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Juhtkond tänab
Konverentsi “Uuriv õppimine” korraldajat Maidu
Varikut, ettekandjaid: õpetajad Raili Kaubi ja Katrin
Keso-Vares, õpilased Tiina Allik, Triin Aavik, Kristiina Kruuse, Ilona Käsk,
uurimistööde
juhendajad
õpetaja Marje Pesti ja Sirje
Kereme, stendiettekannete
koostajad Kristiina Ader,
Kadri Kandima, Eveli Mihkelson, Helery Homutov,
samuti konverentsi külalisi
Marek Rauda, Bruno Paod
ja Saaremaa Muuseumi ja
ka paljusid teisi, kes konverentsi korraldamisele kaasa aitasid.
Mihkel Millerit vabariiklikul kõnevõistlusel III
- IV koha saavutamise eest
ja tema juhendajat õpetaja
Marit Tarkinit.

Lk. 2

Mihkel Miller kõneles
kuldsuudega võidu õnnest ja 9. maist.

Lk. 3

KG parimatest parimad astuvad teie ette
galakontserdil.

Lk. 4

Jälgige, et keegi teie
mobiiltelefoni kurjasti
ära ei kasutaks!
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Õpilaste sünnipäevad
Krõõt Lõbus 6C
Maiken Mändla 11A
Kaisa Tooming 8C
Maris Kirs 11A
Timo Lempu 6C
Kätlin Maidra 12A
Maria Rand 9B
Rait Sagor 8D
Geidi Vaan 11A
Mario Hallik 5A
Timo Jakobson 11A
Hindrik Kilter 11D
Rober Kuusk 9C
Siim Nurja 9B
Sass Pääsk 7C
Kataliina Raamat 7B
Jaak Randmets 12B
Pilvi Käiro 10A
Anni Kadakas 7C
Mario Maripuu 10B
Mirjam Ool 8B
Getter Vaha 3A
Karl Org 9B
Madis Pajussaar 1B

10.03.
10.03.
10.03.
11.03.
11.03.
11.03.
11.03.
11.03.
11.03.
12.03.
12.03.
12.03.
12.03.
12.03.
12.03.
12.03.
12.03.
13.03.
14.03.
14.03.
14.03.
15.03.
16.03.
16.03.

Töötajate Sünnipäevad
Helle Rand
Maret Leesi
Anu Saabas

11.03.
12.03.
13.03.

Toimus 7 viie kooli ühiskonverents “Uuriv õppimine”. Kolme päeva jooksul esinesid nii õpilased kui õpetajad, ettekandeid võis kuulata, alates tesladest, lõpetades puukidega. Foto: Arvi Tanila

Alo Mattiiseni muusikapäevadelt
Tänavustel Alo Mattiiseni nimelistel muusikapäevadel osales Saaremaalt
7 vokaalansamblit: KG-st
5b poisteansambel ja 8b tütarlasteansambel
Milimali (juh.Helle Rand), gümnaasiumi neidude ansambel
(juh.Mai Rand) ning gümnaasiumi
segaansambel
(juh.Laine Lehto), Saaremaa
Ühisgümnaasiumi meesansambel Varsakabi (juh.Mari
Ausmees), Saare Noorte Huvikooli segaansambel
(juh.Pilvi Karu) ja OrissaareGümnaasiumi/ Orissaare
Muusikakooli tütarlaste an-

sambel (juh.Anne Kann).
Saaremaa vokaalansamblitele oli konkurss taas väga edukas. Žürii koosseisus
Margit Peil, Riina Roose, Silvi Vrait, Lauri Breede, Jaak
Jürisson, Tõnis Kõrvits, Ants
Paju, Priit Pajusaar, Hirvo
Surva, Kulvo Tamra, Kalle
Tetsmann ja Peeter Volkonski hindas saarlasi kolmel
korral laureaadi vääriliseks.
1.koha gümnaasiumi neidude ansamblite seas saavutas Orissaare tütarlaste
ansambel (A.Kann), 2. koht
gümnaasiumi segaansamblite hulgas anti KG segaan-

samblile (L.Lehto), lisaks
pälvis ansambel eripreemia
Olav Ehala laulu parima interpretatsiooni eest (“Tahan
olla öö”). SÜG –i Varsakabi (M.Ausmees) saavutas
3.koha gümnaasiumi meesansamblite vanuserühmas.
KG poisteansambel ja 8b
tütarlasteansambel Milimali (H.Rand) laulsid oma vanuserühmas end 4.kohale.
Veikko Lehto,
muusikaõpetaja
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Direktsioon
01.03.2005 direktsiooni
koosolekul arutati veebruarikuu tegijaid ning Kuutegija statuudi muutmist.
Õpetaja Eve Sepp andis ülevaate koolieelikute päeva
korraldusest. Veel oli arutluse all Kaja Puck`i eestvedamisel taas tööle hakkav
Õ.N.N.-e tuba.
Inge Jalakas,
huvijuht

Veebruarikuu
tegijad

• Segakoor „Ave“ - I koha eest vabariiklikul kooli segakooride konkursil.
• Helle Rand – segakoor
„Ave“ eduka juhendamise
eest vabariikliku kooli segakooride konkursil.
• Mai Rand – segakoor
„Ave“ eduka juhendamise
eest vabariikliku kooli segakooride konkursil.
• Toomas Takkis – kelle
tegevus hariduselu edendamisel pälvis presidendi tunnustuse.
• Mihkel Miller – maakondliku
kõnekonkursi
Grand Prix võitja.
• Helena Pihel – maakondliku etlejate konkursi
Grand Prix võitja.
• EV aastapäeva balli
korralduskomitee – EV aastapäevale pühendatud balli
korraldamise eest.
• Mart Loik – I koha eest
maakondlikul
geograafia
olümpiaadil.
• Roland Valgelinn – I
– III koha eest maakondlikul
inglise keele olümpiaadil.
• Urmet Saar – I koha
eest maakondlikul bioloogia
olümpiaadil.

Teated

Inge Jalakas,
huvijuht

14. märtsil, emakeelepäeval, toimuvad aktused:
• 10.15 algklassid, • 10.45
5.- 7. klassid, • 11.45 8. - 9.
klassid • 12.45 10.- 12. kl.
Ester Kuusik,
emakeeleõpetaja

Kokkuvõte 2. märtsi ÕE
koosolekust:
• Galakontsert • Naistepäevaks kõik vajalik • Kooli ehitus suvel.
Karmen Riik,
õpilasesindus

Meie KG, 9. märts 2005

Kuldsuud 2005 Põltsamaal
Kui kõik ausalt ära rääkida, algas asi sellest, kui mu
klassivend Mihkel võitis ära
maakondliku kõnevõistluse
Saaremaal ning sai osaleda
vabariiklikul kõnevõistlusel
“Kuldsuu 2005” Põltsamaal
4.märtsil, mis sel aastal toimust 5.korda. Minul avanes
võimalus temaga kaasa minna ja kasutasin selle ära. Pärast toredat neljatunnist bussisõitu Tallinnasse ja sealt
kahetunnist bussisõitu Põltsamaale, leidsime me ennast
rõõmsalt Põltsamaal, mis on
Kuressaarega enamvähem
ühesuurune. Kui olime kooli üles leidnud ja Mihkel oli
ennast ära registreerinud, jäi
Mihklil veel paar hetke, et
ennast valmis seada.
Kogu üritus algas üllatuslikult võistlejate hääle
lahtilaulmisega. Peale seda
loositi esinemisjärjekord ja
Mihklil õnnestus olla 6. Kokku oli kõnelejaid 9, neist 3
tüdrukut ja 6 poissi. Kõigile
osalejatale anti veel lisaülessanne teha kõne vältel midagi klaasi veega, mis oli neile antud. Ettevalmistatud
kõnede teemad olid päris
huvitavad. Kõige rohkem
jäi meelde neiu, kes võrdles
haridussüsteemi
uriiniga
(saavutas võistlusel II koha)
ning loomulikult Mihkli kõne õnnest.
Teise vooru kõnede ettevalmistuseks oli aega tund
ning teemasid oli kokku
5: “Rahu,sõda!”, “Koolist
eluülikooli”, “9.mai-võit või
kaotus”, “Euro:mis maksab?”, “Elu hind”
Igal teemal sai kõneleda 2 inimest ja teemad loositi. Mihklile sattus minu
meelest kõige raskem teema:
9.mai-võit või kaotus.
Kui see tunnikene läbi
sai, loositi taas esinemisjärjekord ja seekord oli Mihkel
3. Esimene kõneleja oligi vist
kogu ürituse kõige meeldejäävam. See oli neiu Järva-Jaanist. Tema teise kõne
teema oli “Rahu,sõda!”. Ta
seostas seda UFOdega ning

Mihkel Miller kõneles end vabariigis III- IV kohale. Foto: Katri Mägi

tema kõne tekitas publikus
väga palju küsimusi.
Kui kõik kõned olid läbi, läks žürii otsust tegema
ja meil oli võimalus kuulata
Põltsamaa Ühisgümnaasimi
õpilaste esitatud kontserti.
Lõpuks oli aeg teha teatavaks tulemused. Kõik osalejad said kingituseks raamatu
koos pildiga, mis oli tehtnud
nende esinemise ajal.
Mihkel sai 3.-4.koha, mida ta jagas ühe noormehega
Tartust. Teisele kohale kõneles ennast neiu Põltsamaalt
ja võitjaks tuli samuti Põltsamaa noormees, kelle esimene kõne oli vabamüürlastest
ja teine ”Euro:mis maksab?”
Peale raamatu said kõik kohasaajad ka väikese rahali-

se preemia. Autasustamisele
järgnes pannkoogi kohvik ja
hiljem jagati kõnejatale žürii
poolt ka näpunäiteid.
Laupäeva hommikul asusime me teele tagasi koju.
Olin esimest korda sellisel võistluses pealtvaatajaks
ja soovitan seda ka edasipidi teistele, sest sellistelt üritustelt kuuleb väga huvitavaid ja löövaid mõttekäike
ning midagi uut saab alati
teada. “Kuldsuu” üritus on
minu meelest väga hea võimalus kõigile noortele, kellel
on midagi öelda ja kes tahavad midagi öelda.
Katri Mägi,
11B klass

Meie KG, 9. märts 2005
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Üleriigiline XXII emakeeleolümpiaad 2005
Sel aastal on konkreetsemalt tegemist kirjandusolümpiaadiga teemal
“Mats Traat ja Viivi Luik:
ajalookujutus ja poeetika”.
Olümpiaad eeldab mõnevõrra suuremat ambitsioonikust – eesmärgiks on
lähendada
kirjandushuvilisi õpilasi kahe “kassetipõlvkonna” kirjaniku loomingule, ergutades neid
sõnakunstiga suhtlema, seda sügavamalt tundma ja

mõtestama. Nagu tavaks,
toimub olümpiaad kolmes
vanuseastmes (noorem aste – 7.-8. klass; keskmine aste – 9.-10. klass; vanem aste
– 11.-12. klass) ning koosneb eel- ja lõppvoorust. Eelvooru tööna pidi keskmise
ja vanema astme õpilastel
valmima sisukas ja korrektselt vormistatud uurimistöö,
noorema astme õpilased kirjutasid kirjandi.
Meie kooli esindasid sel
aastal I voorus kaks õpi-

last. Laura-Liisa Perova juh.
Malle Tustit, kes kirjutas
uurimistöö teemal”Harala
elulood” ja 12. c klassi õpilane Kristiina Kruuse, kes
kirjutas uurimistöö teemal
“Harala elulood- ühe rahva
portree ja saatus”. Eelvooru saabus 110 noorema (7.–
8. klass), 80 keskmise (9.–10.
klass) ja 82 vanema (11.–12.
klass) vanuserühma tööd.
II vooru edasi kutsuti iga
vanuseastme 25 paremat,
nende hulgas ka Kristiina

Kruuse.
Olümpiaadi
ülesannete lahendamine toimub 13.
märtsil ja pidulik lõpetamine, nagu aastate jooksul traditsiooniks saanud, emakeelepäeval, 14. märtsil.
Kristiinale on see kolmas
vabariiklik emakeeleolümpiaad Tartus, nii et jääb üle
vaid talle edu ja loomingulist innukust soovida.
Marit Tarkin,
juhendaja.

Maakondlik emakeeleolümpiaad KG-le edukas.
7. märtsil toimus maakondlik emakeeleolümpiaad. 7.12. klassini võistles 76 õpilast.
KG-d esindasid põhikoolis 7

õpilast ja gümnaasiumis 10 õpilast. Esimese viie hulka jõudsid
järgmised meie kooli õpilased:
7. klass I koht Kerttu Saar,

juh. Heidi Truu, 10. klass II koht
Kätlin Soon ,juh. Marit Tarkin,
V koht Ele Pidmann, juh. Marit Tarkin, 11. klass V koht Rain

Rand, juh. M. Tarkin, 12. klass I
koht Kristiina Kruuse, juh. M.
Tarkin. Palju õnne võitjatele,
olite tublid!

KG galakontsert Linnateatris
Pühapäeval,
13.märtsil
kell 17.00toimub Linnateatris KG galakontsert, kus esinevad meie kooli parimad
muusikud, liikumisrühmad
ja etlejad.
Kontserdi 1.osas astuvad publiku ette 1b rahvatantsijad
(juh.M.Tustit),
2b ansambel (juh.H.Rand),
3b
plokkflöödiansambel (juh. L.ja V.Lehto), 3b4b mudilaskoor “Ave solbemoll”
(juh.L.Lehto),
algklasside solistide võistluse parimad – Mirjam Tenno
2b (juh.H.Rand), Martin Õisnurm 4b ja Helena Pihlas 4b
(juh.V.Lehto). Põhikooli õpilastest esinevad Hanna Martinson 5b /Mirjam Kütt KPK
(juh.P.Karu), 5b poisteansambel ja 8b ansambel Milimali (juh.H.Rand), Matis
Rei 9a, põhikooli tütarlastekoor (juh.H.Rand), parimad
liikumisrühmad 6a, 8b ja 8c
klassist (juh.T.Aru, T.Käen,

Eelmise aasta galakontsert kujunes publikurohkeks ja meeldejäävaks kontserdiks.

E.Tustit), etlejatest Kadri
Naanu 11b ja Heli Vaher 10a
(juh.M.Tarkin).
Kontserdi 2.osa on gümnaasiumiõpilaste päralt, kus
esinevad solistid Evelin Kivi 12b, Teele Viira 10c, Kee-
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te Viira 12c ja Meriliis Varilepp 12c (juh. L. Lehto),
gümnaasiumi segaansambel
(juh. L. Lehto), gümnaasiumi
neidude ansambel (juh. M.
Rand), Maarja Kurgpõld 10d
(juh. P. Karu), Erko Niit 11b
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ja Preedik Lemba 11b (juh.
T. Paulus), segakoor “Ave”
(juh. M. Rand ja H. Rand),
parimad
liikumisrühmad
10a, 10c ja 12a klassist (juh. T.
Käen, T. Aru, T. Käen/E.
Tustit), etlejatest Helena Pihel ja Mihkel Miller 11b (juh.
M. Tarkin).
Piletite (20 kr. täiskasvanule ja 10 kr. õpilasele ning
pensionärile) eelmüük toimub huvijuhi ruumis.
Laine Lehto,
muusikaõpetaja
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Miks ma ei annaks oma mobiiltelefoni
sõprade kätte?
Mobiiltelefonifirmad on
pakkumas oma lepingulistele klientidele teenust, kus
lühinumbrile
helistades
saab laadida selle operaatorfirma kõnekaarti. Selline teenus võib kliendile olla
mugav, samas on see teenuseliik andnud võimaluse ka
pahatahtlikele noortele oma
sõpradele “sigaduse” tegemiseks. Laenates mõne
lepingulise kliendi käest
mobilltelefoni helistavad
sellised pahatahtlikud
noored sama operaatorfirma
lühinumbrile ja
laevad nii

kliendi arvelt kas oma kõnekaarti või ükskõik missuguse tuttava isiku sama operaatorfirma kõnekaarti.
Lepinguline klient saab
kuumaksuteate telefonifirmast ja oma üllatuseks näeb,
et tema telefoniga on laetud
nii mitmeidki kõnekaarte.
Sisuliselt on tegemist vargusega.
See ongi põhjuseks, miks
ma ei annaks oma mobiiltelefoni teiste kätte edasi.
Oma ilusat telefoni võin
kaaslastele näidata ka enda
käest ja kui on vaja sõpra hädast välja aidata, talle helistamiseks võimalust pakku-

des, siis peaks helistatama
omaniku juuresolekul.
Tegelikult on mobiiltelefon tarbeese ja küllaltki kallis tarbeese, seega on tark
hoida telefon alati omaniku läheduses, tema riiete
taskus. Telefoniga pole tarvis teiste ees eputada või
uhkustada, nii pole ka võimalust pahatahtlikel kaaslastel telefoniomanikule “sigadusi” tekitada.
Maret Metsmaa,
Kuressaare politseijaoskonna
noorsoopolitseinik

Teateid Töökeskkonnanõukogult
KG Sihtasutuse ja Kuressaare Gümnaasiumi Töökeskkonnanõukogu on Sihtasutuse ja Kooli juhtkonna
poolt määratud esindajate ja nende asutuste töötajate poolt valitud esindajate
koostöökogu, kus lahendatakse Kooli ja Sihtasutuse
töötervishoiu ja tööohutusega seotud küsimusi.
Nõukogu analüüsib regulaarselt Sihtasutuse ja
Kooli
töötingimusi,
registreerib tekkivad probleemid ning teeb juhtkonnale
ettepanekuid nende lahendamiseks ning jälgib vastuvõetud otsuste täitmist. Ta
osaleb Sihtasutuse ja Kooli töötervishoiu ja tööohutuse arenduskava ning Kooli hoone rekonstrueerimise,

remondi,
tehnoloogiliste
uuenduste ja muude plaanide koostamisel. Töökeskkonnanõukogu ülesandeks
on tutvuda ka töökeskkonna sisekontrolli tulemustega ning vajaduse korral teha ettepanekuid puuduste
kõrvaldamiseks, analüüsida
tööõnnetusi ning muid tööga seotud haigestumisi.
Seoses osade töökeskkonnanõukogusse
kuulunud
liikmete
lahkumisega töölt ja seniste
liikmete volituse tähtaja lõppemisega, moodustati töökeskkonnanõukogu
järgmises koosseisus: tööandja
esindajatena - Reet Sepp KG
Sihtasutuse haldusjuht, Anu
Saabas direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal, Urve
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Aedma KG Sihtasutuse raamatukogu juhataja.
Töötajate poolt valitud
esindajatena: Norma Helde
KG Sihtasutuse ujula juhataja, Heiko Kull tööõpetuse
õpetaja, Aivar Laus kehalise
kasvatuse õpetaja.
22. veebruaril toimus
koosolek, millest võtsid osa
ka direktor Toomas Takkis ja jurist Maie Kuldkepp.
Päevakorras oli töökeskonnanõukogu esimehe valimine, nõukogu töö ülesanded
ja töö korraldamine, tööõnnetuse analüüs ning võimla
ja ujula riskianalüüsi koostamine.
Töökeskkonnanõukogu
esimeheks valiti Norma Helde, asetäitja kohuseid täidab Heiko Kull. Üldise töö-
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tervishoiu ja tööohutusalase
tegevuse korraldamise eest
vastutab Reet Sepp
Toomas Takkis tutvustas töökeskkonnanõukogu
ülesandeid ja plaane käesolevaks aastaks. Maie Kuldkepp andis ülevaate liikmete töös vajaminevast
seadusandlusest ning antud
valdkonnas olemasolevast
kooli ja sihtasutuse dokumentatsioonist.
Otsustati kinnitada Töökeskkonnanõukogu ülesanded ja töökorralduse alused
ning töökeskkonnavoliniku
tegevuse alused. Kiita heaks
nõukogu tegevuskava põhimõtted ning esitada need läbivaatamiseks juhtkonnale.
Urve Aedma,
protokollija
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