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Juht tänab
Tänan
loodusteaduste
õpetajaid Gerta Nurka, Malle Tiitsonit, Eneli Vaharit,
Marju Kirssi, Olle Arakut,
Hilja Metsmaad ja 9. a klassi
õpilasi Birgit Verbitskit, Kelly Talvistut ning Kati Vahterit loodusnädala meeleoluka
korraldamise eest.
Suured tänud kõikidele
klassijuhatajatele meeldiva
koostöö eest!
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Käimas on võõrkeelte ehk vene,
saksa ja inglise keele nädal

Reene Kanemägi,
loodusosakond

Teated
Ujumiskursused
Meie kooli ujulas algavad laupäeviti kell 12 laste tasulised ujumistunnid kursused (10 tunni tasu 400
krooni), kus õpetame lapsi ujuma, ujumisoskustega
lastele ujumistehnikat, mänge vees jms. Kursuse algus 2.
oktoobril. Tundi ootame lapsi alates 2. klassist. Kohtade
arv piiratud.
Eelregistreerimine telefonil 4556563 või 5287490
Norma Helde

Olen 9-aastane, 148 cm
pikkune tüdruk, tantsimas
käinud 2 aastat. Otsin endale Revalia Tantsukooli tantsupartnerit. Huvi korral võta ühendust minu emaga
5163460 Heidi.
101 last Toompeale
Laupäeval, 2. oktoobril algusega 10:00 Kuressaare Gümnaasiumis korraldab
Kuressaare Linna Noortekogu koostöös Saaremaa Õpilasesinduste Liiduga „101 last
Toompeale“ eelfoorumi, mille eesmärgiks on selgitada
välja noorte seisukohad seoses karjäärinõustamisega.
Kui soovid osaleda, registreeri
end
helistades
53425177 või saates meili Liina Rüütlile (liinaryytel@gmail.com) või tehes seda veebis: www.eformular.
com/ograkinnas/101-lasttoompeale.html.

Vene keel retseptitundides valmivad alati maitsvad küpsetised, seekordse võõrkeeletenädala teema ongi toit ja toitumine

Septembrikuu viimane
nädal on õige aeg võõrkeeli
ja nende oskamist propageerida. Seda enam, et koolis
on külalisõpetaja Austriast
– Susanna Söls. Saksa keele
tundides saab lähemalt tutvuda Austriaga ja kuulata
ehedat saksa keelt. Õpilased
on hõivatud saksakeelsete ettekannete ettevalmistamisega erinevatel teemadel,
mis kantakse ette reedel, 1.
oktoobril. Viiendate klasside õpilased saavad esmase ülevaate saksa keelest ja
kultuurist. Võõrkeelte nädala raames tutvustatakse
ka Austria toite, koostatakse
menüü sööklasse ja koostöös
söökla usinate töötajatega
saab ehk neljapäeval – saksa
keele päeval – ka mõningaid
austriapäraseid roogi maitsta.Õpetajad saavad teada,
kuidas käib võõrkeelte õppimine ja õpetamine Austrias.
Võõrkeelte nädalat läbiv
teema ongi toit ja toitumine

– питание – Lebensmittel –
Food – ja tervisliku toitumise propageerimine.
Nädala raames koostatakse ja lahendatakse ristsõnu toiduga seotud teemadel,
tutvustatakse ja vahetatakse retsepte. Sööklasse minnes on kasulik värskendada
oma teadmisi toitude nimetustest võõrkeeltes, sest menüü on kolmapäeval vene keeles, neljapäeval saksa
keeles ja reedel inglise keeles. Ka saab maitsta vene
pliine, pelmeene, borši ja samuti pisut austria- ja inglisepäraseid toite.
Vene keele päeval – kolmapäeval kell 9.45 ja 10.45
– saab kuulata vene laule aula ees. Näeb vene rahvariideid ja saab maitsta
õpilaste küpsetatud pliine.
11.45 ja 12.45 – vene multifilmide vaatamine (klassiõpetajate vaheruumis ja punasel
väljakul).
Neljapäeval, 30. sep-

tembril kell 14.00 on aulas
külalisesineja David Clow.
Teemaks toit ja toitumine,
aga ka traditsioonid ja elu
Inglismaal. Kasutage võimalust ja tulge kuulama.
Toidu ja toitumisega
seonduva käsitlemine jätkub
ka reedel – inglise keele päeval.
Inglise ärikeele õpilastel on hea võimalus osaleda on-line Business English
konkursil Junior Peak Time
Competition.
Ainekabinettide
nimetusi võib järgneval nädalal
lugeda kolmes meie koolis
praegu õpetatatavas võõrkeeles.
Suurim kunst õpetamise juures on äratada õpilases
rõõmu loomingulisest eneseväljendusest ja tarkusest.
(Albert Einstein, 1879-1955)
Merike Kivilo,
võõrkeelte osakonna juhataja
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Õpetajate päev
5. oktoober pole KGs
tavaline koolipäev. Sel
päeval jagab teadmisi
kaasõpilastele ja õpetajatele suur hulk abituriente
või nende poolt kutsutud
üllatusõpetajaid. Nimelt
tähistatakse sel päeval
rahvusvahelist õpetajate
päeva, mis KG-s kannab
nime „Õpetada on vahva,
õppida veel parem“. Kooli juhtkonda kuuluvad sel
päeval järgmised abituriendid:
Toomas Takkis − Mairo Tänav (Tänak) 12a,
Maidu Varik – Henri Kaus 12a, Kaarin Peet
– Kerttu Olesk 12c, Anneli Meisterson – Laura
Killandi 12c, Anu Saabas
– Jorgen Holm 12d, Külli Mänd – Henri Kunstmann 12d, Kaja Puck, Maret Martinson - Rutt Tarus
12b, Tiia Leppik – Kristiina Kiil 12b
Õpilastele toimuvad
õpitoad järgmise graafiku
alusel:
1. 8.10-8.40
2. 8.50-9.20
3. 9.30-10.00
4. 10.10-10.40
5. 10.50-11.20
6. 11.30-12.00
7. 12.10-12.40
8. 12.50-13.20
Pikapäevarühm tegutseb 10.40-15.00. 1. klassi
toitlustamine 10.00-10.30,
2.-4. klass 10.40-11.00.
Ülejäänud klassidele kokkuleppel selle päeva õpetajatega. Pikapäevarühma
toitlustamine 14.00
Jälgige 5. oktoobril
vastavat infot ka stendidelt!
Sel päeval saavad õpetajad uusi ja põnevaid
teadmisi, aga kuna see on
üllatus nende jaoks, siis
nendest veel siin kirjutada ei saa. Küll aga kajastuvad nende tegemised
õpetajate päeva järgses lehes.
Piret Paomees,
õpetajate päeva korralduse
eest vastutaja
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Loodusnädala kokkuvõtted
21.-24. septembrini toimusid ülekoolilised loodusteaduste ainepäevad, mis
pakkusid võistlusi ja pinget
kõikidele vanuseastmetele.
Teisipäeval
võistlesid
9.-12. klasside võistkonnad omavahel keemia protsentülesannete lahendamises. Sealt väljus võitjana 12.
a klass, kellele järgnesid 11.
a ja 12. d klassi võistkonnad. Väga tublid olid meie
üheksandikud, kes edestasid pingelises võistluses kolme gümnaasiumivõistkonda. Kolmapäev on aastatega
saanud kombineeritud teatevõistluse päevaks, kus tuleb olla nii taibukas kui ka
kiire.
4.-6. klasside osas olid
kolm paremat 5. b, 6. b ja 6.
a klass, 7.-9. klasside osas
7. b, 9. a ja 7. a klass. Gümnaasiumiosas läks esikoht
11. b klassile, järgnesid 12.
d ja 12. a klassi võistkonnad.
Võistlus oli lõbus ning pakkus pinget kuni lõpumeetriteni.
Neljapäev algas loodus-

viktoriiniga esimesele kooliastmele, kus võtsid omavahel mõõtu 1.-3. klasside
3liikmelised võistkonnad.
Võistlus toimus raamatukogus ning selle viisid läbi 9. a klassi loodushuvilised õpilased Kelly Talvistu,
Kati Vahter ja Birgit Verbitski. Nemad koostasid ka viktoriiniküsimused ning olid
meeldivalt üllatunud, et
väikesed koolikaaslased nii
hästi loodust tunnevad. 1.-3.
kohta jäid jagama 2. a, 3. a ja
3. c klassi võistkonnad. 4.-9.
kohta jäid jagama kõik ülejäänud esimese kooliastme
võistkonnad.
15:00 algas aulas võistlus pealkirja all „Mida Juku
ei õpi, seda Juhan ei tea“ 4.12. klasside võistkondadele.
Selle võistluse käigus said
õpilased teada, mida ühist
on peaminister Andrus Ansipil ja diskor onu Bellal; mis
haridus on koolijuht Toomas Takkisel; mis taimest
saab mannat jne.
Suurüllatuse valmistasid
4. b klassi õpilased, kes oma

loodusteadmistega edestasid kõiki põhikooli klasside
võistkondi. Nii et neile kuulus 4.-6. klasside arvestuses
ülekaalukas võit. 2.-4. kohta
jäid jagama 5. a, 5. b ja 6. b
klassi võistkonnad.
7.-9. klasside arvestuses
saavutas võidu 9. a klass,
neile järgnesid 9. b, 7. b, 7.
a ja 8. b klassi võistkonnad.
Gümnasistide
arvestuses
olid kolm parimat 12. a, 11.
a ja 12. d klass.
2010. aasta loodusteaduste nädala esikolmik kooliastmeti on järgmine:
I koht 5. b, 9. a ja 12. a
II koht 4. b, 7. b ja 12. d
III koht 6. a, 7. a ja 11. b
Õnnitleme
üldvõitjaid
ning soovime kõigile osalejatele toredat sügist!
Loodusnädala auhindadeks on kirjatarbed, mis sai
muretsetud loodusosakonna õpetajate poolt kirjutatud
KIKI-projekti toel.
Reene Kanemägi,
loodusteaduste osakonna
juhataja

Matemaatilised taimeseaded
21. septembril toimus taimeseade võistlus 4.-12. klasside õpilastele. Õpilased
valmistasid sellel aastal matemaatilisi seadeid.
Tulemused
jagunesid
järgmiselt: 4.-6. klass - 6. b
I koht, 4. a II koht, 5. b III
koht; 7.-9. klass - 9. a I koht,
9. b II koht, 7. a III koht; 10.12. klass - 12. c I koht, 10. a II
koht, 12. b III koht.
Eripreemiad said 11. a
võistkond ja 11. b võistkond.
Maakondlikul konkursil 23. septembril Saaremaa
Ühigümnaasiumis osalesid
6. b klassi võistkond Greete
Paaskivi ja Sanna Marcelle Ots ning saavutasid 4.-6
klasside seas II koha, 10.-12.
klasside arvestuses saavutasid II koha 12. c Võistkond
Merilin Heinsoo ja Laura
Killandi ning III koha 10. a
võistkond Lisette Toplaan ja

Millest koosneb see matemaatiline taimeseade?

Kaisa Silluste.
Oma oskusi näitasid
maakondlikul
võistlusel
veel 12. b võistkond Anni
Mikko ja Küllike Tint ning

9. a võistkond Minni Meisterson ja Laura Oolup
Anneli Meisterson,
noorsootöötaja
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Huvitav arheoloogia Salme külas
15. septembril käisid 6.
a ja 6. b klassi õpilased õppekäigul Salmel, kus arheoloog Jüri Peets rääkis meile
Salme kooli juures toimuvatest muinaslaeva väljakaevamistest.
Käesoleval aastal leitud
teine muinaslaev on umbes
16 meetrit pikk ja 4 meetrit
lai. Väljakaevamised ei ole
veel lõppenud, kuid juba on
leitud sõjameeste säilmeid,
vaalaluust
mängunuppe,
metallist mõõku, nooleot-

si jt relvade tükke. Need ei
ole saarlastele omased asjad, mistõttu arvatakse, et
tegemist on Skandinaavia
päritolu laeva ja meeskonnaga. Oletatakse, et selles
piirkonnas on toimunud lahing, kuna mõnel luustikul on raiumisjäljed, samuti
on nooleotsi luustike sees ja
kilpide sees. Lahing toimus
umbes 1250 aastat tagasi.
Peets märkis, et Salmelt leitud teise muinaslaeva näol
võib olla tegemist kogu Eu-

roopa ulatuses haruldase
eelviikingiaegse lahingumatusega.
Esimene muinaslaev leiti aastal 2008 ning oli 11,5
meetrit pikk ja 2 meetrit lai;
laev oli valmistatud männipuidust.
Vaatamata lakkamatule
vihmasajule oli reis huvitav,
saime teada palju uut ja põnevat.
Kati Räim,
6. b klassi õpilane

Jüri Peets Salme arheoloogilistel väljakaevamistel

ÖE tegutseb...
Päevakord:
1. Kohila Öpilasesindusega kohtumine
2. Noortekonverents „Lahe koolipäev 2010“
3. Valimised
4. Printer
Otsused:
1. Üleskutse koolirahvale: kes omab autot (soovitavalt ka juhilube) ning on
huvitatud osalemisest ÖEga söpruskohtumisel Kohila
Gümnaasiumiga, palun vöt-

ke ühendust ÖE liikmetega.
2. Öpilasesindus osaleb
4. novembril noortekonverentsil "Lahe koolipäev".
3. Köik kandidaadid on
kutsutud kolmapäevasele
koosolekule, mille algus on
15:45. Kuulame nende ideid
ja küsimusi ning esitame ka
omalt poolt küsimusi.
4. Peatselt saab koolis jälle printida!
Mari-Liis Sepp, ÖE boss
ö(e)-luse propageerija

Huviringid
Sel aastal alustab KGs
laiemat tegutsemist meediaring. 7.-11. klassi õpilased
saavad proovida oma võimeid ajakirjanduslikke tekste kooli või suisa maakonna
lehtedesse kirjutades.
Kel on huvi raadios ülesastumise vastu, siis Tartu
Noorteraadio soovib meiega koostööd teha ning huvitavad saated Saaremaa tegijatelt kõlavad ka seal eetris.
Saame kokku reedel kell
12:45 klassis 301.
Merle Rekaya,
ringi juhendaja
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Huviringid
rahvusvahelised projektid
Kuressaare Gümnaasiumis on erinevate rahvusvaheliste projektidega tegeldud juba palju aastaid.
On päris selge, et igasugune rahvusvaheline kogemus annab õpilastele palju juurde, lisaks keele- ning
suhtmelisoskuse arenemisele avardub läbi rahvusvahelise mõõtme palju efektiivsemalt
kultuurilise
mitmekesisuse mõistmine.
Rahvusvaheliste projektide huviringis on võimalik
saada tuttavaks teiste riikide õpilastega, et uurida nendega koos huvipakkuvaid
valdkondi, teemadering on
lõputu, võib uurida erinevaid kultuuritahke (muusika, kunst, traditsioonid, toit,
sport jne), noorte keskkondasid (kodu, kool, riik, subkultuurid), noorte võimalusi erinevates riikides jne jne.
Nii et, kellel on huvi teada
saada, kuidas elavad ja õpivad teievanused õpilased
teistes riikides, siis on rahvusvaheliste projektide ring
just teile.
Ring alustab oktoobris ja
hakkab toimuma esmaspäeviti kell 15:45. Esimest korda
kohtume seega 4. oktoobril,
ole kohal!
Ainering – huvitav ajalugu
Ajalugu on huvitav ja
teemadering väga lai. Ainetunnis on aeg piiratud ja õpetajal tuleb teha valikuid, millega tegeleda süvitsi, millest
kiiremini üle minna. Ajalooõppe mitmekesistamiseks on
tänapäeval väga palju võimalusi. Kui Sulle pakub huvi ajalugu ning tahad sellega aktiivsemalt tegeleda, siis
tule ajalooringi. Aineringis
vaatame erinevaid ajalooalaseid dokumentaalfilme, osaleme ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse alastel võistlustel/
konkurssidel, loome sugupuud, koostame ette näituseid erinevate teemapäevade
raames, valmistume olümpiaadiks, kirjutame ajalooalaseid uurimistöid jne. Ainering hakkab toimuma
neljapäeviti kell 15:45, esimest korda kohtume 7. oktoobril.
Madli-Maria Naulainen,
ringide juhendaja
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Juhanid katsusid järele meie kooli uued Jukud
14. septembril sai Kuressaare Gümnaasiumis alguse Jukude nädal. Uude kooli
sisseelajaid ja vanu jätkajaid
oli ligikaudu 90. Seekordseks teemaks oli tsirkus, kuhu oli oodatud nii kloune,
žonglööre, jõumehi, mustkunstnikke, akrobaate kui
ka tsirkuseloomi, mis võimaldas õpilastel lihtsalt ümber kehastuda. Nende ülesandeks oli nädala jooksul
näidata välja austust kooli
kõige suuremate, targemate
ja loomulikult ka kõige lahedamate – kaheteistkümnendikkude – vastu.
Jukude nädal oli täis erinevaid mänge ja katsumusi,
millega said uued gümnasistid ennast kooli sisse elada ja
tänu millele tundsid abituriendid ennast kooli kõige
tähtsamatena. Näiteks jooksis seltskond 10ndikke kokkuseotult ümber koolistaadioni. Veel moodustasid
uustulnukad kooli peakoridoris võluriallee, kus nad pidid 15 minutit põlvili kummardades võluma. Lisaks oli
näha jõumehi, kes jooksid
inimketina, hantlid hargivahel, ümber koolimaja. 10ndikud tegid ühtlasi ka meie
koolipäevi kergemaks. On
ju tore, kui viimasel, kõige
raskemal ja pingsamal aastal tuleb keegi, kes viib sööklas vabatahtlikult nõud ära
ja palumise peale tassib seljas klassiruumigi, kui vaja.
Muidugi ei tähenda see seda,
et meil, 12ndikel, puudub
austus uustulnukate vastu.
Neid ei pandud ebamugavatesse olukordadesse, kus
pidi tundma piinlikkust või
alandust. Aktsepteerisime
nende soove, tulime Jukudele vastu, kui nad ei saanud kontrolltöö pärast tul-

On neetult ränk see mäkketõus ja ja kahtlema lööd oma jõus

la kokkusaamisele. Eesmärk
ei ole ju teha nõrgematele liiga, vaid võtta nad kooli vastu suure pauguga.
Muidugi üks põhjus,
miks üritust on mõistlik korraldada, on see, et kõikidel
uutel ja vanadel oleks võimalus luua lähedasemaid
suhteid ja lihtsalt kasvõi
pealiskaudselt
üksteisega
tutvuda. Korraldades võistlust, kus iga klass peab ronima jalgadega üheteise õlgadele, on just parim viis,
kuidas inimesed üksteisega rääkima panna. Reageerida tuli ka käsklustele, nagu
näiteks tee prääksuga kükke ja krooksuga hüppeid.
Üks mis kindel, need ülesanded ei ole kellelegi surmavad ega surmavalt kahjulikud. Kõigest olid teadlikud
ka meie juhid-õpetajad, kuid
mõnes kohas oligi probleemiks see, et õpetajad teavitasid Jukusid nende õigustest,
mistõttu keeldusid mõned
ülesandeid täitmast. Ning
kui mõni ülesanne tundus
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Peatoimetaja Merle Rekaya (Merle.Rekaya@oesel.edu.ee)

ka üle jõu käivat, siis tuligi vaid enda suu avada, sest
vägisi ei saa midagi kellelegi
peale sundida. Nõrgema soo
esindajad võiksid olla õnnelikud, et nendele pole sel
aastal kehtestatud enamike
tüdrukute suurt hirmu – olla koolis meigita!
Nädala suursündmus oli
rongkäik, kus kümnendikud
pidid tassima X-kujulist risti, mis sümboliseeris nende
klassi numbrit. Kahjuks oli
kohal ligikaudu 20 kümnendikku. Juhaneid oli tunduvalt rohkem, kuigi asi peaks
olema vastupidi. Põhjuseks
võib olla, et abituriendid informeerisid Jukusid ürituse
traditsioonilisusest liiga vähe, samuti oli ilm väga halb,
kindlasti on ka tegemist üle
aastate passiivseimate Jukudega.
Rongkäik tipnes takistusrajaga kooli metsas, mille
olid ette valmistanud abituriendid. Rada koosnes kiletatud mäenõlvast üles jooksmisega, jahu seest suuga

kommi otsimisest ning roomamisest. Õhtul kogunesid
noored klubisse Privilege,
et nautida mõnusat tantsumuusikat. Jukude nädala lõpetas tekliaktus, mille käigus
pärjati meie kooli kümnendikud teklitega. Lausuti ka
Henri Kausi poolt koostatud
vandeteksti, mida võib kaeda
kooli kodulehelt.
Jukude nädal oli üldiselt väga positiivne elamus
nii kümnendikele kui ka abituuriumile, kuna arvatavasti sulatas see klassidevahelisi
kindlaid piire ning kõigil oli
võimalus oma koolikaaslasi paremini tundma õppida.
10ndikele olgu lohutuseks
see, et ligikaudu kahe aasta
pärast saavad nad ise otsustada, kuidas panna uusi tulijaid proovile. Jukude nädal
on traditsioon, mis jääb kindlasti veel pikaks ajaks meelde
ja taaskord tõestab see üritus
väljendit, et ühtsuses peitub
jõud.
Juhanid Getter Väli, Katre
Soon ja Elina Kadaja 12. c
klassist

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

Korrektuur eesti keele osakond
Marit Tarkin
Heidi Truu
Maret Laurson
Malle Tustit

