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Aasta õpetaja 2009

Juht tänab
Avaldan tänu meie tantsuja
spordiosakonnale eesotsas Gabriel Sepaga
meeleoluka ja huvitava spordipäeva korraldamise eest.
Tänan kõiki abilisi, kes erinevate alade juures õpilasi
juhendasid. Tänan kõiki klubisid ja üksikisikuid, kes aitasid kaasa spordipäeva korraldamisel.
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...Meie koolis on palju häid õpetajaid. Sel aastal esitati meie
majast Saare maakonna aasta õpetaja kandidaatideks eesti keele ja kirjanduse õpetaja Eve Tuisk ja käsitööõpetaja Raili Kaubi. Tiitli nominente maakonna erinevatest koolidest oli
kokku seitse ja võitjaks osutus Raili Kaubi. Paju õnne, Raili!
Pikemalt loe meie tublist õpetajast Railist järgmisest koolilehest!

Sõbra Käsi on KG kolleegipreemia

Lühidalt
Tervisespordipäeva maleturniirist
Male sünnimaalt
Indiast on pärit ütlus: “Male
on nagu suur meri, kus elevant saab supelda ja sääsk
juua”. Teatavasti on male
midagi spordi ja kunsti vahepealset ning seetõttu oli
ka tervisespordipäeval nii
võimalus tundma õppida
male ilu kui ka sportlikuks
jõukatsumiseks.
Maleturniiri
parimad
olid: I koht Alex Vainokivi (8a), II koht Sander
Sepp (11c), III – V koht –
Henri Kelder (5a), Karl Patrick Lauk (6a), Trevor Ling
(7b).
Tublisid maletajaid ja
nende järelkasvu on aga
koolis veel – nii näiteks pidi turniirivõitja pärastises
sõprusmängus tunnistama
Ib klassi poisi Joonas Tiitsoni paremust – mis kinnitab
ilusasti male sünnimaalt
Indiast pärit ütlust: “Male
on nagu suur meri, kus elevant saab supelda ja sääsk
juua”.
Maidu Varik, juhendaja

Sünnipäevad
Töötajate sünnipäevad
Gabriel Sepp
Merle Sullakatko
Marit Tarkin
Margit Düüna
Marvi Mäeots

16.9
21.9
21.9
21.9
21.9*

Sõbra Käsi 2009 võitjad Maret Martinson ja Hilja Metsmaa

Tiitliga „Sõbra käsi“ tunnustatakse töötajat, kes on
aasta jooksul edendanud
„meie“ tunnet, kes on olnud
kõige sõbralikum, toetavam, abivalmim ja positiivsema suhtumisega kaastöötajatesse. Ettepanekuid tiitli
väljaandmiseks saavad teha kõik kooli töötajad eelneva hääletuse käigus kahe nädala jooksul maikuus. Tiitel

antakse välja iga õppeaasta lõpus direktori vastuvõtul ühele kooli õpetajale ja
personali töötajale ning ühekordselt. Tiitli saajat tunnustatakse keraamilise taiese ja
tänukirjaga.
Preemiat antakse alates
2002. aastast.
Sõbra Käed on saanud:
2002 - Taimi Aru ja Val-

dur Jõelaid, 2003 - Marit
Tarkin ja Pilvi Karu, 2004Grete Pihl ja Norma Helde,
2005 - Ülle Jasmin ja Inge
Jalakas, 2006 - Eve Paomees, Tiiu Smidt ja Arvi
Tanila, 2007 - Genadi Noa
ja Külli Mänd, 2008 - Ellen
Kask ja Renate Pihl, 2009
- Hilja Metsmaa ja Maret
Martinson.
Ursula Rahnik, personalijuht

Õpilasfirmad asuvad tegutsema ehk jukud saavad tööd
Alates esmaspäevast on
KG`s 11 õpilasfirmat. Sel aastal
on jukudeürituse teema „Töö
kiidab tegijat“ ning 12. klassid
on tööandjad ja 10. klassid on
tööotsijad.
11 erinevat firmat pakuvad
tööd kuhu on võimalik 10. klassi õpilasel kandideerida:
Jarmo 12b – King & Love,
Riin 12c- Transformers, Mariliis 12b - Saunabelt, Karita 12a Anonüümsed Aednikud, Kätlin
ja Laura 12c - Toitlustusfirma,
Jana 12d- MTÜ Kaunis Küm-

nendik, Mari- Anne 12a- meelelahutusfirma Mäng ja Lõbu,
Taavi 12d – OÜ Karastus, Risto
12d - 0Ü Sport, Juta 12e - pakendus ja parandusfirma OÜ Teip,
Birgit 12e – erakliinik Kolju.
Esmaspäeval, 14. 09 toimub
ülevaatus ning tööülesannete
jagamine.
Teisipäeval, 15.09 jätkuvad
proovitööd, 16.00 võrkpall õpetajad ja 10.kl
Kolmapäeval, 16. 09 kutseeksam, 19.00 töövande andmine ja afterparty Divas pilet

25.- (pärast 20.00 pilet 35.-)
Peole on oodatud on kõik
gümnaasiumiosa õpilased.
10. klassil VAJA TEHA JA
KAASA: Klassi esinemine -10
min klassi tutvustav eeskava,
Puuvilja- köögivilja vaagen u 50
inimesele, kus peal klassi number.
Neljapäeval, 17.09 kell 11.45
Tekliaktus aulas. Riietus pidulik, kaasa tekkel!
Info edastas
Anneli Meisterson
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Fotonäitus
Afganistanist
Sel nädalal avatakse meie
koolis fotonäitus Afganistanist. Näitus asub aula kõrval
oleval puitseinal. Fotode autoriks on Õnne Pärl – vabakutseline ajakirjanik. Rändnäitus on suuremas mahus
olnud üleval Rahvusraamatukogus, Tartu Ülikoolis,
Pärnu muuseumis, Viljandi Pärimusmuusika Aidas
jm, muuhulgas ka Kuressaare Kultuurikeskuses. Edasi
rändab näitus (vähendatud
kujul - 20 fotot) Afganistani
sõpruskoolide projekti raames Eesti kümnes koolis, kes
sel aastal alustavad sõprussidemete loomist oma partnerkooliga.
Näitus
“Armastatud
Afganistan”
keskendub
afgaanide
igapäevaelule,
kommetele,
kultuuriväärtustele ja maastikele. Fotode
kaastekstid on eesti ja inglise keeles.

Õnne Pärl. Foto: Pärnu Postimees

Autorist
Vabakutseline ajakirjanik
Õnne Pärl elas koos eestlasest abikaasaga Afganistanis
aastatel 2006-2008. Fotograafi ja ajakirjanikuna tegi ta
koostööd erinevate organisatsioonidega. Ta külastas 11
provintsi, reisides ilma relvastatud kaaskonnata ning
kajastas teemasid alates laste
olukorrast ja lõpetades niisutuskanalite rajamisega. Õnne
Pärl elas Afganistanis eraisikuna ning sõjalise tegevusega tal seos puudus. Tema
sõnul on välismaalasel Afganistanis ohutu elada, kuniks
järgitakse sealseid väärtusi
ning käitumisreegleid.
Innustust oma idee teokstegemisel sai Pärl inimestelt,
kes lugesid tema Afganistani-teemalist ajaveebi “Kabuli päevik”. Tagasiside seal
avaldatule veenis teda, et inimesed tahavad näha ja mõista selle maa inimlikku palet.
Madli-Maria Naulainen,
projekti koordinaator
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Loodusteaduste ainenädal 2009
Kohe-kohe on käes traditsiooniline loodusteaduste
ainenädal - sel aastal 21.
septembrist 25. septembrini.
Teisipäeval, 22. septembril kell 10:45 toimub
9.-12. klasside 3-liikmelistele võistkondadele keemia
prontsentülesannete lahendamise võistlus. Toimub see
keemiakabinetis 225, kaasa
võtta kirjutusvahendid ning
taskuarvuti.
Kolmapäeval, 23. septembril toimub teadmiste- ja
kiiruspõhine võistlus „Kiired ja taibukad“. Põhikool
(4.-9.klass) alustab 14:45
koolimaja õuel peasissekäi-

gu ees. Võistkonna suurus
8 õpilast. Kaasa võtta kirjutusvahend. Gümnaasiumile algab võistlus samal päeval ja samast kohast 15:30.
Võistkonnas samuti 8 õpilast. Kaasa kirjutusvahend.
Neljapäeval, 24. septembril kell 15:30 toimub aulas
suur loodusviktoriin „Mida
Juku ei õpi...“ 4.-12. klasside
võistkondadele. Võistkonna
suurus 3 õpilast. Kaasa tuleb võtta kirjutusvahendid.
Enne teadmiste proovilepanekut tutvustab füüsikaõpetaja Olle Arak meeleoluka
slaidiprogrammi abil seda,
mida ta huvilistele astronoomiaringis õpetama hakkab.

Neljapäeval
toimuvad
viktoriinid ja võistlused
ka esimesele kooliastmele.
Need lepitakse kokku klassiõpetajatega.
Loodusainete nädala raames toimuvad ka bioloogia-,
geograafia- ning põhikooli keemiaolümpiaadid. Info
nende kohta aineõpetajatelt.
Reedel, 25. septembril
teeme loodusnädalast kokkuvõtted ja autasustame parimaid.
Reene Kanemägi,
loodusteaduste osakond

Puu- ja köögiviljapäevade võistlus
Saaremaa
Tervisenõukogu kuulutab välja Saaremaa koolidele puu- ja
köögiviljapäeva(de) läbiviimise konkursi 14. september
- 26. oktoober 2009
Konkursi tingimused
Konkursi arvestusse lähevad nii ühe kui ka mitmepäevased ( kuna ühte päeva
ei pruugi kõik toredad ideed
ära mahtuda) antud ajavahemikus toimunud puu- ja
köögivilja teemaga seotud

üritused koolis ja klassides.
Peale puu- ja köögiviljapäeva(de) läbiviimist koondame oma ürituste kirjeldused (tegevused, kui palju
osalejaid, fotosid jne.) hiljemalt 30. oktoobriks 2009.
a.ja saadame ühiselt ära.
Hindamine toimub Saaremaa Tervisenõukogu poolt
ja tulemused tehakse e-maili teel teatavaks 6. novembril 2009 a ja avaldatakse ka
kohalikus meedias.

Saaremaa
Tervisenõukogu poolt valitud 1 kõige
parema/ sisukama puu- ja
köögiviljapäeva (- päevade) läbiviiv kool saab auhinnaks 3 000 (kolm tuhat )
krooni oma koolis tervisepäeva korraldamiseks.
Sirje Metsküll,
terviseõpetaja

Padjaklubi soovib uusi patju...
... ehk Kuressaare Gümnaasiumi
Öpilasesindus
alustab uut aastat. Kui vaadata ÖE allesjäänud ridu, on
näha suuri auke, mis vajavad kiiremas korras täitmist.
Selleks on vaja Teie, kulla
koolipere abi. Niisiis, köik,
kes tunnevad, et soovivad
asuda niinimetatud „Padjaklubi” liikmeks, astuge läbi
ruumist 239, seal muljetab
teile lähemalt Anneli Meisterson. Hakake juba oma valimisloosungitele mötlema,
sest valimised saavad teoks
23. oktoobril 2009.
Millega tegeleb KG ÖE?
Eelmisel aastal laineid
löönud projekt, koostöös

Saaremaa Ühisgümnaasiumiga, oli öpilasvahetus, mis
sai piisavalt palju positiivset
järelkaja, et see toimub arvatavasti ka sellel öppeaastal. Samuti osaleme iga-aastasel „Lahedal koolipäeval”,
mis tähendab seda söna otsese möttes. Eelmisel aastal
püüdsime ka looduse jaoks
midagi head teha – tegime
vastupidava taarakasti, mis
varsti peaks uuesti sööklasse ilmuma. Üleüldse on Öpilasesinduse liikmetel eelised
köiges – koolielu puudutavate küsimustega tegelemine, töötundide täitumine
aasta löpuks, erinevatest üritustest osavötmine ning korraldamine jne.

Loomulikult üks asi, mille pärast tasub kandideerida,
on seltskond, kellega koosolekuid pidada on lausa lust,
kuigi mönikord (päris tihti)
kaldume päevakorras olevatest teemadest körvale... aga
tegijal juhtub nii möndagi.
Kindlasti püüame leida ka
lahendusi Teie probleemidele... kui Te ei soovi suusönaliselt murest teada anda,
saate ka e-posti aadressile
opi-help@lists.oesel.ee oma
probleemidest
kirjutada.
Aitame alati :)
Mari-Liis Sepp 10b,
ÖE juhatuse liige,
ö-luse propageerija
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KG MV kergejõustikus

Suur spordipäev "Reipalt
koolipinki" on läbi. See oli
heaks sissejuhatuseks järgmistele võistlustele. Need
ei lase kaua oodata. 23. -24.
septembril toimuvad kooli
MV kergejõustikus. 23. võistlevad 4.-9. klassid ja 24. septembril 10-12. klassid. Võistluste algus mõlemal päeval
12.00.
Võistlused toimuvad linna staadionil.
Iga õpilane võib startida
kahel alal + teatejooks. Klass
paneb alale välja kaks võist-

lejat. Toimub klassidevaheline punktiarvestus.
Alad: 4.-6. klasside alad:
60 m, 600 m, kaugus, pallivise, pendelteatejooks 5P+5T
7.-9. klasside alad: 100 m,
800 m T, 1500 m P, kaugus,
kõrgus, kuul, pendelteatejooks 5P+5T 10.-12. klasside alad: 100 m, 400 m P, 800
m T, 1500 m P, kaugus, kõrgus, kuul, ketas, oda, V-rootsi teatejooks P ja T.
Nimeline registreerimine
aladele tehke teisipäevaks
21. septembriks kell 15.00

Inspireeriv
päev KG-s

KG kodulehel.
4.-6. klasside iga ala kolme paremat autasustatakse
diplomiga.
7.-9. kl iga ala kolme paremat autasustatakse kooli meistrivõistluste medaliga
10.-12. klasside kolme paremat kooli meistrivõistluste
medaliga.
Võistluste käigus tekkinud küsimused lahendab
peakohtunik.
Endel Tustit,
kehalise kasvatuse õpetaja

Valige endale sobiv ring!
Ringi nimetus
Tantsuetendus
Rahvatants
Rahvatants
Rahvatants
Peotants
Ujumine
Ujumine
Kergejõustik
Korvpall poistele
Saalihoki poistele
Võrkpall poistele
Spordiring
Puutöö
Puutöö masinatega
Fotoring
Käsitöö
Kunstiring
Kunstiring

Juhendaja
I. Kurgjärv
M. Tustit
M. Tustit
M. Tustit
K. Kirs
N. Helde
N. Helde
E. Tustit
E. Tustit
J. Kaju
G. Sepp
J. Vašinski
M. Aardam
M. Aardam
J. Kaju
R. Kaubi
M. Laurson
E. Pidman

klass
1. - 12. kl
3.-4. kl
6.-7. kl
10.-12. kl
10. kl
2.-4. kl
5.-12. kl
4.-12. kl
10.-12. kl
6.-12 kl.
5.-7. kl
1.kl
4.-5. kl
6.-9. kl
10.-12.kl
5.-12. kl
5.-9. kl
10.-12. kl

Ringi nimetus
Kodutütred
Esmaabi
Näitering
Plokkflöödi algõpe
Ansambel
Õunake ans.
MK Ave Sol
Tütarlastekoor
Vocaliisa
Ansambel
Segakoor Ave
Plokkflöödi algõpe
Ans.ja näidend
MK Ave Sol-bemoll
Ansambel Mandlike
Ansambel Sa:rlaine
Torupill

Juhendaja
K. Salumaa
K. Salumaa/K.
Peet
S. Mehik/R.Välisson
H. Rand
H. Rand
H. Rand
V. Lehto/L. Lehto

klass
4.-9. kl

H. Rand, P. Karu

5.-9. kl

M. Rand
M. Rand/H. Rand
V. Lehto
V. Lehto
V. Lehto
P. Karu
L. Lehto
M. Aardam

Gümn neiud
10.-12. kl
3. kl
4. kl
3-4. kl
8.-10. kl
5.-8. kl
4.-12. kl

Ringidesse registreerimine noorematel klassijuhataja kaudu ja vanemat ringijuhi juures!

4.-12. kl
4. kl
3. kl
5. kl
7. kl
2. kl

Septembri alguses, sügise hakul on õige aeg end
pisut uute ideede ning
teadmistega
kostitada.
Mõeldud-tehtud ning jutud telefonitsi kokku räägitud, saabusin ühel neljapäevasel lõunapoolikul
Kuressaare
Gümnaasiumi huvikooli Inspira. Pole
ju mingi saladus, et selles
koolis on muusika au sees
ning õpetajate töö enam kui
viljakas. Tekkis professionaalne huvi näha-kuulda,
mismoodi õpetab laulutarkust mu ülikooliaegne sõbranna ja „ühika-elukaaslane“ Pilvi Karu.
Usun, et kiidulaul siinsete õpilaste andekuse ja
musikaalsuse kohta ei kõla saarlaste kõrvus just eriti harva. Lehepinna kokkuhoiu mõttes üritan jätta
selle lõigu lühikeseks. Mitte, et ma seda arvamust
ei jagaks. Põhjus on palju proosalisem - mul paluti
kirjutada „väike nupuke“.
Siiski-siiski, on paar tõika,
mida ma lihtsalt ei saa ära
märkimata jätta. Pani imestama, kui mitmekülgsed ja
(heas mõttes) iseteadlikud
noored inimesed siin muusikat õpivad. Iseenda laulu saatmine instrumendil
tundub olevat vaat et enesestmõistetav. Ja veel - kui
ennastunustavalt võib üks
noor lauljahakatis muusikasse süüvida ja nautida
helisid, ilma et teda häiriks
nurgas istuv uudishimulik
võõras „tädi“, kes vahetpidamata midagi märkmikku
kribab. Müts maha juhendajate ees, kes suudavad
oma õpilased sellisele tasemele viia!
Öeldakse, et igal linnul
oma laul. Siinsed laululinnud otsivad kõik oma nägu ja suuremad tegijad on
selle juba leidnud. Mul oli
teiega väga huvitav: tulin,
nägin ja inspireerusin - aitäh kõigile inspiralastele
ning jätkuvat edu kõiges,
mis ette võtate!
Elo Kesküla,
Pärnu Rääma Põhikool
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10c arvamusi
I koolinädala
kohta
...õpetajad on lahedamad, kui ma kartsin.
...uus ja huvitav, samas
vana ja tuttavat hõngu oli
ka juures.
...normaalsed õpetajad,
toredad klassikaaslased,
super klassijuhatajad.
...lahe on, uus, põnev!
...eelmine nädal oli super, mulle meeldis väga, õpetajad on lahedad ja
kool on parim. Ma pole kunagi nii häid klassijuhatajaid näinud.
...Kõik on sõbralikud ja
lahked. Koolimaja on suur
ja huvitav. Hommikul on
soov kooli tulla ja 8 tundi
lähevad väga kiiresti.
...esimene
koolinädal
venib väga aeglaselt, ilmselt annab suverežiim tunda. Aga väga-väga tore on
tutvuda uute klassi- ja lennukaaslastega, õpetajatega,
uued õppeained on ka huvitavad ... vähemalt praegu.
...Nalja saab ja targaks
saab – need on peamised.
Ootan väga Jukude päeva
ja teisi üritusi.
...sõbralikud inimesed,
õpetajad toredad.
...Õpetajad on enamasti lahedad, klass on täiega
äge, täna sain venes 5.
...Päevad on suhteliselt
pikad, osa tunde on lihtsamad ja vahepausid raskete tundide vahel. Klassi- ja
lennukaaslased on toredad
...põnev. Suur kool,
jooksmist palju, aga see just
teebki asja huvitavaks.
...Muidu on päris tore,
on juba tutvust tehtud uutega, aga see on küll kole,
et nii palju tööd juba antud
on...

Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht
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Meie koolis kannavad kõik - mida?
Vahetusjalatseid - õige
vastus!
Koolis on nüüdseks käidud juba pool septembrikuud. Esialgu olid ilmad
päris kenad ja kuiva jalaga koolitulek ei olnud probleem. Nüüd on juba hommikud kasteheinased ja jahedad
ning paratamatult toob ka jalats kooli sisse märga ja musta. Keegi meist ju ei taha, et
meie kooli põrand oleks porine. Sellepärast ongi paslik
teha siin väike meeldetuletus vahetusjalanõude kandmise kohustusest ja mõistlikkusest.
Nagu ühele puhtust ja
korda eeldavale keskkonnale, milleks on loomulikult ka meie kool, on meie
kliimaoludes
normaalne,
et igapäevaselt vahetatakse
märjad ja porised jalanõud
tubaste vastu. Ka jalgadele
on hea, kui kinnised ja umbsed välisjalanõud vahetatakse jalasõbralikumate lahtiste ning madalama kontsaga
töökingade vastu. Vahetusjalanõusid peab kandma
mitte ainult sellepärast, et
kooli koristajatel vähem tööd
oleks, vaid ka laste ja noorte endi heaolu nimel. Lisaks
sellele, et vältida jalgade higistamist ning koolimaja
määrdumist, on vahetusja-

muljed kogutud interneti
teel
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Peatoimetaja Marit Tarkin (Marit.Tarkin@oesel.edu.ee)
Toimetaja Kersti Kirs

lanõu üldjuhul ka oluliselt
mugavam kui paks ja umbne saabas või botas. Kool on
puhtam, jalgadel mugavam.
Üldiselt on soovitav kanda
lahtisi "käimasid" - sandaale või rihmikuid ning jalats
võiks olla soovitavalt heleda tallaga, et mitte põrandale tumedaid kummijutte
tekitada. Vahetusjalanõuks
sobib õhku läbi laskvast materjalist (naturaalne nahk,
puuvillane kangas) jalavari,
kui võimalik, siis tuleks vali-

Milline on õige koolijalats? :)

da lahtise varbaosaga jalats.
Paarisentimeetrine
konts
on mugavam ja väsitab jalga vähem kui täiesti kontsata jalats. Konts aga ei tohiks
algklassilapsel olla kõrgem
kui 1,5 ja noorukieas õpilasel 3 sentimeetrit. Kindlasti ei tohiks kanda kinga, mis
jalas loksub. Õigesti valitud
jalats aitab vältida ülekoormust ning hoida ja parandada rühti.
Meie koolis on igal õpilasel oma kapp, seega vahetusjalanõusid saab hoida jooksvalt koolis ning neid ei pea
igapäev eraldi kaasas kandma. Pangem siis vahetusjalanõud jälle kappidesse valmis
ja hakkame neid kasutama igapäevaselt. Vajadusel
kontrollib vahetusjalanõude
kandmist klassijuhataja või
kooli tervisenõukogu. Hoiame siis oma ilusaid jalgu - jalad tahavad ka päeval hingata, mitte ainult öösel!
Meie KG toimetus

Kuressaare Gümnaasium
kodulehekülg: http://www.oesel.ee/kg
e-post: kool@oesel.edu.ee
Küljendaja/kujundaja Gert Lutter (gL@oesel.edu.ee)
Toimetaja Madli-Maria Naulainen

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.

Korrektuur eesti keele osakond

