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Tasub teada
Avalduste vastuvõtt lastevanematelt toimub kuni 17.
märtsini tööpäevadel kella
8.00 - 16.30 sekretäri juures.
Koolieelikute päevad toimuvad lastele 02.-05. märtsil
(kutsed saadetakse kõigile
linna lastepäevakodudele).
Infotund
lastevanematele toimub kolmapäeval, 25.
veebruaril kell 18.00 – 19.00
auditooriumis. Kohapeal on
võimalik täita ka avalduse
blankett.
Vastuvõtt ja nimekirjade
väljapanek
• Vastuvõtu aluseks on
õpetajatelt saadav koondhinnang lapsega tutvumiselt.
• Eraldi arvestust peetakse tüdrukute ja poiste
arvudest lähtuvalt.
• Lapse kirjalike töödega
on lapsevanemal õigus koolis individuaalselt tutvuda.
• Klasside
nimekirjad
pannakse üles kooli stendile
23.märtsiks. Info ka sekretärilt tel 04556575.
• NB! Kuressaare Linnavalitsuse
korraldusest
18.11.2003, nr. 774: Vastavalt
laekunud avaldustele võib
koolide ja linnavalitsuse
esindajast moodustatud komisjon teha nimekirja muudatused.
• Vastuvõtu
kinnitab
kooli direktori käskkiri.
Kooli 1. klassi nimekirja
võetud lapse vanemal tuua
kooli kantseleisse hiljemalt
29. märtsiks:
• lapse tervisekaart (või
teatada sekretärile selle toomise kuupäev);
• lapse 1 foto;
• valla sissekirjutusega
laste puhul ka vallavalitsuselt garantiikiri;
• märtsis-aprillis maksta kooli arveldusarvele õppevahendite ja koolitarvete raha kokku 473.20 krooni:
õppevahendid (8 nimetust)
266.00, KG õpilaspäevik
27.00, KG tekkel (koolimüts)
180.00. NB! Kooli pangarekvisiite vaata lk. 2!
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Tasub teada
Kooli arveldusarve:
Ühispank kood 401,
arve nr. 10220007768018,
KG Sihtasutus.
Märgusõna “Aabits”.
Lapse ees- ja perekonnanimi, kelle eest tasutud
summa 473.20 krooni.
Koolivalmidus?
Õpetaja
tutvumine
lapsega toimub 22. märtsil (kellaaeg teatatakse
avalduse vastuvõtul).
Eesmärk:
• tutvuda koolieeliku
valmisolekuga saada sügisest koolilapseks e. lapse
valmisolek minna mänguliselt tegevuselt üle õppetegevusele;
• konkursi puhul (soovijaid rohkem kui vastu
võtta lubatud) on aluseks
vastuvõtul valiku tegemisel.
Meetodid:
vestlus;
rühmatöö; individuaalsete
ülesannete täitmine.
Materjal: Alushariduse
raamõppekava (teades, et
programm on lõpetamisel
veel 2-3 kuud).
Olemus: Koolivalmidus on lapse valmisolek
õpitegevuse alustamiseks,
mis väljendub lapse soovis õppida, omandada uusi teadmisi, jälgida ja täita
täiskasvanu selgitusi, korraldusi.
Koolivalmidust vaadeldakse läbi 3 arenguaspekti: füüsilise, sotsiaal- emotsionaalse ja vaimse.
Nendes vestlustes ei
hinnata last, vaid senise
arengu ja koolivalmiduse
kujunemise protsessi.
NB!
Areng on enam aimamisi kirjeldatav kui selgelt
mõõdetav.
Esimene
kohtumine
klassikaaslaste ja õpetajaga toimub 7. aprillil.
Ootame kõiki tulevasi 1A ja 1B klassi õpilasi
koos vanematega kolmapäeval, 07. aprillil kooli
aulasse väikesele kontserdile ja sellele järgnevasse
klassijuhatajatundi.

Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht
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2004/2005 õppeaastal avatakse
kaks esimest klassi
1A, majandusklass.
24 õpilast. Klassijuhataja
Inga Engso.

leda muusikaringides; laulukooris ja paljudes muudes
huviringides; • kõigile arvutiring (3.-4. klass).
Õpetaja Inga: Oma uude
I klassi ootan särasilmseid,
rõõmsameelseid ja õpihimulisi poisse-tüdrukuid.
...Vaatan lapsi, lillenuppetuba täis mul kulda...
H. Mänd
1B, Kunstide klass.
24 õpilast. Klassijuhataja
Raina Rääp.

Eesmärk: õpetada lisaks
üldhariduskooli õppeplaanile ja õppeprogrammidele Eesti Junior Achievement
koostatud
majandusõppe
programme (2.-5. klassis)
Sisuks:
• majandusalaste põhimõistete selgitus;
• probleemülesannete
lahendamine; • situatsioonimängud; • põhjus-tagajärg
seoste leidmine; • praktiliste
aastatööde koostamine.
Lisaks: • võimalus osa-

Eesmärk: rõhu asetamine
lapse õpetamisele ja kasvata-

misele läbi mitmete kunstiliste tegevuste
Sisuks: õppeplaan suunatud erinevate lastegruppide arendamisele ja õpetamisele vastavalt nende
huvidele, eeldustele: • kellele rohkem laulmist ja rõõmu tegelemisel muusikaga
– nn. muusikagrupp (2.-5.
kl.); • kellele rohkem käelisi tegevusi, s.t. käsitöö, tööja kunstiõpetus – nn. kunstigrupp (2.-5. kl.); • kõigile rahvatants (1. kl.; 3. kl.) ja
rütmika (2.; 3. kl.); • emakeeles rõhuasetus sõna- ja näitekunstile.
Lisaks: • võimalus osaleda muusikaringides; laulukooris; majandusõpetuse ringis (2. kl.) ja paljudes muudes
huviringides; • kõigile arvutiring (3.-4. kl.).
Õpetaja Raina: Olen KGs
olnud esimeseks õpetajaks
juba kahele kunstide klassile. Ootan oma klassi toredaid, sõbralikke lapsi, kellele
meeldib muusika, laulmine ja
tantsimine. Tore, kui armastaksite joonistada ja meisterdada, oleksite õpihimulised,
huvitatud uutest teadmistest
ja oskustest.

Vanemate kooliküpsus
UNICEFi kodulehel leiate
abimaterjal lastevanematele,
kelle laps läheb sügisel esimesse klassi. Haridus- ja
Teadusministeeriumi kodulehelt: http://www.hm.ee.
Vanemad peaksid end
varakult kooliks valmis
seadma. Isegi kui teie lapsel on koolini veel mitu aastat, pidage silmas järgnevaid
momente:
• Mitte kunagi ei tohi last
kooliga hirmutada. Ähvardused “Kui sa kooli lähed,
siis sa alles näed!”, “Kui sa
koolis nii käitud, saad riielda ja õpetaja paneb sind nurka!” ei tekita just kooli vastu
usaldust.
• Andke lapsele võimalus olla iseseisev. Ta peab

saama ise otsustada, mida
selga panna, mida süüa, mida vabal ajal teha. Ühes kooli algusega langeb lapsele nii
palju vastutust, et iseseisvuse-kogemus on lausa hädatarvilik.
• Ärge tekitage lapses pingeid oma auahnete
ja kõrgete ootustega. “Siis,
kui poiss ükskord ülikoolis
on...” ja “Ta on nii tark, tema
läheb mul küll arstiks õppima” stiilis unistused jätke
parem enda teada.
13aastane Hanna: “Vanaema oli mulle rääkinud, et
koolis peab lugeda oskama.
Et kui õpetaja kutsub ja sa
loed elektriradiaatori asemel
elevaator, no siis on ikka niisugune häbi, et oi-oi-oi! Esi-

mesel päris koolipäeval kartsin nii kohutavalt, et peitsin
kingad ära. Ütlesin emale, et
ei saa kooli minna. Lõpuks
rääkisin kõik ära ja ema tuli minuga kooli kaasa. Kui
siis õpetaja kinnitas, et alustame ikka tähtedest ja sellest
pole midagi, kui raskeid sõnu kokku lugeda ei oska,
olin nii õnnelik, et kallistasin
õpetajat. No lihtsalt läksin ja
kallistasin! Ise ka tagantjärele imestan.”
Laske lapsel rahulikult
edeneda, jälgige kõrvalt,
kuidas tal läheb. Tundke
tema tegemiste ja õppimise
vastu siirast huvi.
Ja ärge unustage - koolilaps küll, aga ikkagi kõigest laps!

Meie KG, 23. veebruar 2004
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Võistlema asuvad õpetajad Inga ja Raina...

2A klassi tüdrukud õpivad inglise keelt.

1B klassi ettelugemispäev koos sõpradega.

Miks tulin
õppima KG’sse

4B klassi etendus ”Pöial-Liisi” 2003 aasta kevadel.

Ristsõna lastele
1. Esimene kooliraamat
2. Inimene, kes õpetab
3. Spordiriided
4. Õppeaine
5. Õppevahend
6. Koht, kus õpitakse
7. Koht, kus elatakse
8. Kirjutusvahend
Koostas:
Anu Saabas
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Vastavad 1A ja 1B klasside
õpilased:
• KG on tore kool. Selles
koolis saab targaks. Ergo
• See on kena kool. Meil
on kenad õpetajad ja mina tahan hästi targaks saada. Kõige rohkem meeldib mulle
bassein ja ujumine. Carl
• Tulin KG-sse õppima,
sest kool on kodule lähedal.
Siia kooli tulid lasteaiast ka
minu sõbrad. Tristan
• Minu meelest on KG
kõige suurem ja ilusam kool.
Ma käisin siin ka AB- koolis.
Siin käisid ka minu ema ja isa.
Kool asub minu kodule hästi
lähedal. Siin käivad ka minu
sõbrad. Raul
• KG on hea kool. Seal
saab hea hariduse. Seal on
head õpetajad. Alari
• Ma elan koolile nii lähedal, minu õde käib siin koolis ja olen suvel siin laagris
käinud. Henri
• Mu õde õpib siin koolis. Siin saab ujuda ja metsa
all joosta. Marek
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Ristsõna lastevanematele
Paremale
1. Arst, vilistlane (1981), kuldmedal (8), koolilaulu esimene sõna (9), jood (1)
2. Klubi (tegutses 80-ndate aastate keskel (4), kõrgkool (3), Ilse
…, õpetaja (2), õhtu (1), õppealajuhataja (perekonnan.+ eesn. täht
(6), arvutiõpetaja nimetähed (2)
3. Tänapäevane
õppevahend
(6), po…- tüdruk (3), KG…, märk,
mis antakse 25-a. meie koolis pidevalt töötanud õpetajale (4), pastor, vilistlane (1983) (5)
4. OLEMA pöördes (2), …loe!
(käsklus) (7), vastastel (5), õppeasutus (4).
5. Direktor (eesn. tähega) (7),
kahekordne vokaal (2), magus toiduaine (4), vilistlane (1986), hõbemedal (perek. +eesn. Täht)
6. Saared (5), sina (2), vilistlane (1998), fotol paremal (peren ja
eesn.)(11.)
7. Indeks (1), lõpp-… (5), sidesõna (2), lahkunuid (7), …rmas,
loom (3)
8. Lugupeetud (2), umbes (1),
…moos, kooliteater (5), sadamasild (3), Eesti televisioon (3), Roland Luup (2), lõige (2)
9. Uraan (1), esimene õpuik (6),
tegelane “Õnne 13-s” (4), kool (1),
noot (2), … Jurkatam, õpetaja (4).
10. JAH vene k. (2) sulghäälik
(1), … aeg (5), pimedus-…(6), küla (1), eitus (2), vokaal (1)
11. Teat, kõrsvilja (4), .. Käen,
õpetaja (5), vilistlane (1998) (fotol
vasakul, eesn. tähega) (4), sidesõna (2), Hannela, Kairi, Julia (3).
12. Vilistlane (1995), Andrus
Veerpalu massöör (13), Margus…
vilistlane (2003), hõbemedal (5).
13. Null (1), maakond (2), kompanii (2), peale selle (2), hapnik
(1), ...mik, väljapääsmatu olukord (2).
14. 1000 (1), korralagedus (4), …
as, kaartide raamat (3), titaan (2).
15. …ort, sissevedu (3), liide (2),
Erko … noorte solistide konkursil
eripreemia (4), lämmastik (1).
16. Võõrtäht (3), klass (2), Urmas, Taava (2), surve, rõhumine (3).
17. … Anu, õpetaja (5), 2004/
2005 a. 1A klassi õpetaja (5)
18. 2004/05.a. 1.B klassi õpetaja
(9), peog (1).
Alla
A Hinne “4” (3), Olev Tõru (2),
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külmavõitu (4), maavara (8), raadius (1)
B Naiseisa (2), radoon (2),
...mal, kaugemal (3), Eurolaul
2004 peaprodutsent (6), kilomeeter (2), ...mel, loom (3)
C 50 (1), Neeme, Veiko (2),
järgmisel aastal (2), VABADUS,
..., TÕDE (3), saar (paistab kooli ülemiselt korruselt) (6), kreeka täht (4)
D Vokaalid järjestikku (3), Ärni, Kalle (2), ...ja tahadki koolis
käia (2), ...rik, hütike (2), ...ask, teat. Odraleib (3), esimene direktor
(4), mees, naine (2)
E … naa, soogaas (3), tööõpetuse
õpetaja, eesn. tähega (6), mehe nimi (om. k.) (3), koolituskeskus (6).
F EI murdes (2), huvijuhi nimetähed (2), isa laste keeles (4), …
gas, teivas, malakas (3), rida (1).
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G Kunstiteos (5), Alar Jõgi (2),
Niina Suudla (2), …an, ronitaim (3).

H Läks...(segi) (5), linnus (7)
I Tegelane “Nukitsamehes” (5),
merelind (3), teen lahti (4)
J Algus (1), vilja koristama
(murdes) (5), täppidega täht (1),
kuld(2), ...kapsas, kaitsealune
taim (3).
K Lühike sulghäälik (1), viies (1), null (1), vokaalid (2), tegelane “Kevades” (4), lehekülg (2),
meeter (1).
L Esimene täht (1), vilistlane
(1991) hõbemedal, oli ajalooõpetaja (eesn. tähega) (4), …Riis, õpetaja (3), MEIE…(2), A täppidega ja
ilma (2).
M Kroon (2), jo…, mi (2), koht
Harju maakonnas (3), tund (1), teat. helitöö (3), aatom (1).
N Mehenimi (3), lõuna (1), rii-
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giprokurör, vilistlane (1983) (9),
õppealajuhataja eesnimi (3) Eva
Reis (2).
O Sekund (1), ehitusorganisatsioon, koolimaja ehitaja (3), kergejõustiklane, 2003.a. Saaremaa
parim sportlane, vilistlane (1996)
(12), ...dal, 7 päeva. (2)
P Enne meid (2), lodev, aeglane (4), täht kui uss (1), koolilaulu
viisi autor, eesn. tähega (6), ...arv,
paaritu arv (4), täppidega täht (1)
R Avar (3), hapnik (1), mister
(2), õppealajuhataja (1978-1984)
(5), ... Kommel, linnateatri juht,
vilistlane (1994) (4), kõrgem sort
(2), piano (1)
S Itsitus, irv (3), kolle (3), ...Kallus, õpetaja (3), kooli populaarne
tegevus (7), saade ETV-s (2).
Koostas:
Astra Truumure
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