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Saame tuttavaks, Heiko Kull!

Sellest õppeaastast õpe-
tab 4.-9. klassi noormeestele 
tööõpetust Heiko Kull.

Millised 3 sõna iseloo-
mustaksid Teid kõige pa-
remini? 

Vesi, tuli, õhk

Kõige huvitavam fakt, mi-
da õpilased peaksid Teie 
kohta teadma. 

Parem oleks, kui nad mi-

nu kohta midagi ei teaks, 
aga kui juba,  siis ehk see, 
et   mind köidavad UFO´d ja 
muud paranormaalsed näh-
tused.

Milline on kõige rumalam 
tegu, mis Te teinud olete? 

Rumalaid tegusid on 
olnud palju, üks hullem kui 
teine, kuid ma  ei saa neid 
niimodi käsitleda kuna need 
kõik on mind õpetanud...ja 

seega ei oskagi ma ühtki 
neist välja tuua.

Harjumus, millest Te va-
baneda tahate. 

Kui harjumuseks nimeta-
da tegevust, mis tuleb seest 
ehk hingest, siis ei tahaks 
ma mitte millestki vabane-
da. Argipäeva harjumustest 
aga üks on, millest võiks ja 
peakski loobuma... (kas siin-
kohal sobiks mainida suitse-
tamist?)
Milline on Teie suurim 
veidrus? 

Veidrusi on mul rohkem 
kui üks, aga suurim neist on 
vast luuletamine.
Kui teid valitaks seriaa-
li “Totaalne muutumine”, 
siis mida muudaksite en-
da juures? 

Ennast muuta!!! Ma ei 
harjuks enese muudatusega 
vist kunagi ära.
Kes või mis on sarilafon-
tus? Kui ei tea, siis vähe-
malt pakkuge, mis see ol-
la võiks.

Ma parem ei paku... aga 
äkki on mõni äsja avastatud 
sauruseline.
 Mis Te arvate, milline 
ruum meie koolis Teie 
lemmikuks kujuneb?

  Mul ei ole lemmikuid. 
Mitte kunagi.
Kristiina Kruuse ja Ilona Käsk,

12C klass

Tundide toimumise ajad 
reedel, 1. oktoobril.

1. 8.10 - 8.40
2. 8.50 - 9.20
3. 9.30 - 10.00
4. 10.10 - 10.40
5. 10.50 - 11.20
6. 11.30 - 12.00
7. 12.10 - 12.40
Aktused: põhikool ja güm-

naasium kell 8.00 kooli ees, 
algklassid kell 8.40 aulas.

Anneli Meisterson,
huvijuht

Juhtkond tänab
Kolmapäeval kell 19.00 on 
meie koolis pidu. Külla tu-
levad Corrie Block, dj-d 
Tallinnast & punkbänd Ka-
nadast “The Hero Dies”. 

Corrie on ka ise Kanadast 
pärit, aga hetkel elab ja töö-
tab ta Eestis. Ta töötab sel-
lises organisatsioonis nagu 
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Õpilaste sünnipäevad

Hanna-Lena Kesküla 3A 30.09
Kaja Laaneväli 10B 30.09
Mikk Sepp 6C 30.09
Mihkel Tanila 7A 30.09
Mihkel Kaesveld 7B 02.10
Indrek Kaesvelt 10E 02.10
Eliise Kõiv 4A 02.10
Liis Lepik 3A 02.10
Anna-Laura Nurmela 6A 02.10
Toomas Reinväli 8D 02.10
Rity Roomets 8D 02.10
Elisabet Arge 7C 03.10
Andreas Kalm 2B 03.10
Sandra Kruuser 10E 04.10
Helen Laes 11A 05.10
Gert Mandel 1A 05.10
Laur Merisalu 1B 05.10
Eneli Samlik 9D 05.10
Margarita Truuväärt 8C 05.10
Carl Vaher 2A 05.10
Kaspar Heinsaar 9A 06.10
Kristjan Lember 9D 06.10
Rivo Rämmal 11E 06.10
Kertu Saar 7B 06.10
Stiven Schultz 6A 06.10

Töötajate sünnipäevad

Gerta Nurk 02.10
Monika Ränk 21.10
Reene Kanemägi 21.10
Tiiu Vöö 21.10

Teated

Õpetaja Heiko Kull tööõpetuse klassis tahvli ees. Foto: Gert Lutter

Õpilasi Triin Aavik’ut, 
Kristiina Kruuse’t, Ilona 
Käsk’i, Reino Külaotsa ja õpe-
taja Sirje Kereme’d, kes esin-
dasid kooli Läänemere projekti  
konverentsil Rootsis.

Kehalise kasvatuse õpeta-
jaid ja nende abilisi, kes korral-
dasid ja viisid läbi kooli tervise-
spordipäeva.

Vabadus: Noorte Liikumine. 
Vahepeal räägib Cor-

rie noori puudutavatel tee-
madel - seksist ja suhetest! 
Usun, et on lahe.

 Pidu on tasuta!!

Pille Lodi,
12B klass

Teated

Kooli lastevanemate üldkoo-
solekud toimuvad algusega 
k. 18.00 aulas alljärgnevalt:

• 1.-8. kl. lapsevanemad 
30. septembril.

• 9.-12. kl. lapsevanemad 
07. oktoobril.

Direktsioon
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Pärast teatevõistluste lõppu jät-
kus spordipäev algklassides 
klassijuhatajate eestvedamisel 
järgmiselt:

• 4A ja 4B klass pidasid maha 
võistkondliku orienteerumismän-
gu kooli metsas

• 3B klassi õpilased matkasid 
Kudjape kalmistule. Aitäh õpetaja 
Astra Truumurele, kes lastele kal-
mistut tutvustas!

• 3A klass mängis orienteeru-
mismängu pargis ja selle lähiümb-
ruses

• 2A ja 2B klassi lapsed män-
gisid orienteerumismängu “Tunne 
oma kodulinna!”

• 1A ja 1B klassi õpilastel käis 
külas politseitöötaja Maret Mets-
maa.

Grete Pihl,
algklasside a/k esimees

Kuressaare Gümnaasiumi Tervisespordipäev

Kuressaare Gümnaasiumi Tervisespordipäev toimus, hoolimata heidutavast ilmast ja vihmasajust 
(pilt 1). Tegeleti malega (2), purjetamisega (3), aeroobikaga (4), käidi kanuuga sõitmas (5) ning tege-
leti veel paljude muude aladega. Fotod: 4x Gert Lutter, Kersti Kirs.

1 2

3 4

5

Spordipäev 
algklassides

Foto: Arvi Tanila



Kaplan Katrin Keso-Varese tööst koolis
Asun III korrusel kooli-

tuskeskuse „Osilia“ ruumi-
des. Minu ukselt leiad sildi- 
KAPLAN.

Olen sinu jaoks, kes soo-
vid rääkida ettetulnud prob-
leemidest, muredest ja ras-
kustest. Räägime koos, see 
aitab. Meie jutud jäävad meie 

vahele. Olen sinu jaoks, kes 
sa vajad head kuulajat, selt-
silist, mõistvat kaaslast. Tihti 
lahenevad asjad kiiremini, kui 
saad neist rääkida ja oma mõt-
teid jagada.

Olen ka sinu jaoks, kes va-
jad vaheldust pingelisel kooli-
päeval, et veidi aeg maha võt-

ta, istuda ja vestelda. Minu 
juurde võid tulla igal kooli-
päeval. Võid nõu küsida ka e-
posti teel: katrin221@hot.ee

Julgustan ka lapsevane-
maid hingehädade või mu-
rede puhul pöörduma minu 
poole.

Minu telefon koolis: 

Mis on ÕNN Kuressaare Gümnaasiumis? 
Õpiabi ja nõustamise 

nõukogul (ÕNN) oli  2003/
2004 õ.-a. 8 koosolekut. Koo-
solekutel rääkisime tugisüs-
teemide täiustamisest, võit-
lemisest koolivägivallaga, 
tunnidistsipliinist ja jaga-
sime oma tööalaseid koge-
musi. 

I poolaastal toimus 

ÕNN-e eestvedamisel loo-
minguline konkurss „Ei vä-
givallale“, samuti  anti   välja 
seinalehte, mis kajastas kiu-
samise teemat.

ÕNN-e liikmed on esi-
nenud nii õpetajatele kui ka 
lastevanematele, osalenud 
ise koolitustel ja olnud Meie 
KG aktiivsed korresponden-

did

Õpiabi ja nõustamise 
nõokogusse kuuluvad

• Kaja Puck, psühholoog 
(esimees), kaja@oesel.edu.ee

• Leelo Laus, logopeed, 
leelo@oesel.edu.ee

• Katrin Keso-Vares, 
kaplan, Katrin221@hot.ee

Psühholoog Kaja Puck
Koolipsühholoogi töö ees-

märk on pakkuda õpilaste-
le, vajadusel ka õpetajatele 
ja lastevanematele psühho-
loogilist teenust, juhindudes 
lapse mitmekülgsest arenda-
misest ning tagades õpilas-
te psühholoogilise kaitstuse. 
Sellel aastal oli erilise tähele-
panu all koolikisamisega seo-
tud probleemid

Kokku käis  psühholoo-
gi juures eelmisel aastal vest-
lusel 223 õpilast . Põhilised 
olid kooliprobleemid (siia al-
la kuuluvad  nii distsi-
pliiniprobleemid, suhted 
õpetajatega kui ka õpiprob-
leemid) ja mured, mis olid 
seotud kiusatavaks olemise-
ga.  139 õpilast sai karjääri-
alast nõustamist.

Aasta jooksul vajas psüh-

holoogi abi ka 32 lapsevane-
mat, kelle põhiliseks prob-
leemiks oli mure oma lapse 
õppimise ja koolis edasijõud-
mise pärast.

Ka sel aastal ootan tihedat 
koostööd nii õpilaste, õpeta-
jate kui ka lastevanematega, 
sest ei ole               ühtegi prob-
leemi, millel ei ole lahendust! 

Psühholoogi vastuvõ-
tu ajad on  kolmapäeval kell 
15.00-16.30 ja neljapäeval 
kell 8.15-10.00. Kõigil teis-
tel aegadel kokkuleppel (tel. 
5209914).

Ja lõpuks retsept meile 
kõigile:
Võta oma mina / heida kõrva-
le isekus ja enesehaletsus. / Kõr-
valda ebasõbralike mõtete / ja 
ebaõnne seemned. / Eemalda ee-
larvamused ja mured. / Lisa selle 

asemel tugevat usku, / et elu on 
elamist väärt. / Sega selle juur-
de mõte, et oled keegi. / Kaunista 
huumori ja optimismiga / mait-
sest armastusega. / Lõpuks, li-
sa kindel soov / elada täisväär-
tuslikult / päeva igat tundi - / 
tulgu, mis tahes. / Lase sel kee-
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• Merike Kivi, tu-
giõpetaja (matemaatika), 
kivi@oesel.edu.ee

• Ilse Au, tugiõpetaja 
(emakeel), ilse@oesel.edu.ee

• Pia Maidsaar, velsker, 
pia@oesel.edu.ee

• Kai Saar, sotsiaaltööta-
ja, kai@oesel.edu.ee

da 366 päeva / lõpuks kaunista 
naeratuse ja  / sõbralike sõnade-
ga. / Serveeri koos heatahtlikku-
se ja / julgusega. / Peagi märkad 
tulemust.

 Thelma L. Martin
Kaja Puck,

koolipsühholoog

455 6575, kodus: 455 6771. Kui 
soovid minu poole pöörduda 
kindlal päeval ja kellaajal, siis 
pakun võimaluse kolmapäe-
viti kell 10.00-12.00, neljapäe-
viti kell   14.00-16.00.

Katrin Keso-Vares,
kooli kaplan

KG kaplan Katrin Keso-Vares ja psühholoog Kaja Puck.

Kooli sotiaaltöötaja tööst
Kõige enam pöördus mi-

nu poole klassijuhatajaid, kel-
le klassis mõni laps tedmata 
põhjustel puuduma hakkas. 
Alates üksikutest tundidest, 
pikkade päevadeni. Tegeli-
kult on ju igal puudumisel 
põhjus, mida me  koostöös 
lastevanemate ja õpetajatega 
otsisime ja lahendasime. Va-
hel läks see kiirelt, vahel nõu-
dis pikalt aega ja vaeva. Mu-
red lihtsalt on erinevad.

Sügisesel ja kevadisel koo-
livaheajal korraldasin koos-
töös Kuressaare Linnavalit-
suse ja Eesti Pyladese Liiduga 
linnalaagrit Citykas. 5 laagri-
vahetust toimusid ka suve-
vaheajal. Samalaadseid linna-
laagreid tahame jätkata selle 
aasta kõikidel kooivaheaega-
del.

Nii nagu eelmisel aastal 
olen ka sellel õppeaastal ole-
mas nii klassijuhatajate, ai-

neõpetajate, laste 
ja lastevanemate 
jaoks.

Esmaspäevit i 
leiab mind psüh-
holoogi kabinetist 
410A. Kõigil teis-
tel nädalapäevadel 
olen kättesaadav 
telefoni teel.

Kai Saar,
56 985 022 Sotsiaaltöötaja Kai Saar.
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Tugiõpetajad koolis
Tugiõppe eesmärkideks 

on: arvestada õpilaste eripä-
ra õppetöö organiseerimisel; 
püüda aidata õpilastel jõuda 
veendumusele “ma suudan, 
ma jõuan ja oskan”; vähen-
dada koolistressi ja ebaedu-
kust; tagada vastava aine 
minimaalsed programmi-
lised teadmised.

Tugiõpetus toimub indi-
viduaalse õppekava alusel 
hariduslike erivajadustega 
õpilastele emakeeles (kee-
leõpetus 6. ja 7. kl.) ja mate-

maatikas (8.-9.kl.). 
Möödunud õppeaastal 

osales emakeeles  kokku 22 
õpilast ja matemaatikas 62 
õpilast.

Käesoleva õppeaasta esi-
mesel veerandil osaleb ema-
keeles tugiõppes 14 õpilast 
ja matemaatikas 28 õpilast.

Kaja Puck,
psühholoog

Millega tegeleb koolis logopeed? 
Telemängu „ Kes tahab 
saada miljonäriks“ 100 
krooni küsimus võiks olla 
järgmine: Kes on logo-
peed? 1. loom      2. juur-
vili      3. kõneõpetaja      4. 
lobamokk. Õige vastus on 
kõneõpetaja.

 Kõne jaguneb suuliseks ja 
kirjalikuks. Selle mõlema poo-
lega logopeed tegelebki. Koo-
lis on suurem rõhk kirjalikul 
kõnel. Lugemis – ja kirjuta-
misraskustega laste järeleai-
tamine on suur osa logopeedi 
tööst. Enamik selliseid lap-
si polegi mingi kahjustusega, 
küll aga omandavad vajalik-
ke oskusi aeglaselt ega jõua 
klassis teistega sammu pida-
da. Düsgraafia  ehk võime-
tus õigekirja selgeks õppida 
ja düsleksia ehk lugemisras-
kus ongi koolilogopeedi suu-
remad töövaldkonnad. Eri-
metoodilisi võtteid kasutades 
on võimalik kirjutamisraskusi 
ületada ja rahuldavalt hakka-
ma saada. Kuna lugemis – ja 
kirjutmisoskus tuleb omanda-
da algklassides, siis ongi lo-
gopeedi põhiline töö esimese 
kooliastme lastega.Igast klas-
sist käib üks grupp s.o. 5 – 6 
last kõneravi tundides, mis 
toimuvad enamasti peale tun-
de, mõningatel juhtudel või-
vad käia ka mõnest emakee-
le tunnist. Eelmisel aastal oli 
huvitav jälgida, et kui 2.klas-
si lastel oli sügisel etteütlustes 
20 – 25 viga, siis kevadeks jäi 
vigu järgi 1 -4. 

Küsimusele, miks mõned 

lapsed ei tee kirjutamisel üld-
se vigu, teistele aga valmistab 
lugema – ja kirjutamaõppimi-
ne ületamatuid raskusi, üh-
te kindlat vastust ei ole. Kin-
del on vaid see, et düsleksiaga 
ja düsgraafiaga võitlemist tu-
leb alustada kohe, kui see on 
avastatud. Liiga hilja on siis, 
kui lugemisraskustest  are-
nevad välja õpiraskused. Kui 
algklassides ei ole abi saa-
dud või tuleb logopeedilist 
tööd jätkata, siis kokkulep-
pel klassijuhatajaga saadetak-
se logopeedi juurde 5 – 7 klas-
si õpilasi, kellel on õpiraskusi 
emakeeles. 

Logopeedi juurde võivad 
tulla igas vanuses õpilased, 
kui nendel on sooviks oma 
hääldust parandada. Ka pisi-
ke kõneviga võib elus tekita-
da suuri takistusi, kui näiteks 

inimene susistab s-i või põris-
tab r-i ja tänu sellele jääb täitu-
mata unistus saada näitlejaks, 
lauljaks või telereporteriks. 
Pudikeelsus võib maksma 
minna suhtlemist eeldava töö-
koha. Ja kui näiteks s-i susista-
ja peab otsima sõnu, kus seda 
häälikut sees pole, siis milli-
ne lisakoormus kogu eluks. 
Seega võib logopeedi poole 
pöörduda igas eas, kui endal 
on valmisolek selle problee-
miga tegeleda. Hea tahtmi-
se ja õigeaegse abi korral on 
võimalik lugemis – ja kirjuta-
misraskusi ületada. On teada 
düsgraafikutest professoreid, 
kes on suutnud matemaati-
kas või loodustedustes imesid 
korda saata. Üks tuntumaid 
düsgraafikuid oli koolipõl-
ves Rootsi kuningas Carl Gus-
taf. Kõneravil on üks kindel 

pluss – pole teada ühtegi juh-
tumit, kus see ravi oleks kah-
ju toonud. 

Meie koolis asub logopee-
di kabinet esimesel korrusel 
ruumis 102. Võib kirjutada 
aadressil : leelo @oesel.edu.ee 

Head koostööd soovides 
Leelo Laus

Aga kooliarst?
Kõige rohkem külas-

tab arstikabinetti põhikoo-
li õpilane. Koos püüame 
leida halva enesetunde põh-
juse, vajadusel otsime rohtu, 
plaastrit haigele kohale. Ars-
tikabinetis ei ravita otseselt 
kedagi, seda teeb perearst, 
koolis toimub rohkem nõus-
tamine, mida teha, kui oled 
haigestunud.

Pia Maidsaar

Logopeed Leelo Laus ja kooliõde Pia Maidsaar.

Tugiõpetajad Ilse Au ja Merike Kivi. Fotod: 4x Gert Lutter
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KG õpilased Rootsis konverentsil
20.-24. septembril osa-
lesid neli KG 12.c klassi 
õpilast Kristiina Kruuse, 
Ilona Käsk, Triin Aavik ja 
Reino Külaots koos ju-
hendaja Sirje Keremega 
Rootsis toimunud Lääne-
meremaade konverentsil.

Üritusele oli kutsutud 
108 esindajat kaheteistküm-
nest riigist, neist kaugemad 
külalised tulid Keeniast, 
Ugandast ja Tansaaniast. 
Konverentsi eesmärgiks oli 
teadvustada noortele ka-
lapüügiga seotud keskkon-
naprobleeme ja arutleda, 
mida riigid saaksid ühiselt 
olukorra parandamiseks te-
ha. 

Sisutiheda nädala juha-
tas sisse avamispidu, kus 
sõna võttis Rootsi keskkon-
naminister ja musitseeris 
Rootsi hetke kõige popu-
laarseim noortebänd. 

Tutvumisõhul üllatu-
sin taaskord, kui vähe maa-
ilmas Eestist teatakse: mi-
tu inimest seostas meid Ve-
nemaaga, rootsi õpilased 
olid saalidekoratsiooniks 
mõeldud Eesti lipu musta-
sinisevalgeks värvinud ja 
Tansaaniat esindanud poiss 
ütles võidurõõmsalt:“ Ma 
tean küll Eestit. See oli ku-
nagi osa USA-st“.

Kaugete külaliste võõ-
rustajaks oli Nacka Güm-
naasium, mis rabas suurepä-

raste õppimisvõimalustega: 
2 ujulat, hiigelsuur korvpal-
liväljak, treeningsaal, kaks 
jalgpalliväljakut,  jäähall,  
mitusada arvutit, helistuu-
dio, digilabor ja veel palju 
muud.

Igal hommikul sõitsi-
me metrooga kooli, kus toi-
musid õpitoad, seminarid, 
rollimängud ja arutelud eri 
teemadel. 

Pärastlõunal viidi meid 
üritustele väljaspool koo-
li, millest kõige eredamalt 
jäid meelde veepuhastus-
jaama külastamine, grill-
pidu järvekaldal ja ekskur-
sioon Stockholmi. 

Et iga Rootsis oldud het-
ke ära kasutada, läksime 
ühel õhtul eestlaste võist-
konnaga metrooga sõitma. 
Peatuste vahepeal korral-
dasime fotosessiooni teemal 
„Ma armastan Stockhol-
mi“, mille tulemusi näete  
aadressil  www.pilt.ee/
tartusaaremaateam. 

Kui sihitult sõitmine lõ-
puks ära tüütas, suundu-
sime paduvihmast hooli-
mata tuledesäras kesklinna 
jalutama. 

Hotelli tagasi jõudes til-
kusime kui märjad kassi-
pojad ja nii mõnigi vaatas 
meid pilguga „küll te olete 
alles hullud“.

Nädal möödus uskuma-
tu kiirusega ja kohtumise 
lõpetamisel olime silmnäh-

tavalt kurvad, et see juba lä-
bi sai, aga ka õnnelikud, et 
olime nii suurepärase üritu-
se osalised.

Korraldajad võtsid kok-
ku konverentsil toimunu ja 
panid meile südamele, et 
teadvustaksime liigse ka-
lapüügiga seotud ohte oma 
kodumaal. 
Muljeid reisist:

Reino Külaots: Reis 
meeldis mulle väga. 

Eriti hästi jäävad meel-
de teatritrupp, kellega esi-
tasime näidendi; laeva peal 
mängitud pudelimäng, mil-
le käigus juhtus nii mõnda-
gi põnevat ja toakaaslased 
Krzystof ning Piotr Poolast. 

Ilona Käsk: Selliseid sõ-
nu pole veel leiutatud, mis 
oleksid reisi kirjeldamiseks 
piisavad. 

Meie kaasvõistkond Tar-
tust oli super. Ma armusin 
Rootsisse. Järved, metrood, 
kaljud...See oli parim, mis 
minuga praegu juhtuda sai.

Triin Aavik: Muljed 
Rootsist on kustumatud ja 
imelised. 

Pealegi, kes suudaks-
ki unustada noid toredaid 
ja unetuid öid laeval ning 
Zinkensdammi hotellis, ää-
retult sõbralikke rootsla-
si,, sooja vastuvõttu Nacka 
Gümnaasiumis, metroode-
ga öises Stockholmis ringi 

uitamist ja tuledes suurlin-
na avastamist! 

Minule meeldis seal vä-
ga, kui saaks, läheksin ta-
gasi.

Sirje Kereme: Igati huvi-
tav ning õpetlik reis. Oli to-
re näha nii palju huvitavaid 
inimesi.

Eriliselt rõõmu valmis-
tasid noored, kes olid tead-
mishimulised, lõbusad, 
kokkuhoidvad ja teotahte-
lised. 

Nautisime kõik need viis 
päeva Rootsi inimeste sii-
rast külalislahkust, täpsust 
ning tegutsemishuvi. Põne-
vad olid vestlused erinevate 
riikide juhendajatega. 

Kogu üritus näitas ere-
dalt neid mitmekülgseid 
võimalusi, mis panevad 
noori kaasa mõtlema kesk-
konnaprobleemide üle; ol-
gu see siis kodulehekül-
je koostamine, väitlused, 
kunstitööd, muusika-teatri 
lavastused.. 

Kõik need kaheksa noort 
inimest (Kuressaare Güm-
naasiumi 4 õpilast 12.c klas-
sist ning 4 õpilast Tartu Ki-
vilinna Gümnaasiumist) 
olid suurepärased!!!

Kristiina Kruuse,
12C klass

Vasakult ülevalt: Sirje Kereme, Kristiina Kruuse, Ilona Käsk, Triin Aa-
vik, Erkki, Reino Külaots ja Riho.

Öine metrooseiklus.
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Põhikooli lõpetajate edasised 
õpingud

Eelmisel kevadel lõpetas 
meie koolis põhikooli 139 
õpilast. Kus jätkati õpinguid 
edasi?

Kuressaare Gümnaa-
siumis 81 õpilast (s.o. 58,3% 
lõpetajatest).

Kuressaare Ametikoolis 
ja mujal vabariigi ametikoo-
lides 34 õpilast (s.o.24,4%).

Gümnaasiumides Saare-
maal ja mujal vabariigis 24 
õpilast (s.o.17,3%).

Esialgsetel andmetel on 

kõik lõpetajad asunud oma 
õpinguid jätkama.

Edu Teile!

Anu Saabas,
õppealajuhataja

Põhikooli lõpetajate 
eksamitulemused 2003/2004 õ. a.

Põhikooli lõpetajal on va-
jalik kooli lõpetamiseks soo-
ritada kaks kohustuslikku 
eksamit (eesti keel ja kirjan-
dus ning matemaatika) ja 
üks valikeksam.

Õppeaastal 2003/04 
lõpetajatest valis kõige suu-
rem arv õpilasi inglise kee-
le eksami (55 õpilast), teisel 
kohal oli valikus geograafia 
(33 õpilast) ja kolmandal ko-
hal füüsika (25 õpilast). Va-
likuks oli veel bioloogia (14 
õpilast), keemia (9 õpilast), 
vene keel (4 õpilast), saksa 
keel (1 õpilane). Ei valitud 
sellel aastal valikeksamiks 
meie koolis ajalugu.

Siinkohal tooksin ära ta-
belina tulemused eksami-
telt, mis on võrrelduna va-
bariigi teiste koolide õpilate 
eksamite tulemustega.

Väga hea meel on, et 
kuues õppeaines on meie 
õpilaste keskmised hinded 
kõrgemad vabariigi kesk-
mistest hinnetest, kuues ai-
nes on ka kvaliteedi protsent 
(s.o. hindele 4 või 5 soori-
tanud õpilaste %) kõrgem 
vabariigi keskmisest ja ka-
heksas aines on ka edukuse 
protsent (s.o. eksami soori-
tanute %) kõrgem, võrreldes 
vabariigi tulemustega.

Kui võrrelda 2003/04 ja 
2002/03 meie kooli lõpeta-
jate tulemusi, siis selgub, et 
vaatamata lõpetajate arvu 
suurenemisele, on ka tule-
mused läinud veelgi pare-
maks.

Kiitus Teile tublid koo-
lilõpetajad ja kindlasti ka 

teie õpetajatele selle suure-
pärase tulemuse eest!

Jääb loota, et selle aas-
ta lõpetajad näitavad veelgi 
kõrgemaid tulemusi.

Anu Saabas,
õppealajuhataja

Valimist Hinne Kvaliteet Edukus
Eksam Vab./KG Koht Arv Koht % koht %
Emakeel vab. kõik 890 3,69 7. 58,9 5. 96,7

KG kõik 139 4,10 4. 81,3 1.-6. 100,0
Matemaatika vab. kõik 1298 3,67 8. 58,1 10. 87,6

KG kõik 139 3,94 6. 68,3 7. 96,4
Keemia vab. 1. 931 4,10 4. 80,9 6. 96,4

KG 5. 9 4,56 1.-2. 100,0 1.-6. 100,0
Geograafia vab. 3. 894 3,52 10. 50,8 8. 93,1

KG 2. 33 3,55 8. 48,5 1.-6. 100,0
Bioloogia vab. 4. 842 3,68 6. 59,9 4. 97,4

KG 4. 14 3,71 7. 64,3 8. 92,9
Füüsika vab. 7. 396 3,66 9. 56,3 9. 91,2

KG 3. 25 3,35 9. 39,1 9. 91,3
Inglise keel vab. 2. 914 4,20 3. 90,0 2. 99,8

KG 1. 55 4,36 3. 94,5 1.-6. 100,0
Vene keel vab. 6. 457 4,37 2. 92,1 3. 98,9

KG 6. 4 4,00 5. 75,0 1.-6. 100,0
Saksa keel vab. 8. 355 4,47 1.-2. 96,3 1. 100,0

KG 7. 1 4,00 1.-2. 100,0 1.-6. 100,0
Ajalugu vab. 5. 522 4,16 5. 78,7 95,6

KG - 0
Selgitused: arv - eksami valimi suurus (õpilaste arv); hinne - eksami valimi 
aritmeetiline keskmine hinne; kvaliteet - soorituse kvaliteet (s.o. Eksami-
hinne 4 või 5); edukus - soorituse edukus (s.o. Eksamihinne 3, 4 või 5).
Tabeli ülemine ainerida näitab vabariiklikke (vab) tulemusi. Tabeli alumine 
ainerida näitab Kuressaare Gümnaasiumi (KG) tulemusi. Koostas: Anu Saa-
bas (aluseks REKK-I põhikooli lõpueksamite statistikaaruanne EP77-01/2004).

Esteetikaring KG õpilaste-
le alustab 01. oktoobrist

Esteetikaosakond pa-
kub tütarlastele mitmeke-
sist programmi, mis sisaldab 
loenguid teemadel: stiili- ja 
värviõpetus, etikett, mood, 
make up jne. Isetegemisrõõ-
mu saab taimeseade, näitle-
jameisterlikkuse, aeroobika 
ja lavalise liikumise tundi-
dest. Igal grupil valmib ka 
omaloominguline rõivakol-
lektsioon  koolimoe kon-
kursiks. Ootame tüdrukuid 
alates 9 eluaastast. Esteeti-
karingi programmi pane-
vad kokku õpetajad Reelika 
Salong ja Tiia Leppik. Tun-
de annavad oma õpetajad ja 
külalislektorid nii saarelt kui 
mandrilt.

Tähelepanu! Uuenduse-
na sel aastal toimuvad tun-
nid kord kuus nädala lõpus: 
reede(3 tundi), laupäev (4 
tundi), pühapäev (4 tundi).

Kuressaare Gümnaa-
siumi õpilastele on 25 kohta 
ja kuumaks 50.- krooni. 

Vajalik registreerimi-
ne huvijuhtide juures  sep-
tembrikuu jooksul.

Inge Jalakas,
huvijuht

Esteetikaring


