnevad
esitlused, huvitavad projektid jne), et neid siis ka teistele õpetajatele tutvustada.

Sel viisil hakkavad ka teised
õpetajad rohkem neid meetodeid või võtteid kasutama ja õppetöö õpilaste jaoks
muutubki aktiivsemaks ja
põnevamaks. Konkurss kestab alates jaanuarist kuni aprilli lõpuni. Võitjad selguvad
mais ja õpetajad tutvustavad
oma esitatud konkursitöid
ka sisekoolitusel KG õpetajate seminari raames.
Madli-Maria Naulainen,
metoodikanõukogu liige

Koolivaheaeg algas klassireisiga.
20. detsember külastas 5b
Pärnus asuvat veekeskust.
Päev oli küll pikk ja väsitav,
aga kindlasti meeldejääv ja
nauditav. Klassijuhataja tänab kõiki õpilasi viisaka käitumise eest ja suur aitäh
Kaisa isale ja onule. Järgmiste reisideni!
Kristel Salumaa,
klassijuhataja

Õpetajad mängisid võrkpalli
Eesti
Koolispordiliidu
korraldatud Eesti õpetajate
võrkpallivõistlustel 3.-4. jaanuaril Valgas saavutas Kuressaare Gümnaasiumi õpetajate võistkond III liigas III
koha.
Maidu Varik,
sportlane

Teisipäeval, 13. jaanuaril
kell 19.00 toimub
KG aulas

küünlavalgusõhtu
luule ja lauluga.
Esinevad Laine Lehto
solistiõpilased,
luuletusi loevad
Merle Rekaya,
Eve Tuisu, Malle Tustiti,
Maret Laursoni,
Marit Tarkini ning Heidi
Truu õpilased.

Kohapeal avatud
kohvik.
Tule kohale ja veeda
meeleolukas õhtu!
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Väike tegu on
rohkem väärt
kui sada sõna
Kooli jõulunädalal oli
grupp noori inimesi abiks
pikapäevarühma tegemistes.
Kokku kolmel korral oli erinevatel noortel pikapäevarühmas võimalus mängida,
aidata kodutööde tegemisel ja lihtsalt lastega vestelda
ning neid ära kuulata.
Väikestele
inimestele
meeldis väga koos olla oma
vanemate
koolikaaslastega. Loodame, et ehk pingsa koolitöö kõrval on neil ka
edaspidi võimalik vahel tulla nooremate koolikaaslastega tegelema.
SUURED TÄNUD Elin
Ligile, Marta Preedinile,
Marilis Tiidule, Mari Tilgale, Urve Pannasele, Henek
Tomsonile, Taavi Sonetsile,
Kadi Mägile, Kerli Reinartile ja Keili Saadile.
Suur üllatus oli see, kui
asjaliku olemisega noormees
Sander Nuum astus minu
tööruumi ja ulatas ümbriku
pikapäevarühmale. Ärisuuna noored olid teinud vahvleid, muhvineid jm suupärast
ja teeninud neid müües veidi
raha. Kõigile neile noortele
inimestele ja nende klassijuhatajatele suur tänu ja edaspidiseks jõudu väikeste heategude tegemisel!
Tugikeskust ei oleks, kui
seal ei tegutseks suure südame ja positiivse mõtlemisega
rõõmsameelsed
inimesed.
Suured tänud teile tehtu eest.
Ikka jõudu ja tahet märgata
ja aidata abivajajaid.
2008/09 õppeaasta oli
minu jaoks Kuressaare Gümnaasiumis uus algus. Olen
selle lühikese ajaga tundma
õppinud palju töökaid ja tublisid inimesi, kes on alati valmis toetama, kas teo või hea
sõnaga. Head ja tegusat aastat neile ja kõigile teistelegi!
Maret Martinson,
KG tugikeskuse juhataja
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Eksaminandid, rahu, ainult rahu!
Muudatustest ja uuendustest kooli lõpueksamite
korralduses.
Haridus-ja teadusministri määrusega on alates sellest õppeaastast sisse viidud
mõned muudatused eksamikorralduses.
Endiselt tuleb gümnaasiumi lõpetamiseks sooritada viis lõpueksamit, millest
vähemalt kolm on riigieksamid (võib sooritada ka kõik
lõpueksamid riigieksamitena), aga:
1) 20. jaanuariks tuleb XII
klassi õpilastel valida nii riigi- kui ka koolieksamid.
2) Ühe koolieksami võib
gümnaasiumilõpetaja teha
praktilise tööna. Senise uurimistöö kõrval on võimalik rakendada näiteks laboratoorseid töid, mitmesuguseid
projekte, etendusi, näitusi,
kutseõpet jms, mis annaksid
kindla väljundi kooli õppesuundadele. Koolieksameid
võib sooritada kõigis põhi-

kooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava kohustuslikes
õppeainetes ja lisaks nendes
valikainetes, mida on gümnaasiumiastmes õpitud vähemalt 105 õppetundi.
3) alates sellest õppeaastat salvestatakse võõrkeele
riigieksamil kõikide õpilaste
suulise osa vastused.
4) õpilastele on antud õigus soovi korral saada koopia oma eesti keele kirjandist;
ajaloo ja ühiskonnaõpetuse
arutlusosast ning võõrkeelte eksamite kirjutamisosast.
Koopia tehakse pärast eksami lõppemist riigieksamikomisjoni esimehe ning välisvaatleja juuresolekul.
Oluline muudatus puudutab eksamitelt puudumist. Käesolevast õppeaastast saab kool lõputunnistuse
väljastada 12. klassi õpilasele, kellel on kõikide õppeainete kooliastmehinded vähemalt rahuldavad ja kes on
kõik valitud lõpueksamid

I.S.E. - põnev mäng
Tervise Arengu Instituudi ja Eesti Karskusliidu eestvõtmisel korraldati vabariigi
tervist edendavate koolide
vahel internetipõhine alkoholiennetusmäng I.S.E 6.-7.
klasside õpilastele.Virtuaalsest võistkondlikust mängust võttis osa 60 4 liikmelist võistkonda, ligi 300
õpilasega üle Eesti.
Internetipõhine mäng algas 20. oktoobril ja kestis 8
nädalat.
Mäng oli õpilastele, kes
soovivad ise ellu viia oma
nägemuse sellest, milline
peab olema alkoholiennetus
koolides. Ülesanded olid tegevuspõhised ning eeldasid
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Peatoimetaja Marit Tarkin (Marit.Tarkin@oesel.edu.ee)
Korrektuur eesti keele osakond

julget pealehakkamist ning
loovust. Igal nädalal tuli ette valmistada ja ära saata
üks ülesanne või kavand või
idee või fotod. Oli väitlemise
ja arutamise ülesandeid,tuli
koostada uurimusi jne.
Meie koolist alustas 3
võistkonda. Edukalt lõpetas
neist 2.
Eriti tublid olid 6 b klassi poisid võistkonnanimega M-id. Nemad saavutasid
60 meeskonna võistluses 6.
koha. Vaid 3 punkti jäi neid
esikohast lahutama. Võidukas võistkonnas mängisid Morten Mägi Ravn (kapten), Mait Erlenbach, Mihkel
Truu, Martin Kirs. Auhinda-

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

(nii kooli- kui ka riigieksamid) sooritanud positiivselt.
Seega, kui õpilane puudub
riigieksamilt ning ta ei soorita ka lisaeksamit, siis jooksval õppeaastal ta kooli lõpetada ei saa. Samuti saab
takistuseks kooli lõpetamisel näiteks 11. klassis valitud
ja sellelt puudutud riigieksam. Määrus ei ole tagasiulatuva jõuga ning uus nõue
ei puuduta varasematel aastatel valitud ja nendelt puudutud eksameid.
Eelmiste aastate kogemusi arvestades võib soovitada,
et - riigieksameid tuleb valida nii palju kui vajalik ja nii
vähe kui võimalik.
Eksaminandidele tarka
valikut soovides,
Maidu Varik,
õppealajuhataja

KG Tervis
de kättesaamiseks olid poisid kutsutud aastalõpus Tallinnasse.
Meie teine võistkond : Jako Jõgi, Marek Kesküll, Trevor Ling ja Alari Saar jäid sel
korral võistlejaterivi keskele,
kuid lubasid järgmisel aastal
võistluse võita.
Nüüd tuleb tublidel poistel tehtud tööd ka klassi- ja koolikaaslasteni viia.
Loodame, et järgmisel aastal
on meie koolist juba rohkem
osavõtjaid.
Sirje Metsküll,
terviseõpetaja

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

