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Juht tänab
Tänan Ene Riisi, Raina
Tiidoveed, Raina Rääpi ja
Merle Tustitit koolile kingitud õppematerjalide "Loe ja
mõista" ning "Emotsionaalne
intelligentsus ja selle arendamise võimalusi" eest.
Õppematerjalidega saab
tutvuda kooliraamatukogus.

Lk. 2

Kodutütred pidasid
sünnipäeva

Lk. 4

Kooli külastas Afganistani-projekti koordinaator

Urve Aedma,
kooliraamatukogu juhataja

Stipendium “Aasta tegu
hariduses 2010” - Marit
Tarkinile!
14. jaanuaril toimus Kuressaare
kultuurikeskuses
linnavolikogu esimehe Erik
Keerbergi ja linnapea Urve Tiiduse pidulik vastuvõtt
tublimatele linnakodanikele
ja firmade esindajatele.
Aasta haridusteo eest sai
tunnustuse ka KG õpetaja
Marit Tarkin.
Stipendiumiga tunnustati tema tegevust ja eeskuju õpetajana, teatri-, etlemisja väitlusoskuste arendajana,
kultuuriürituste
korraldajana - s.h. Väitlus- ja Kuukiviklubi tegemisi, Suure
Teatriõhtu heal tasemel läbiviimist, nii tema enda kui
ka juhendatud õpilaste edukat esinemist mitmesugustel
konkurssidel.

Teated

1.-6. kl lastevanemate koolitusõhtu
Meie, täiskasvanute, kohuseks on luua igale lapsele tema arengut toetav ja
tema eripära arvestav kasvukeskkond. Selleks, et lapse
arengut kasvatamise käigus
soodsalt mõjutada, vajame
teadmisi normaalse arengu seaduspärasuste ja seda
protsessi mõjutavate tegurite kohta.Koolitusõhtu on
välja pakutud just sellel eesmärgil.
Ootame 24. jaanuaril
kell 17:30 Kuressaare Gümnaasiumi I-VI klassi lapsevanemaid
lastevanemate
koolitusõhtule teemal "Lapse areng ja selle suunamine". Koolitaja KG psühholoog K. Puck. Koolitus
toimub kooli aulas. Orienteeruv kestus kaks tundi.
Oma osavõtusoovist palume teatada lapse klassijuhatajale.
Maret Martinson,
tugikeskuse juhataja

Sünnipäevad
Inga Engso

22.01*

Lk. 5

Esimesi muljeid Hispaaniast jagavad vahetusõpilased

Foto: Gert Lutter

Maidu Varik

Mõni küsimus õpetaja Maritile...
Kõik su tegevused õpilastega võtavad palju tööd,
aega ja energiat. Mis sind
uue energiaga täidab?
Tööd on tõesti palju, aga
vanasõna ütleb, kes palju
teeb, see palju jõuab. Ja enamasti peab see paika. Olen
seda enda õpilaste juures
märganud, kes jõuavad nii
etelda, olümpiaadidel käia
kui koolis edukalt õppida.
Kui üks võistlus või üritus
on lõppenud, tulevad nad
üsna ruttu uurima, millal
siis järgmine ees ootab. Sellised fanaatikud ongi inspireerivad, annavad energiat,
ei lase magama jääda. Väga

oluline on toetav kodu, perekond, kes teinekord lihtsalt kirjanditega saabuva
ema “välja kannatab”. Üldiselt olen püüdnud tööd siiski mitte koju viia.
Sul on alati huvitavad
ideed, kust need tekivad?
Mis sind inspireerib?
Kirjandus on loov ja kordumatu, ei lase rutiini minna, sest võimalusi on rohkem, kui teostada jõuab. See
inspireeribki. Ideed on õhus
meie kõigi ümber. Sobival
momendil, kui oleme valmis
neid vastu võtma, jõuavad
nad meie pähe:-) Antenn tu-

leb lihtsalt püsti hoida.
Mida soovid oma kolleegidele? Õpilastele?
Tahan tänada enda kolleege, osakonda ja õpilasi.
Inimene ei suuda üksi midagi, ent heas koolis mõnusas
õppe- ja töökeskkonnas võib
paljutki juhtuda. Seega ideepüüdjad tööle ja elu huvitavaks. Ja mõnikord on hea
lihtsalt ekkemoorilikult rändama ja teiste tegemisi vaatama minna, et aru saada,
kui hea on oma majja tagasi tulla.
Merle Rekaya
eesti keele õpetaja
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Lühidalt
Matemaatikaosakond
tänab kõiki laupäeval
olümpiaadil
osalenud
õplasi.
Õnnitleme väga heade tulemuste eest: 4. klass
III koht Artur Fredrik
Ålpstal, 6. klass II koht
Ingrid Pruulep, 8. klass
III koht Karl Martin Lember ja 11. klass III koht Livia Matt. Veel jõudsid esikuuikusse: 4. klass Sven
Mihkel Lember, 5. klass
Kerstin Tang, 7. klass Sander Tamm ja Kristel Sepp.
Suur tänu ka osalenud
õpetajatele pika ja pingelise parandamise päeva
eest!

Meie KG, 19. jaanuar 2011

Kodutütred pidasid sünnipäeva!

Ariita Sepp,
matemaatikaosakonna juht

KG väitlusklubi
Toimus aegu ammuseid
tagasi kord meie naaberkoolis SÜG koolitus väitluse kohta. KG esindus oli
pisikene, täpselt 5-liikmeline. Koolitus kestis 2 päeva ja õppisime nii mõndagi uut ja huvitavat. Seega,
mis on väitlus? Mis on väitlusklubi?
Väitlus on enda vaimse arendamise üks meetod.
Toimub see läbi tiheda ja
kiire mõttetöö. Väitluse põhieesmärk ei ole mitte välja
selgitada argumenteeritud
vaidluse võitja, vaid arendada iseenda kiiret mõtlemist, loovust, sõnaseadmisoskust. Kõik see peab
toimuma kiiresti ja väljaöeldud sõnadel peab olema
ka kaalu. Just nimelt kaalu,
sest iga öeldud väidet saab
kasutada väitluses sinu
vastu ja meie, KG vastloodud väitlusklubi eesmärk
on arendada just SINU argumenteerimis-, mõtlemisja kirjutamisvõimet. Kui tahad ennast kiirelt ja hästi
vaimselt arendada, siis tule liitu meie väitlusklubiga! Seda saab teha, tulles
rääkima kas minu või Marit Tarkiniga. Mõtlemisoskus ei ole patt, tule ja arenda ennast!
Erkki Etverk,
KG väitlusklubi president

Pildil on kodutütred Saaremaa Kaitseliidu maleva pealiku kapten Toomas Luigega

Kui paljud inimesed saavad pidada vaid ühte sünnipäeva aastas, siis kodutütardel on tähtsaid päevi
vähemalt kaks - enda sünnipäev ja 19. jaanuaril tähistatav kodutütarde aastapäev.
Sel aastal tähistasid tüdru-

kud 79 sünnipäeva. Pidulik aktus toimus 13. jaanuaril Kaitseliidu staabis, kuhu
olid oodatud kõik rühmajuhid ja tublid kodutütred, keda tänati ja tõsteti esile. KG
rühma kõige-kõige tublimad
on Kaisa Maimann, Loore

Pihlas ja Laura Kuusk. Aitäh Tiia Kütile ja Ingrid Paistele toreda aktuse eest ja
palju õnne kõikidele kodutütardele!
Kristel Salumaa,
KG kodutütarde juht

Spordiõpetajad suusatasid vaheajal
Suurepärase talve rohke lumega on ära kasutanud
ka spordiõpetajad. Loomulikult meelitas talv suusaradadele.
Juba detsembris käisid
Kuressaare Gümnaasiumi
kehalise kasvatuse õpetajad
Tallinnas kuulamas Kaarel
Zilmeri (Tallinna Ülikooli
dotsent, rekreatsioonikorralduse õppekava juht) loengut

suusatamise õpetamise metoodikast.
Küllap jäi loengust väheseks ja tänu õp.Johannese
initsiatiivile selgus, et tuntud suusaspetsialist on lahkesti nõus tulema Saaremaale ja jagama nii teoreetilist
kui ka praktilist oskust kogu maakonna spordiõpetajatele.
Koostöös Osiliaga ko-

guneski 7. jaanuaril klassitäis lasteaedade ja koolide
õpetajaid KG-sse. Teooriale järgnes praktika Tervisepargis. Päev täis teadmisi
ja praktiseerimist lumel on
kindlasti kasuks meie maakonna suusaspordi taseme
tõstmiseks.
Sirje Metsküll,
spordiosakonna juhataja
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Jõule meenutades

Lõbus tund
algklassidega

Ühine hekt sõprusklasside õhtust

Jõulud on nüüdseks möödanik, kuid 16. detsembril
toimus KG aulas pühadeeelne ühiskontsert lastevanematele.
Sõprusklasside
1.a ja 10.a koostöös valmis
tore ja meeleolukas üritus,
kus sai näha nii väikeseid
kui ka suuri eksponeerimas oma poolaasta jooksul
omandatud oskusi.
Kogu ürituse juhatas sisse klassijuhataja Sirje Kereme väikese jõulueelse mõtisklusega. Pisut üle tunni
väldanud kontsert jätkus
10.a klassi humoorika absurdnäidendiga, mis naerutas publikut korralikult ja lõi
saali hubase meeleolu. 1.a

3

õpilased lugesid tõelist esinemisvaprust üles näidates
ilusaid jõuluteemalisi luuletusi, tuues oma vanemate
nägudele uhkust peegeldavaid ilmeid. Vahepeal näitasid pisut vanemad talendid
oma kõrgetasemelisi pillimänguoskusi ja demonstreerisid kaunist lauluhäält.
Iseäranis paitas kõrva ja
pakkus daamidele ka mõningal määral silmailu gümnaasumi noormeeste ansambel, kes tegi võimsa esituse.
Tšello- ja flöödimängu vahelise aja sisustasid kümnendikud rohke armastusega, lugedes ette paremaid
rüütlikirju eesti keele tun-

nist. Meie pisikest kontserti
vedasid vapralt külg-külje
kõrval julge noormees esimesest ja tragi neiu kümnendast klassist, kes juhatasid iga etteaste sisse põnevalt
ja värvikalt. Lõpulauluks tuli lavale täiskoosseisus 10.a
klass ja esitas muusikapala „Unistused“, mida saatis
trummikomplekt ja kitarr.
Pärast ametliku kontserdi lõppu veetsid sõprusklassid üheskoos mõnusalt aega mängides lõbusaid
ringmänge ja lauldes tuntud
lastelaule.
Maris Kõrgesaar,
10.a

9. ja 15. detsembril tegime projektigrupi raames
külastuskäigu 1.a klassi ja
2.c klassi. Projekti eesmärgiks oli neile tutvustada
Lapimaad ja sellega seonduvat. Lisaks veel sisaldas
meie tund meisterdamist,
millest lapsed olid väga
õhinas.
Alustasime tundi slaidishowga, milles näitasime lõbusaid pilte ja rääkisime juurde põnevaid
fakte Lapimaast. Sellele
järgnevalt sai laps ise midagi jõulupärast meisterdada. Näiteks meisterdasime pulgapäkapikke ja
põhjapõdra
postkaarte.
Tunni lõpus sai kõikidele lastele osaks viktoriin
ning tublimaid premeeriti auhinnaga. Lõpus said
kõik lapsed piparkookidega maiustada.
Meie soov on omalt
poolt tänada klassijuhatajaid, kes olid väga abivalmid ning kõiki lapsi suure
osavõtlikkuse eest.
Sabine Suuster, Agne
Vaherja Maris Magus
11. klassist

11.b jagas heategevuspäeval linnas suppi
Kuressaare Gümnaasiumi 11.b õpilased korraldasid 23. detsembril heategevuspäeva raames väikese
supiköögi. Jagasime suppi
kokku 20 liitrit ja seda jagus
kaheks tunniks, pakkusime
ka teed ja piparkooke.
Algul küll inimesed pelgasid tulla, kuid hiljem astuti ligi julgelt. Emotsioonid
olid laes, teiste aitamine tekitas nii sooja tunde, et külma ilmaga seismine muutus kohe kergemaks. Tekkis
juba ka uus mõte veel taoli-

si supijagamisi korraldada.
Kõik inimesed suhtusid sellesse niivõrd positiivselt ja
kiitust saime rohkem kui kunagi varem.
Omalt poolt ütleb 11.b tänusõnad abivalmitele raamatukogutädidele, kultuurimajale ja kõige suurema
kummarduse saab kindlasti meie oma kooli söökla,kes
meile selle väga kiidetud supi valmistas!
Silvia Valma,
11.b
11.b suppi jagamas
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Koolis oli külas Afganistani-projekti koordinaator
Koolis käis külas EestiAfganistani sõpruskoolide
projekti koordinaator Maari Ross, kes rääkis õpilastele Afganistanist, näitas
pilte sealsest igapäevaelust, õpetajatest ning
koolidest.
Maari Ross on külastanud meie kooli ka varasemalt ning ennekõike jaganudki oma reisimuljeid ja
rääkinud kohtumisest afgaanidest õpetajate ja õpilastega. Pildid õpilastest, turgudest ja sealsest arhitektuurist
ja linnaelust andsid õpilastele aimdust, kuidas nende
kaasealised teises kultuuris
elavad ning kuidas erinevad
eesmärgid elus loovad ka
teistmoodi elu.
Lisaks aula jutuajamisele,
kohtus Maari ka kodunduse
klassis 7.a klassi õpilastega,
kellega küpsetati koos bahlavaad, mis on Afganistani
maiustus (kook). Selle valmimise ajal vesteldi õpilastega Afganistanist, sealsest
elust, prooviti veidi uurida
ka araabia tähestikku ning
tunda ära erinevaid linnanimetusi araabiakeelsete silti-

5.a afgaanide riietuses

de järgi.
Olgu siinkohal ka teile
kõigile jagatud retsept, mille järgi 7.a klass valmistas
afgaanide kohalikku maiust,
mille põhiliseks koostisaineks on lehttainas, või ja
pähklid. Vaja läheb:
• 1 pakk lehttainast
• 250 grammi võid

•
•
•
•

1 tl. kaneeli
1,5 tassi suhkrut
1 tl. kardemoni
mandlilaaste
või
mandleid
• 1 tl. sidrunimahla
• 0,5 tassi vett
• purustatud pistaatsiapähkleid
Juhised valmistamiseks:

7.a bahlavaad valmistamas

1. Eelsoojenda ahi 190
kraadini. 2. Sulata või madalal kuumusel. 3. Sega
kardemon ja kaneel väikeses kausis. 4. Kata ahjuplaat
küpsetuspaberiga, aseta paberile kaks kihti lehttainast
ja vala sellele 2 supilusikatäit sulavõid. Aja või pintsliga laiali. 5. Pudista taignakihile õhuke kiht mandlilaaste
või mandleid ja veidi kardemoni ning kaneeli segu.
6. Kata täidis uue taignakihiga ja kata see samamoodi või ning mandlite ja maitseainetega, kõige pealmisele
kihile pane ainult sulavõid.
7. Küpseta bahlavaad 190
kraadi juures, kuni see on
kuldpruun, tõsta bahlavaa
ahjust välja ja valmista siirup. 8. Siirupi jaoks sega 0,5
tassi vett poole tassi suhkru
ning ühe teelusikatäie värske sidrunimahlaga, lase segul keema tõusta, vähenda
kuumust ja keeda madalal
kuumusel 5 minutit. 9. Enne
bahlavaa jahtumist lõika see
väikesteks kolmnurkadeks
ja nõrista peale siirupit.
Kaunistuseks
pudista
purustatud pistaatsiapähkleid.
Madli-Maria Naulainen,
Afganistani sõpruskoolide
projekti koordinaator KGs
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Vahetusõpilastena kolm kuud Hispaanias…
Oleme 11.a klassi õpilased Heleri Kereme ja Karmen Olesk ning saime võimaluse minna Hispaaniasse
Kataloonia maakonda vahetusõpilasteks. Saabusime
Barcelonasse pühapäeva, 9.
jaanuari pärastlõunal ning
sealt liikusime oma kodukülla Gosoli, mis asub kahe
tunni kaugusel Barcelonast.
Gosol on pisike kaunis
küla. Praegu elab siin umbes 150 inimest, aga suviti tõuseb see arv lausa kümnekordseks. Külas jalutades
on märgata, et iga nurga
peal on kas baar või restoran
ja niisamuti on ka meie perel. Eluruumid asuvad teisel
korrusel restorani kohal.
Meie pere on väga musikaalne. Vahetusõde Laia
laulab Barcelona ühes parimas kooris ning mängib
klaverit. Ema Nuria tegeleb laulmisega ning mängib
viiulit. Isa Kim mängib klaverit ning vahetusvend Sergi (kes viibis ka 3 kuud Eestis ja on vast teile tuttav)
mängib tšellot ning oskab
samuti laulda. Laia ja Sergi
oskavad mõlemad päris häs-

Karmen, Sergi, Lluis ja Heleri

ti inglise keelt, nii et kodus
meil üksteisest arusaamisega probleemi ei ole. Kim inglise keelt ei räägi, Nuria veidi räägib.
Kool asub Gosolist poole
tunni kaugusel asuvas pisikeses linnas Bagas. Kool ise
on üsna väike, kõle ja väga
hallides toonides. Ka küttesüsteem pole kõige parem.
Õpetajad ja koolitöötajad on
väga elurõõmsad, lõbusad ja

abivalmid. Kõik hoolitsevad
meie eest ja tunnevad muret. Inglise keel on siis halval tasemel. Koolitöötajatest
umbes viis ning vaid mõningad õpilased räägivad inglise keelt.
Meie klass on üsna väike,
vaid 20 õpilast. Kõik on väga sõbralikud ja uudishimulikud. Üritatakse ikka oma
väikest keeleoskust kasutada.

Karmeni ja Heleri kodu Kataloonias (allkorrusel Sergi vanemate restoran)

Iga päev on koolis 6 tundi, mis algavad kell 8 ning
kõik on ühepikkused. Peale
kolmandat tundi on pooletunnine söögipaus, kus õpilased söövad kodust kaasavõetud võileibu. Osad
õpilased käivad pausi ajal
ka kooli lähedas asuvas kohvikus. Tunnid lõpevad kell
pool kolm.
Teisipäeviti ja reedeti saame käia Bagast poole
tunni kaugusel asuvas suuremas linnas Bergas. Seal on
Sergil tšello- ja muusikatunnid ning meie saame käia
ujumas ning kasutada ka
jõusaali.
Siiamaani oleme külastanud kaks korda Barcelonat. Käinud poodides ning
kuulanud kuulsas Barcelona muusikapalees kooride
kontserti, kus ka Laia osales.
Laupäeval, 15. jaanuaril
toimus ka Gosolis küla teatritegemine ja suur õhtusöök,
kus tutvusime külarahvaga.
Üldiselt on inimesed väga toredad, rõõmsameelsed
ja uudishimulikud. Ilmaga
on samuti siiani vedanud,
päeval tõuseb temperatuur
umbes 10 kraadini (vahepeal
isegi 16 kraadini).
Esimene nädal Hispaanias on kiirelt ja kenasti
möödunud. :)
Heleri Kereme ja Karmen Olesk
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„Maailm on kirju, aga elada võib“
Kuigi lugemisaasta on
läbi saanud, loodan, et sellega ühtlasi ei saanud otsa lugemishuvi. Elu parandamiseks aastal 2011 tuleks
lugeda vähemalt iga kolme
kuu kohta üks raamat. Raamat lubab Sul hankida hoopis teistsuguseid elamusi,
kui pakub igapäevane elu ja
targemaks saad kohe kindlasti.
Soovitud raamatu leidmisel aitab Sind kooliraamatukogu RIKSWEB, mis on
veebilahendus raamatukoguprogrammile RIKS (Raamatukogude Info- ja Kataloogisüsteem). Selle abil

saad hõlpsasti teha otsinguid raamatukogu fondis
olevast kirjandusest, saad
lühiülevaate teavikutest, eksemplaridest ja nende staatusest. Valides menüüst
Uudiskirjandus, pääsed vaatama kogus olevat uudiskirjanduse loetelu ja seda soovi korral välja trükkida. Kui
tahad mõnda raamatut reserveerida, saad kogu töötajale saata E-maili soovitud
teaviku reserveerimise kohta. Rippmenüüst võid valida mõne muu raamatukogu
ja jälgida, kas soovitud raamatuid seal on. RIKSWEB´i
pääsed
kooli
kodule-

helt või aadressilt http://
www.oesel.ee/riksweb/
Kooliraamatukogu poolt antud lugejavöötkoodi ning salasõnaga saad RIKSWEB'i ise
sisse logida ja vaadata kõiki
Sinuga seotud andmeid kogus nagu laenutused, laenutuste ajalugu, märkused, samuti laenutusi pikendada.
Kui raamatukogudest on
raamatud välja laenutatud,
aga ikka lugeda soovid, siis
pöördu E-raamatukogu poole. E-raamatukogu näol on
tegu Eesti kirjandusportaaliga, mis vahendab autorilt
lugejatele digitaalseid raamatuid. Siin on 150 raama-

tut tuntud ja vähemtuntud
kirjanikelt ootamas lugejaid.
Lisaks lugemisele on võimalik ka pidada oma isiklikku
lugejapäevikut, aretada tuliseid arutelusid ning hinnata raamatuid. Uuenduskuuri
läbi teinud raamatukummut
võimaldab nüüd mugavalt
leida koolis soovituslikus nimekirjas olevaid teoseid.
E-raamatukogu
asub
aadressil http://e-raamatukogu.com/
Head lugemist!
Urve Aedma,
kooliraamatukogu juhataja

Tule valima! Lõpueksameid!
20. jaanuariks teatavad
gümnasistid koolile oma riigi- ja lõpueksami valikud.
Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb sooritada 5 eksamit, nendest 3 peavad olema
riigieksamid.
Õpilasel on õigus sooritada kõik lõpueksamid riigieksamitena.
Kolme kohustusliku riigieksami hulgas võib olla ainult üks võõrkeeleeksam.
Kui õpilane soovib sooritada riigieksamit kahes
võõrkeeles, siis peab ta sooritama vähemalt neli riigieksamit. Gümnaasiumiõpilasel on õigus sooritada inglise
keele, saksa keele, prantsuse
keele ja vene keele riigieksam ka juhul, kui ta ei ole seda koolis õppinud.
Ühes aines võib sooritada ainult riigieksami või
koolieksami.
Riigi- ja koolieksamite
valikut õpilane muuta ei saa
(st. eksameid ei saa peale 20.
jaanuari juurde valida, vahetada ega ka eksamist loobu-

da või eksamilt puududa).
Kui õpilane puudub riigieksamilt ning ta ei soorita ka
samas aines lisaeksamit, siis
jääb tal kool samal õppeaastal lõpetamata.
Gümnaasiumi riigieksamid algavad kell 10:00.
2011. a ei toimu ükski riigieksam enam laupäeval.
Eksamile minnes tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument:
pass, autojuhiluba või IDkaart.
Eksamile on soovitav
kaasa võtta rohkem kui ainult üks kirjutusvahend.
Eksamiruumi võib kaasa võtta ka vajalikud ravimid ning lubatud on väike
karastusjook. Muid isiklikke
esemeid eksamil kaasas olla
ei tohi.
Lisaks abiturientidele on
riigieksamite sooritamise õigus ka gümnaasiumide õpilastel, kes pole 12. klassis,
kuid kellel on eksamiaine
gümnaasiumiastme kohustuslikud kursused läbitud.

Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Peatoimetaja Merle Rekaya (Merle.Rekaya@oesel.edu.ee)

Foto: Maidu Varik

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.
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Marit Tarkin
Heidi Truu
Maret Laurson
Malle Tustit

