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Juhtkond tänab
Kooli ja maakondliku taimeseade konkursi korraldajat huvijuht Anneli Meistersoni.
Aitäh 9ndatele klassidele Mini-Jukude peo korraldamise eest ja 5ndatele klassidele toredate esinemiste ja
tordi eest!

Teated
NB! Kooli
mate

lastevaneüldkoosolekud toimuvad algusega k.
18.00 aulas alljärgnevalt:
• 1.-8. kl. lapsevanemad
30. septembril.
• 9.-12. kl. lapsevanemad
07. oktoobril.
Teema: KG 2003/04 ja
2004/05. NB! Avatud on
garderoob.
Direktsioon

�����
�����
Õpilaste sünnipäevad
Andri Aus 6C
23.09
Sten Lember 10B
23.09
Jarmo Lindmäe 11E 23.09
Kertu Reinväli 6C
23.09
Tiina Riis 1B
23.09
Laura Gerassimova 4B 24.09
Hendrik Jäe 9B
24.09
Birgit Killandi 7B
24.09
Raivar Pihl 10D
24.09
Kristi Väli 11C
24.09
Karli Allik 2A
25.09
Ines Vapper 6B
25.09
Silver Mägi 7A
26.09
Hedi Kereme 2B
27.09
Hindrik Kipper 6B
27.09
Aadi Rahula 10C
27.09
Kadri Tang 10A
27.09
Aiki Allik 6B
28.09
Juta Altmets 7B
28.09
Sepp Liina 6C
28.09
Ruuben Liiv 2A
28.09
Deelia Kuusnõmm 1A 29.09
Kristin Liias 7C
29.09
Anu Pahapill 11D
29.09
Töötajate sünnipäevad
Heimar Põld
Gert Lutter
Helvi Tenn
Riina Mägi

23.09
24.09
27.09
29.09
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Varsti on õpetajate päev!
Tähelepanu,
tähelepanu,
Kuressaare Gümnaasiumi
õpilaspere! Palume teil
teatavaks võtta, et esimesel
oktoobril on taaskord aset
leidmas Õpetajate päev.

Nagu igal aastal, järgib
ka seekordne üritus kindlat
stiili. Tänavuseks teemaks
sai valitud tsirkus. Seega ootame oktoobrikuu esimese
päeva hommikul kooli maksimaalsetes kogustes näiteks
kloune, köietantsijaid, mustkunstnikke, võlureid, iluvõimlejaid, maotaltsutajaid,
arlekiine, Malvinasid ja Pierrot’ sid ning kasvõi puudleid...
Kelle riietus ei ole aga
tsirkusega seostuv, moondatakse kohemaid konnaks!
Lisaks arvestage faktiga,
et ainukesed erinevused tavalise koolipäevaga võrreldes on teemakohased kostüümid, lühendatud tunnid
ja karm tõsiasi, et võim on
antud üle abituuriumile.
Kõiges muud nõuame teilt
korrektset käitumist ning

Võimalik stiilinäide õpetajate päevaks.

austust kooli ja kaheteistkümnendike vastu. Igasugune anarhia on keelatud!
Põhikooli ja gümnaasiumi aktus leiab aset kooli
ees kell 8.00. Algklassid on

aulasse palutud 8.40.
Tähelepanu eest tänades:
direktor Tõnno Takkis, ja
õppealajuhatajad Krõõt Varik,
Pille Saabas ning Meriliis Pihl

Kooli üritused jaanuarist aprillini
Jaanuar

21 KG`s Fashion Show
2005 (5. - 12.kl.)* (I. Jalakas)
• 25 Punase Risti viktoriin
(1. - 12.kl.)* (S. Metsküll) •
25
Alo Matiiseni nimeline ansamblite konkursi maakondlik eelvoor KG-s (V. Lehto) • 28-29 Üleriigiline noorte
solistide ja duettide konkurss
SÜG-s • 31 Talispordipäev (1.
- 12.kl.)* (J. Kaju).
Veebruar

01 Maakondlik
etlemiskonkurss • 08 „Ruumiline taies“ (5. - 12.kl.)* (E. Jurkatam)
• 13 Solistide lauluvõistlus
(algkl.) (V. Lehto) • 14 Sõbrapäev (1.-12.kl.) (I. Jalakas) •
15 Kõnekonkursi maakonna-

voor • 17 Kooli MV ujumises (5.-12 kl.)* (N. Helde) •
21-22 Kergejõustikuvõistlused (5. – 12. kl.)* (E. Tustit) •
23 EV aktused (1.-12. kl.) (I.
Jalakas) • 24 KG mudilaskooride ja Saaremaa poistekoori
talvekontsert (V. Lehto).
Märts

07-11 Lahtiste uste päevad
koolieelikutele,
õpilastööde näitus (algkl.) (E. Sepp) •
08 Naistepäeva tähistamine •
10 Maakonna kultuuripäevade
eelvoor linna piirkonnale • 11
100 päeva ball (12. kl.) (I. Jalakas) • 13 KG Galakontsert 81.
- 12. kl.) (L. Lehto) • 14 Emakeelepäev (1. - 12. kl.) (M. Laurson) • 18 III Õppeperioodi lõpuaktused (1. - 12. kl.).

Aprill

01-02 Maakonna kultuuripäevad KG-s (V. Lehto, I.
Jalakas) • 08 Maakondlik
koolinoorte moe- ja kunstiloomekonkurss (H. Jalakas)
• 11-15 Tervisenädal (1. - 12.
kl.)* (S. Metsküll) • 15 KG Mini-miss ja –mister 2005 (I. Jalakas) • 18-22 Sotsiaalteaduste ainenädal (5. – 12. kl.)* (A.
Mets) • 20 Jüripäevajooks (1.
– 12. kl.)* (T. Aru) • 22 Maapäev (loodusteaduste a/k) •
26 Õpilaskoosolek (5. - 12. kl.)
(I. Jalakas) • 29 Tantsupäev
(1.-12.kl.) (I. Jalakas).
Inge Jalakas,
huvijuht
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Ülekooliline taimeseade konkurss
Teisipäeval, 14. septembril toimus aulas ülekooliline
taimeseade võistlus.
Valmistada tuli kimp vabal teemal. Töid hindas žürii
koosseisus: Raili Kaubi (käsitööõpetaja), Elle Jurkatam (kunstiõpetuse õpetaja),
Piret Seema (Kuressaare Vanalinna kooli huvijuht).
1.-4.klass: I koht 3b klass

Karmo Salong (4. pilt);
II koht 3a klass Minni,
Laura, Liis; III-IV koht 2a
klass Henry Kaljulaid;
III-IV koht 4b klass Kaisa
Silluste, Kristiine Pajussaar.
5.-7.klass: I koht 6b klass
Sigrid Sünd, Imbi Võrel (2.
pilt); II koht 7c klass Kristin
Liias, Silja Mägi; III-IV koht
1

2

XI Koolinoorte
taimeseade konkurss
Laupäeval, 18. septembril
toimus Kuressaare Gümnaasiumis 11. Koolinoorte
taimeseade võistlus.
Kohal oli 21 võistkonda
18-st erinevast koolist. Võitlustööna valmistati seade
kohapeal olevast materjalist.
Töid hindas 5 liikmeline zürii: Tehnika - Gairi
Pruul (Lillekoda), materjali kasutus ja struktuur Raili Kaubi (KG käsitööõpetja), värvus - Ea Velsvebel (kunstistuudio), idee Leenamari Pirn (kunstnik),
idee- Boris Šestakov (Kunstikooli direktor).
Meie kooli võistkonnad
said nooremas vanusegrupis I koha (Sigrid Sünd,

7a klass Siim Kivi,Kristjan
Gilden; III-IV koht 7b klass
Kristiina Purga, Elo Jõgi.
8.-9. klass: I koht 8b
klass Kertu Kaminskas,
Maris Tustit (3. pilt); II koht
9b klass Pille Maripuu,
Carita Sher; III-IV koht 8A
klass; III-IV koht 9a klass
Kadri Riis.
10.-12.klass: I koht 12c

Imbi Võrel) ja vanemas vanusegrupis II koha (Kerttu
Ellermaa, Ivi Pajussaar).
Pilte saate vaadata aadressil http://www.oesel.ee/
pildigalerii/
Üritus sai teoks tänu Saare Maavalitsusele, Lillekojale ja Kuressaare Gümnaasiumile.
Special thanks for: Inge Jalakas, Gert Lutter, Raili Kaubi, Heimar Põld.
Anneli Meisterson,
huvijuht
XI Koolinoorte taimeseade konkursil pälvisid esikoha Kuressaare Gümnaasiumi 6B klassi õpilased Sigrid Sünd ja Imbi Võrel.
Fotod: 5x Gert Lutter

klass Kerttu Ellermaa, Ivi
Pajussaar (1. pilt); II koht
12b klass Piret Hiie; III koht
10e klass Gätriin Kilumets,
Maria Koppel.
Maakonda läksid esindama: Imbi Võrel, Sigrid Sünd
ja Kerttu Ellermaa, Ivi Pajussaar.
Anneli Meisterson,
huvijuht
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KG õpilasesindusse kandideerijad
1. Immo Ilmjärv 10C
Õpilasesinduses on võimalik korraldada huvitavaid üritusi ja teha kooli elu
paremaks.
Vali mind ja asjad hakkavad märgatavalt muutuma!
2. Karel Kundrats 11A
Tahaks koolis midagi
paremaks muuta, on palju
ideid ja sooviks neid realiseerida.
3. Erki Elli 10A
Olen huvitatud tegelemisest õpilasomavalitsustööga
ja esindan klassi.
Vali vabadus, vali Erki!
4. Tanel Ilmjärv 10B
Heh, kandideerin ÕEsse, et esindada enda klassi
ja proovin edendada sporti.

Usaldus tuleb välja teenida, valides mind, annate
mulle selleks võimaluse!
5. Ele Pidman 10A
Mulle meeldib midagi teha ja korraldada, sellepärast
kandideerin.
Kes ei tee midagi teiste
jaoks, ei tee midagi enese heaks.
-- J.W. Goethe
6. Anneli Kadarik 11D
Tahan esindada oma valijate huve ning anda oma
panus kooli elu paremaks
muutmisel.
Nägemaks KG-d liikumas soovitud suunas, vajad
kindlameelset inimest õpilasesindusse!
7. Kadri Naanu 11B
Tahan ennast tõestada ja

tegeleda koolis peale õppetöö veel millegi huvitavaga.
Oleks tore sõna sekka öelda
Ei anna lubadusi, mida
ei suuda täita, annan endast
parima!
8. Katrin Sink 9D
Kooli heaks võiks midagi
head ja kasulikku kah teha
ju, mitte aint niisama koolis
käia. Või mis?
Tühjad
lubadused???
Mitte minu poolt.
Valimised 23.septembril
hallil väljakul kell 9.00-15.00
Igal õpilasel on üks hääl
ning klassi valimisprotsent läheb klassidevahelisse võistlusse (max punktid
80-100%).
Anneli Meisterson,
huvijuht

Pedagoogikaülikooli juures
alustab tegevust Õpilasakadeemia
Õpilasakadeemia on loodud õppimis- ja teadmishuvilistele noortele, et pakkuda võimalusi omandada
ülikooli õppejõudude juhendamisel täiendavaid teadmisi huvipakkuvatest valdkondadest ning rahuldada oma
intellektuaalset uudishimu.
Täiendavate õppimisvõimaluste läbi: aitame kaasa noorte enesejuhtivuse
ja võimete arengule, õpingute jätkamisele ülikoolis,
edasiste teadlike kutsevalikute tegemisele, konkurentsieeliste loomisele tööturule
asumisel.
Õpilasakadeemiasse oodatakse õppima gümnaasiumide ja kutsekoolide
õpilasi, kes on huvitatud
teadmiste edasiarendamisest ning jõukohasest uurimistegevusest eelkõige sotsiaal- ja humanitaarteaduste,
aga ka loodusja täppisteaduste vallas.
Õpilasakadeemia avaaktus toimub kell 2.oktoobril,
kell 12:00 Tallinna Raekojas.

Õpilasakadeemia koostööpartnerid on Tallinna Pedagoogikaülikool, Tallinna
Linnavalitsus, Hansapank
ja Eesti Õpilasomavalitsuste Liit.
2004/2005.õ.a. sügissemestril alustab tööd 5 kursust: Veenmiskunst ja väitlemine, Loov kirjutamine
ja kultuurikriitika, Rakenduspsühholoogia - elust
enesest, Huvitava matemaatika kool, Euroopa õpingud.
Kursused viivad läbi
TPÜ õppejõud ning külalislektorid valdkondade ekspertide seast. Kursuse vältel
toimuvad kord kuus (laupäeviti) õppepäevad ning iseseisev töö veebipõhises õpikeskkonnas IVA. Iga kursus
lõpeb arvestusega ning ühe
kursuse maht vastab 2 ainepunktile (AP), mida on
võimalik kasutada edasistel
õpingul ülikoolis.
Osalemine
Õpilasakadeemia õppetöös on sümboolse tasu eest. Ühe kursuse osalustasu semestris

on 200 krooni. Iga kursuse parimatel lõpetajatel on
võimalik järgneval semestril
õppida ühel vabalt valitud
kursusel tasuta.
Õppemaks
tasutakse arve esitamisel TPÜ arveldusarvele. Registreerimine sügissemestri kursustele
kestab 26.septembrini ning
registreerimiseks vajalikud
andmed on: õppija nimi ja
isikukood, kool, klass ja kursuse nimetus, arve tasuja nimi, isikukood ja aadress.
Registreerimine kursustele ja lisainfo: TPÜ
Avatud
ülikool,
Narva
mnt. 29, Tallinn 10120, Epost: koolitus@tpu.ee. Tel.
6409379.
Täpsem informatsioon kursustest: http://
www.tpu.ee/akadeemia.
Teate edastanud
Kaja Puck,
kooli psühholoog
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Teated
Lugupeetud õpilased ja
koolitöötajad!
Palun mitte oma jalgrattaid panna kooli paraadukse
juurde, kui meil on olemas
spordiväljakupoolses sisehoovis täiesti korralik jalgrattaparkla, kus sel aastal on
võrreldes möödunud aastaga kaks korda enam kohti
jalgratastele.
Palun täita kooli sisekorraeeskirjade sellealast punkti!
Õpilastel, kellel olid lõhutud kapid (uksed ja lukud),
palume
pöörduda uute võtmete saamiseks
haldusosakonda. Kaasa võtta kapi remondiks kulutatud
50 krooni.
Heimar Põld,
haldusdirektor

Uus ring praktiline
käsitöö ja
meisterdamine
“Ringis võiks teha neid
asju, mida teha meeldib.
Tegelikult seda, mida te
ise tahate teha. Mõnda
kena asja saab üsna lihtsalt ise teha või mõnest
vanast ringi teha ilusama
uue. Seda proovimegi.
Vaatame, kuidas saab
teha T-särgile pilte, kuidas saab teha pliiatsitopsi ja küünlajalga, kuidas
saab teha märke ja kaunistada kotte; kuidas nii mõnigi asi, mis tundub olema
tarbetu, leiab tegelikult kasutuse.
Käime vaatamas, kuidas toodetakse käsitööd.
Kutsume vahel mõne külalise ajama juttu asjadest,
mis tal hästi välja tulevad.
Mõtleme, kuidas ja teeme
igavad asjad ilusaks.
Proovime kõik koos. 5.12. klassid ja mina.
Algklasside jaoks on samuti mõeldud kätetöö ja
meisterdamise ring, küll
märksa lihtsamate ülesannete ja mõtetega, vaadake
ka kuulutusi stendidel.
Madli-Maria Niit,
juhendaja
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Osale
konkurssidel
Rahvusvaheline
kunstivõistlus
Jaapani
kirjutusvahenditetootja PENTEL ja
PENTEL’i esindaja Eestis
OÜ Büroomix kutsuvad õpilasi osalema rahvusvahelisel laste kunstivõistlusel ja näitusel.
Osalemistingimused: • osaleda võivad kõik
kuni
15-aastased
lapsed • võistlustöö võib olla
tehtud ükskõik milliste vahenditega ükskõik millisele
paberile või kartongile, mis
ei ole suurem kui 54 x 38 cm.
Auhinnad: iga maa väljapaistvaimatele töödele on ette nähtud järgmised auhinnad: • Jaapani välisministri
auhind • suur kuldauhind
• kuldauhind • hõbeauhind
• pronksauhind.
Täpsem info ja tööde
saatmise tingimused: telefonilt 6 057 275 (Marju Käärmann) või e-postiga aadressilt marju@byroomix.ee.
Õpilasvõistlus
Euroopa
Koolis 2004/2005
Lapsi ja noori vanuses
5-21 aastat kutsutakse osalema iga-aastasel Euroopa
integratsiooniprobleeme käsitleval võistlusel Euroopa
Koolis.
2004/2005 õa võistluse
üldmoto kõikidele Euroopa
lastele ja noortele on Olles
muutuva Euroopa kodanik
(Being a citizen in a changing Europe)
Oodatud on kujutised
ja kunstitööd vabalt valitud
žanris, keeles. Lubatud on
tuua töid ka vabalt valitud
teemal, mis puudutab Euroopa ühinemise, poliitika,
majanduse, kultuuri, Eesti
ja Euroopa suhete ning sellega seonduvalt meie igapäevaelu probleeme. Töid
oodatakse Tallinna Haridusametisse (Vabaduse väljak
10a, Tallinn 10146) 10. märtsiks 2005.a.
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Õpilaste toitlustamisest KG - s
Kuressaare Gümnaasium
on ju teatavasti väga populaarne nii õpilaste kui lastevanemate seas. Lastevanemate nõudmisel on isegi
juurde moodustatud klassikomplekte, et kõik soovijad
siin õppida saaksid. Koolimaja on täis ehitatud lisaruume, et nõuetekohaselt
õppetööd läbi viia. Kahjuks
on aga söökla selline koht,
mida lähematel aastatel laiendada pole võimalik ning
me peame toime tulema selle ruumiga, mis meie käsutuses antud ajahetkel on.
Seetõttu peaks olema mõistetav, miks kõik 1000 õpilast korraga kell 11.45 süüa
ei saa ning tuleb leppida järjekordadega.
Kuidas sellises olukorras
oleks õpilastel mõistlik toimida, et päeva jooksul siiski sooja lõunat süüa saaks?
Arvatavasti on vanemate klasside õpilased aastate
jooksul juba omandanud teatavad tarkused ja planeerimisoskused, et sobival momendil lõunatada. Raskem

on kindlasti noorematel ja
eriti 5.klassi õpilastel, kellel koolilõuna hankimine on
uus elukogemus. Neil soovitan toimida järgmiselt: võta
kodust kaasa kas puuvilju,
saiakesi, pisike topsijogurt
või osta need hommikustel
vahetundidel koolisööklast,
et päeva jooksul nälga leevendada, ja tule sööma peale
tundide lõppu. Siis on sööklas juba rohkem ruumi ning
pole karta tundi hilinemist.
Peale selle saab enne kojuminekut kõhu täis, sest ega
koduski pole enamusel kedagi söögiga ees ootamas –
ema ja isa on ju tööl.
Lastevanematele tooksin siinkohal ära näited meie
toiduvalikust ja hindadest.
Tüüpiline ühe päeva menüü
on selline, nagu oli 15.septembril 2004.a.
Frikadellisupp 6.Kaerahelbepuder võiga 6.Pikkpoiss kartulitega 13.Grillitud sardell kartulitega 13.Maksakaste kartulipüreega 13.Kartulikotletid hapukoorega 13.Kohupiima-heeringakaste 15.-

Guljašs kartulitega 18.Mehhikopada 18.Antrekoot sibulaga 21.Kartulisalat 8.Ploomitarretis vahukoorega 7.Kakaokreem 8.Kohupiimavaht kisselliga 7.Õunavorm piimaga 7.Sidrunivesi 1.Piim 2.Keefir 3.Morss 3.Mahl 5.-

Sellest sügisest on mõned
toidud krooni võrra kallimad, kuna sisseostetavad
toiduained on võrreldes eelmise aastaga kallinenud.
Soovin kõigile söökla külastajatele kannatliku meelt
ning head söögiisu. Loodan, et Kuressaare Gümnaasiumi õpilased tahavad meie
kaunist ja Eestis ainulaadset
sööklat hoida korras ja puhtana, et oleksime teistele vabariigi koolidele kadedusttekitavaks eeskujuks veel
aastaid.
Reet Sepp,
KG Sihtasutuse söökla
juhataja

Teadmiseks toidutoetuse taotlejatele
Sotsiaaltoetuste maksmise
ja soodustustega sotsiaalteenuste osutamise kord
on kehtestatud Kuressaare Linnavolikogu 25.mai
2000.a. määrusega nr.14.

Väljavõte sellest määrusest:
III. Toetus lasteaias ja koolis toidu eest tasumiseks
3.1. Toetust võivad taotleda
lastega perekonnad, kelle sissetulek ühe pereliikme kohta on
allpool 1⁄2 kehtestatud miinimumpalka.
Praegu on miinimumpalk
2480 kr., millest kätte saab 2181
kr., 1⁄2 sellest on 1090 kr.
3.2. Lapsevanem, hooldaja,
eestkostja või vajadusel peda-
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goog või lastekaitsetöötaja esitab toetuse taotluse koos tõenditega pere sissetulekute kohta:
reeglina kaks korda aastas (10.
septembriks ja 15. detsembriks)
koolile või lasteaiale, kes edastab taotlusavaldused koos omapoolsete märkustega Kuressaare Linnavalitsuse sotsiaal- ja
tervishoiuosakonnale ühe nädala jooksul.
3.3. Erandkorras, pere sissetuleku olulisel vähenemisel,
võib taotleja esitada avalduse
koos koolipoolsete märkustega otse Kuressaare Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale väljaspool kehtestatud
tähtaegu.
3.4. Üldjuhul määratakse
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toidutoetus poolaastaks, toetuse suuruse (toidurahast vabastuse mahu protsendi) kinnitab
linnavalitsuse sotsiaaltoetuste
komisjon.
3.5. Määratud toetus kantakse taotluses näidatud lasteasutuse või toitlustuse asutuse
arve alusel asutuse pangakontole, nimekirjad laste nimede
ja toetuste suuruse (vabastuse
protsendi) kohta esitab sotsiaal- ja tervishoiuosakond toetuse määramisest arvates kolme tööpäeva jooksul vastavale
haridusasutusele.
Edastas Reet Sepp,
KG Sihtasutuse söökla
juhataja
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