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KG võrkpallivõist-
kond tuli koju kari-
kaga Lk. 3

Õpetajad õppisid vahe-
ajal, kuidas arendada 
loovust jpm põnevat Lk. 4

Lustakas jõulupäev 
tõi jõuluvana põlvele 
ka väikese Gabrieli

Kroon või euro - Kuressaare loss  seisab ikka kindlalt

Juhtkonna tänu
Tänud Maret Martinso-

nile, toimekale meeskonna-
le ja kõigile, kes aitasid 23. 
detsembril toimunud koo-
li "Hea tegevuse päeva" kor-
raldada ja läbi viia!

Anu Saabas, 
õppealajuhataja

Sünnipäevad
Ester Vapper 7.1
Malle Tustit 10.1
Renate Pihl 13.1
Heidi Truu 14.1*
Marika Varjas 15.1
Maria Pärn 15.1 

Rahvusvahelised projektid

Detsembrikuu lehes oli 
juttu erinevatest rahvusva-
helistest projektidest, mil-
lest õpilastel on võimalik osa 
võtta. Kui midagi põnevat 
jäi silma ja tahaksid osaleda, 
siis uuest veerandist toimub 
projektide ring neljapäevi-
ti kell 15:30 alumises arvuti-
klassis, tulge julgelt osalema!

Afganistani sõpruskooli-
de projekt

17. jaanuaril tuleb koo-
li külla Maari Ross, kes on 
Afganistani sõpruskoolide 
projekti koordinaator Eestis. 
Aulas räägib ta suuremale 
seltskonnale oma viimasest 
reisist sõpruskoolide juurde 
ja sealsest eluolust, samuti 
viime võimaluse korral läbi 
Afganistani-teemalise töötoa 
väiksemale seltskonnale, kus 
valmistame afgaanide tradit-
sioonilist leiba.

Madli-Maria Naulainen, 
ajalooõpetaja

Vana-aasta tänud uuel aastal
Kauaoodatud jõuluaeg 

on unustustehõlma vaju-
nud, uus aastagi juba paari-
nädalane. Tahan veel kord 
koolipere mõtted viia taga-
si 23. detsembri jõulupäeva-
le. Tänada ei ole kunagi hilja 
ja tänu ei saa ka kunagi lii-
ga palju.

Esmalt tahan tänada kõi-
ki noori inimesi, kes tegut-
sesid erinevates jõulutege-
mistes, pakkudes seeläbi 
rõõmu oma koolikaaslastele. 
Tänud  õpetajatele, kes õpi-
lastele oma hobisid tutvus-
tasid. Tänud müüjatele nii 

jõululaadal kui jõulukohvi-
kus. Suured tänud kuulu-
vad samuti 23. tegevuspäe-
va töögrupi liikmetele, 3. c 
klassi päkapikumeisterdaja-
tele, klassijuhatajatele, tee-
nendavale - ja sööklaperso-
nalile, muusikaosakonnale, 
kooli õpilasesendusele,kooli 
IT meeskonnale, Maidu Va-
rikule, Anneli Meistersoni-
le, Külli Männile, vabatahtli-
kule noorsootöötajale Kadri 
Riisile, Madis Aavikule ning 
kõigile headele kolleegide-
le tänu kelle toetusele ja kaa-
salöömisele  saame päeva 

kordaläinuks lugeda. Üle-
kooliline lustakas koolipäev 
näitas, et koos ühise suure 
meeskonnana teeme ära.

Lõpetuseks üks lihtne 
mõte:

Ärata endas oskus luua 
ning märgata ilusaid ja liht-
said asju.

Tunne neist rõõmu ja sa 
näed, kuidas maailm sinu 
ümber muutuma hakkab. 

Maret Martinson 
Lustaka jõulupäeva töögrupi 

koordinaator

Lühidalt

Täna KG võimlemis-
võistlused

kell 12:00 4.-6. kl võist-
konnad, vaheajal: Inspi-
ra võimlemisringi esinemi-
ne, võitjate autasustamine; 
kell 13:00 7.-9. kl võistkon-
nad, vaheajal: Inspira võim-
lemisringi esinemine, võitja-
te autasustamine; kell 14:00 
10.-12. kl, võitjate autasusta-
mine. 
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Eesti keele olümpiaad on KGs 
aastaid olnud väga õpilasterohke 
Eesti keele kooliolüm-
piaad oli osavõtjaterohke, 
palju õnne võitjatele!

Suur tänu kõigile õpilas-
tele, kes selleaastasel koo-
liolümpiaadil osalesid, ja 
õpetajatele. kes õpilasi ette 
valmistasid. 

On soe tunne, et paljud 
õpilased väärtustavad meie 
emakeelt ja tahavad enda 
oskusi ja keeletaju proovile 
panna. 

Meie osalejate arv sel-
leaastasel võistlusel 5. - 12. 
klassini oli peaaegu 100 – 
täpsemalt osales 99 võistlejat 
ja see on väga hea, sest mis 
on olulisem, kui teie tahe 
osaleda. Võistlus oli tasavä-
gine ja järgnevalt toome väl-
ja iga vanuseastme 6 võitjat. 
Palju õnne! 

22. jaanuaril seisab ees 
maakondlik eesti keele 
olümpiaad, edu meie pari-
matele ka maakonnas! 

5. KLASSID
I Mari Tiitson 5.b
II-III Sven-Mihkel Lem-

ber ja Hendrik Lillemets 5.a

IV Kateriine Püüa 5.b
V Patrick Lomp 5.a
VI Margaret Naaber 5.b

6. KLASSID
I Ingrid Pruunlep 6.b
II Grete Kaal 6.a
III Greete Paaskivi 6.b
IV Kristiina Takkis 6.b
V Karolin Kärm 6.a
VI Merit Lehtsalu 6.a

7. KLASSID
I Siiri Sünd 7.b
II Gert Tamm 7.b 
III-IV Kristel Sepp 7.b 
III-IV Stella Soosaar 7.b 
V Loore Pihlas 7.b
VI Carloy  Kirs 7.a

8. KLASSID
I Annaliis Lehto 8.b
II Joanna Kajak 8.b 
III Reimo Link 8.a 
IV Mirjam Tenno 8.b
V Karl-Martin Lember 

8.a

9. KLASSID
I Riin Nõukas 9.a
II Brenda Rauniste 9.a 

III Kelly Talvistu 9.a
IV Kati Vahter 9.a 
V Marleen Kubits 9.b
VI Kertu Leesmaa 9.b

10. KLASSID
I Kaisa Silluste 10.a
II Maret Avilo 10.b 
III Kertu Saarem 10.b
IV Kristiin Mets 10.c
V Kristi Reinfeldt 10.a
VI Johanna Sepp 10.c

11. KLASSID
I Ann Tarkin 11.c
II Laura Laaster 11.c
III Linda Lapp 11.c
IV Loore Paist 11.b
V Piret Salumäe 11.c
VI Markus Mäemets 11.b

12. KLASSID
I Merilin Heinsoo 12.c
II Mari Pärtel 12.a
III Tanel Tõru 12.a
IV Johanna Toplaan 12.a
V Helena Hiis 12.d
VI Kerttu Olesk 12.c

Marit Tarkin, 
KG humanitaarosakonna 

juhataja

KG võrkpallivõistkond tuli jälle karikaga. KG õpetajate võrkpallivõistkond koosseisus Gabriel Sepp (kapten), 
Wei Yu, Endel Tustit, Maidu Varik, Kalle Kirs, Reet Välisson, Sirje Kereme ja Anu Rüütel jõudis Eesti õpetajate 
võrkpallimeistrivõistlustel 3 võiduga II liiga finaali, kus seekord jäädi alla Rakvere võistkonnale ning saavutati II 
koht, mis tagas tõusu järgmiseks aastaks esiliigasse kaheksa parima hulka. Üldse osales võistlustel 32 võistkon-
da, võistkonnas mängib korraga 3 meest ja 3 naist. Tekst: Maidu Varik, foto: Gert Lutter

Äripäev
Kolmapäeval, 15. det-

sembril hõivasid Kures-
saare Gümnaasiumi halli 
väljaku 12 klassi majan-
dussuuna õpilased ning 
proovisid päevaks as-
tuda ärihaide maailma 
ning püsti panna enda äri. 
Kaupa pakkusid 5 grup-
pi ja osta sai nii magusat 
kui soolast, silmailu pak-
kusid isetehtud kõrvarõn-
gad ning jõulukaardid, 
julgemad said end proo-
vile panna rallimaratonil. 

Huvilisi leidus pal-
ju ning sagimist olid kõik 
vahetunnid täis. Nii müü-
jad kui ostjad leidsid, et 
selliseid päevi võiks koo-
lielus rohkem olla kui 
kord aastas, kuna see on 
hea vaheldus koolirutii-
nile ning põnev on vahe-
tundi sisustada tavapära-
se istumise asemel hoopis  
huvitava automänguga 
või maitsvate suupistete 
maitsmisega. 

Kaubad said otsa ning 
nõudlus osutus oodatust 
suuremaks, mis on po-
sitiivne majandussuu-
na õpilastele, kuna sellest 
võib järeldada, et esime-
ne ärikogemus oli edu-
kas ning pankrotti ei läi-
nud keegi,  loodetavasti 
saab antud üritusest tuule 
tiibadesse nii mõnigi tule-
vane ärihai ning lööb edu-
kalt laineid ärimaastikul.

Kristiina Šesterikov, 
12.c

Teated
Õpilasesindus tuletab 
meelde!

27. jaanuaril kell 18:00 
toimub meie koolis KG Mini-
filmide Festival, mis läheb ka 
klassidevahelisse punktiar-
vestusse. Filmi pikkus võib 
olla umbes 10 minutit. Filmi-
de teemad on  

“Kuu on päike” (vabatee-
ma)

“Võõras KG-s”
“Lase end õhku! Õhus on 

armastust!”
Head pealehakkamist!

Teie õpilasesindus
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Õpime mõnuga
Koolivaheajal, kui õpi-

lased puhkasid ja talvemõ-
nusid nautisid, istusid 
koolipinki kaheks pikaks 
õppepäevaks õpetajad. Koo-
lituspäevadel osalesid peale 
meie kooli õpetajate ka Ku-
ressaare Põhikooli õpetajad.

Esimene päev oli pü-
hendatud kooli õppekava 
koostamise eeltööle ja selle-
ga seonduvalt kujundava-
le hindamisele. Viimsi Koo-
li direktor Leelo Tiisvelt 
tutvustas professionaalse-
te õpikogukondade tege-
vusi kujundava hindami-
se teemadel. Uus, sügisest 
rakenduv riiklik õppekava 
nõuab senise traditsioonili-
se õpilaste teadmiste-oskus-
te hindamise kõrval õpeta-
jalt ka kujundava hindamise 
rakendamist. Põhirõhk kan-
dub eelkõige iga õpilase 
arengust lähtuvale hinda-
misele ja tagasiside andmi-
sele. Õpilane ise peab võt-
ma vastutuse oma õppimise 
eest. Koostöös õpetajaga sel-
gitab õpilane välja: kuhu ma 
lähen ehk mida on mul vaja 

teada, osata, suuta; kus ma 
olen ehk mida ma praegu 
tean, oskan, suudan; kuidas 
ma saan täita tühimiku  ehk 
mida ma pean selleks tege-
ma, et teada, osata ja suuta?

Viimsi Kooli algklasside 
noor õpetaja, KG 25. lennu 
vilistlane Riin Peeters rää-
kis enda kui praktiku koge-
musi kujundava hindamise 
rakendamisel igapäevases 
koolitöös. Riin tutvustas ka 
1. klassi sõnalise hindamise 
korda.

Tänu geograafiaõpetaja, 
Malle Tiitsoni ettekandele, 
saadi ettekujutus gümnaa-
siumi uuest riiklikust õppe-
kavast.

Kooli juhtkond kohtus 
infotunniks oma tulevaste ja 
tänaste kolleegidega Kures-
saare Põhikoolist.

Pärastlõunal tegelesid 
aineosakonnad omakeskis 
uue õppekava ainekavade 
koostamise ettevalmistus-
tööga.

Teine koolituspäev oli 
keskendunud kooli arengu-
kavale. Esimese päeva osa-

lejatele liitus ka KG Sihtasu-
tuse personal. KG huvikooli 
Inspira juht Tiia Leppik tut-
vustas kuulajatele haridus-
asutuste sisehindamise kor-
da ja sellega seonduvaid 
mõisteid ning põhimõtteid. 
Sai arusaadavamaks, miks 
koolis kõikvõimalikke plaa-
ne, aruandeid, küsitlusi, jm. 
dokumente just nii peaks 
täitma, tegema. Teame, et 
mitte kooli või osakonna või 
töörühma juht üksi ei ole 
sisehindamise teostaja, vaid 
see on kõigi töötajate üles-
anne. 

Õppealajuhataja Anu 
Saabas andis ülevaate meie 
koolis juba toimivast sise-
hindamisest ja selle allika-
test. 

Koolijuht Toomas Tak-
kis koolituspäeva üldjuhi-
na suunas pilgu hariduselu 
põhiprobleemidele läbi mit-
mete üleriigiliste uuringu-
te kokkuvõtete, tagasiside. 
Märksõnadeks olid aineõpe-
tuse seostamine igapäeva-
eluga, ainetevaheline lõimu-
mine, iga õpilase andekuse 
avastamine ning selle aren-
damine tunnis ja tunniväli-
selt. Koolituspäeva rühma-
töödki keskendusid kahele 
ülesandele: õpime mõnu-
ga ehk loovuse arendami-
ne ja andekate arendamine. 
Kümme aktiivset meeskon-
da ragistasid omakeskis aju-
sid ja nende ettekanded olid  
täis emotsioone, omaloo-
mingut, asjalikke mõtteid 
ning ideid. 

Loodame, et tänu õpeta-
jate endi arengule muutub 
ka õpilaste õppetöö veelgi 
huvitavamaks, mitmekülg-
semaks, arvestades eelkõi-
ge iga õpilase erivajadusi ja 
võimeid. 

Õpetajad õppisid mönu-
ga!

Tänud kõigile osalejatele, 
esinejatele ja kohvik-söökla 
Noorus töökale meeskonna-
le korraldajate nimel

Anu Saabas, 
õppealajuhataja

Värskes õhus 
viibida, sportida
Haigestumiste hulk on vii-
masel nädalal Saare maa-
konnas kasvanud ning see 
on terviseameti kinnitusel 
täiesti loomulik, sest ala-
nud on nn gripihooaeg.

Külmetushaigused on 
põhjustatud viirusnakkus-
test, mis levivad haigelt ini-
meselt piisknakkuse teel. 
Haigestumist märgatak-
se 12-48 tunni möödumisel. 
Täiskasvanud põevad kül-
metushaigusi umbes 
kolm korda aastas, lap-
sed haigestuvad viirus-
haigustesse sagedamini. 
Külmetushaigustega kaasne-
vad nina kinnisus, köha, pea-
valu, palavik, halb enesetun-
ne jt.

Nakatumise ennetami-
seks on vaja piisavalt pu-
hata,  sportida, viibida pal-
ju värskes õhus,  karastada, 
süüa mitmekesist ja täisväär-
tuslikku vitamiinirikast toi-
tu, vältida stressi ja ületööta-
mist ning riietuda vastavalt 
ilmale. Külmetushaiguse ra-
vi tuleks alustada kohe esi-
mese ööpäeva jooksul pärast 
esimeste haigustunnuste ilm-
nemist. Tass või paar õhtust 
taimeteed koos lühiajaliselt 
suurema koguse C-vitamiini-
ga aitab immuunsüsteemi tu-
gevdada ning esmaseid kül-
metusnähte kaotada. 

Palaviku korral ei tohiks 
olla eesmärgiks kiirelt nor-
maalkraadide saavutamine. 
Täiesti piisav on, kui 1-2 tun-
niga tempereatuur 1-1,5 kraa-
di langeb. Oluline on rohkelt 
juua raviteed, millele sobib 
lisada  kuni 20 tilka loodus-
likku prepearaati Citrosept.  
   Temperatuur on organismi-
poolne kaitsereaktsioon, mil-
le üleliigne mahasuurumune 
võib vahel pikendada hai-
guspäevade arvu. Haiguse 
ajal tuleks süüa kergesti see-
ditavaid toite, tuleks vältida 
füüsilisi pingutusi. Eeskätt 
tuleb ravida haigust, mitte 
palavikku. 

Külmetushaiguste ravis  
kehtivad kuldsed tõed: puh-
ka, joo palju vedelikku, tu-
gevda immuunsüsteemi. Vii-
rustevastase võitlusega peab 
organism ise hakkama saama 
ning külmetushaigused tu-
leb kindlasti korralikult väl-
ja ravida. 

Sirje Metsküll, 
spordiosakonna juhataja
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Kuressaare Gümnaasium
kodulehekülg: http://www.oesel.ee/kg

e-post: kool@oesel.edu.ee

Peatoimetaja Merle Rekaya (Merle.Rekaya@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.

Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Küljendaja/kujundaja Gert Lutter (gL@oesel.edu.ee) Korrektuur eesti keele osakond
Marit Tarkin

Heidi Truu
Maret Laurson

Malle Tustit

23. detsembril toimus 
KG-s enneolematu lus-
takas koolipäev, kus sai 
laulda jõululaule, istuta-
da oma küünlapeenar, 
osta-müüa jõulukingitu-
si ja maitsvaid küpsetisi, 
teha pilti koos jõuluvana-
ga, lustida noortebändi 
saatel jne, jne, jne.

Kes kohal olid, lustisid 
täiega...

Hommikused jõuluhetked, 
küünlapeenar, jõululaadal kaup-
lejad, lapsed jõuluvanaga
ja väike Gabriel


