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Kõik, kes käisid linnalaag-
ris Citykas ja pole veel kätte 
saanud oma T-särki!

Kõik, kes käisid suveva-
heajal Eesti Pyladese Liidu lin-
nalaagris Citykas (ükskõik kas 
ühes või mitmes vahetuses) ja 
ei ole saanud kätte oma T-SÄR-
KI, siis palun võtke kindlasti 
ühendust Kai Saarega - telefon 
56 985 022.

Kai Saar,
kooli sotsiaaltöötaja

Lugupeetud õpilased !
Kes teist on unustanud 

oma riided ja jalanõud ke-
halise tundide riietusruumi-
desse, palume need kiiremas 
korras ära viia! Sellekohast 
infot saab valvelauast.

Suureks probleemiks 
on, et ostetud saiakesi 
süüakse majas liikudes. Söö-
ma peab sööklas või  äärmi-
sel juhul sobivas kohas, püü-
des mitte saiapuru tekitada. 
Hoiame maja puhta!

Heimar Põld,
haldusdirektor

Saame tuttavaks, Madli Varik!

Lõpetasin 2003. aas-
tal Tartu Ülikoolis loodus-
teaduste õpetaja eriala. Prae-
gu on lõpetamisel botaanika 
eriala.

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

Ilus, tark ja osav :) Tege-

likult arvan, et olen lõbus, 
uuendusmeelne ja sihikin-
del.
Kõige huvitavam fakt, mi-
da õpilased peaksid Teie 
kohta teadma.

hmm... Olen pärit peda-
googide suguvõsast ;)

Milline on kõige rumalam 

tegu, mis Te teinud olete?
Rumalusi olen teinud 

kindlasti päris palju ja neid 
on olnud seinast seina.
Harjumus, millest Te va-
baneda tahate.

Mul on harjumus kaua 
magada. Kui sellest harju-
musest vabaneksin, oleks 
palju kergem varakult tõus-
ta.
Milline on Teie suurim 
veidrus?

Seda peab kelleltki teiselt 
küsima. Kindlasti tundun 
kellelegi väga veider, enda 
arust olen ülinormaalne.
Kui teid valitaks seriaa-
li “Totaalne muutumine”, 
siis mida muudaksite en-
da juures?

Totaalselt ei tahaks muu-
tuda, aga kindlasti oleks hu-
vitav paar päeva olla mees.
Kes või mis on sarilafon-
tus? Kui ei tea, siis vähe-
malt pakkuge, mis see ol-
la võiks.

Inimese ajus elav para-
siit, toitub ajurakkudest, ro-
helist värvi ja u 2cm pikk.
Mis Te arvate, milline 
ruum meie koolis Teie 
lemmikuks kujuneb?

224 on lahe, 226-s on pal-
ju huvitavat ja 225 on niisa-
ma ilus ja kena.

Kristiina Kruuse ja Ilona Käsk,
12C klass

Kuressaare Gümnaasiumi 
lastevanemate üldkoosole-
kud toimuvad algusega kell 
18.00  kooli aulas alljärgne-
valt:

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

Teema: KG 2003/04 ja 
2004/05. NB! Avatud on 
garderoob.

Direktsioon

Juhtkond tänab
Õpetajate päeva direkt-

siooni ja kõiki asendusõpe-
tajaid.

15.09 ilmunud ristsõna õige 
vastus on: ”Kool on suur. Meid 
on palju ja meil on kitsas. Kat-
sume olla üksteise vastu sõb-
ralikud ja hoolivad”.

*Õiged vastused andsid: Õp-
pealajuhataja Anu Saabas, õpe-
tajad Hilja Metsmaa ja Valve 
Rauna, õpilased Kateriin Pani 
9A klassist ja Tuuli Käiro 11A 
klassist. Täname tublisid lahen-
dajaid!

Astra Truumure,
ristsõna koostaja 

Alates sellest õppeaastast õpetab Madli Varik Kuressaare Gümnaa-
siumis kaheksandates klassides keemiat. Foto: Gert Lutter

Teated

Õpilaste sünnipäevad

Tõnis-Ketri Tasane 3B 07.10
Margot Väli 4A 07.10
Herta Aus 9A 08.10
Jan Mägi 10A 08.10 
Erko Niit 11B 08.10
Sander Bubnov 5B 09.10
Näncy Reinart 6B 09.10
Joonas Kaljumäe 8A 10.10
Joosep Tamm 5B 10.10
Urmas Metsmaa 11A 11.10
Johanna Toplaan 6B 11.10
Hillar Kapsta 4A 12.10
Mathias Kapsta 4A 12.10
Laura Killandi 6B 12.10
Martin Palm 10D 12.10
Getter Reinvald 11C 12.10
Jüri Räim 8B  12.10
Liina Jürisson 10E  13.10
Kätlin Kamm 8B  13.10
Kristiina Koel 7B  14.10
Getter Must 4B  14.10
Olar Tool 4B  14.10

Töötajate sünnipäevad

Monika Ränk  04.10
Reene Kanemägi 05.10
Tiiu Vöö  06.10
Marianne Baran  07.10* 
Ursula Rahnik  09.10
Maret Laurson  11.10
Eha Kask  13.10
Laine Lehto  14.10
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Mis toimus õpetajate päeval õpetajate toas?
1. vahetund

Õpetajate tuba täitub mär-
kamatult sagivate pedagoo-
gidega. Kes kohendab peeg-
li ees soengut, kes korrastab 
kostüümi või võtab tassikese 
kohvi ja istub tähtsalt kolleegi-
de kõrvale. „Jube, alles esime-
ne tund ja mu hääl on täiesti 
ära. Nad ei kuula ju mitte mi-
dagi“ kurdab üks õnnetu en-
da muret. Teine õpetab: “Sa 
tee ikka karmi häält ka ja pa-
ne kord majja.“ „Naljakas, mi-
nu neljas klass oli päris korra-
lik,“ lisan omalt poolt. „See 
eest teise klassi õpilased on 
täiesti hullud. Kisavad ja kar-
juvad ainult...Tundi alusta-
des ütlesin, et istuge maha ja 
nemad istusid rõõmsalt põ-
randale ning püsti ka enam 
ei tõusnud,“ seletab nooruke 
õpetaja. „Kuulge tund hak-
kab!“ hüüab keegi ja õpetaja-
te tuba jääb taas tühjaks.

4.vahetund

Kolm meesõpetajat on see-
kord 6.klassi poisi seletuskir-
ja kirjutama pannud. „Sa pane 
nüüd kõik ilusasti kirja, mis sa 
valesti tegid,“ sõnab üks õpe-
tajatest. „Aga ma pole ju mi-
dagi teinudki,“ vastab poiss. 
„Naljast on asi kaugel“ kur-
justab õpetaja karmil häälel 
ja ähvardab turvamehe kutsu-
misega. Diivanil istuvad nais-
kolleegid vaid naeravad sü-
damest. Uksest tormab sisse 
ärritunud Malviina ja hüüab 

„Kus direktor on? Minu jõud 
ei käi enam nendest hüperak-
tiivsetest lastest üle.“ Kooli-
juhi puudumisel läheb asja 
lahendama arst, kaks valget 
lehte seletuskirja kirjutami-
seks kaasas. 

5. vahetund

„See õpetajate päev on ik-
ka nii lahe. Aina kamanda ja 
käsuta. Viimaks ometi saab 
klassis kõige tähtsam olla,“ 
rõõmustab narrikostüümis 
meesõpetaja. „Mis siin lahe-
dat on,“ kurdab diivanil istuv 
Putku ja lisab: “Õpilased ei ar-
vesta üldse teistega. Nii raske 
oli korda hoida.“ „Aga tegeli-
kult oli ikkagi lahe,“ jääb narr 
enda arvamusele kindlaks. 

Peale tunde

Õpetajate tuba on vaikseks 
jäänud. Vaid mustkunstnik 
Keete korrastab klassipäevi-
kuid. Küsin temalt õpetajate 
päeva muljete kohta ja saan 
vastuseks: „Kui ma ausalt rää-
gin, siis mu pea jubedalt va-
lutab. Ma ei kujuta ette, kas 
kõikidel õpetajatel pea koo-
lipäeva lõpus niimoodi valu-
tab. Kui nii oleks, siis ma ei 
hakkaks iialgi õpetajaks. Aga 
kuna õpilased käituvad õpe-
tajate päeval palju hullemini 
kui tavaliselt, siis ma arvan, 
et see õpetajaamet võib täies-
ti tore amet olla.“

Kristiina Kruuse,
12C klass

11B klassi matk Mustjalas
Et õpetajate päeva elevus 

ei lõppeks, läksime väljasõi-
dule Mustjalga, kus meie pea-
tumiskohaks oli sealne loo-
dusmaja. Esmalt võtsime ette 
6,5 km pikkuse rännaku möö-
da sealset matkarada, mille, 
vaatamata tühjale kõhule ja 
väsinud jalgadele siiski vap-
ralt läbisime. Matkaraja juur-
de viis meid kohalik buss, mis 
ka tagasi jõudes ootas. Mat-
kal tutvustas giid meile Saa-
remaa   kujunemise lugu, loo-
duse muutumisi. Majja tagasi 
jõudnud, sõime kõhu kenas-
ti tublide klassiõdede küpse-
tatud pannkooke täis, õnnitle-
sime suviseid sünnipäevalapsi 
ja kuulasime, mida tarka rää-

givad meile õpetaja Genna-
di Noa ja klassijuhataja Mai 
Rand. Ühisrindena astusi-
me vastu ka kohalikele, kes 
hetkeks meie lõbu rikku-
da soovisid, aga hiljem siiski 
rahumeelselt lahkusid. Eba-
meeldivused selja taga, veetsi-
me lõbusalt aega. teisel päeval 
matk jätkus, tutvusime harul-
daste kivikooslustega. Kõige 
vapramad jätsid loodusmaja 
alles keskpäeval, võttes selle-
ga enda kanda kõigi sõbra - 
koristustöö.

    Võib öelda, et väljasõit 
oli väga tore ja loodusmajja 
soovitame minna teistelgi.

Kadri Naanu,
11B klass

Õpetajate päeva direktor Tõnno Toompuu võis reedel koolis ringi 
käies vaid rõõmu tunda, et tema juhitavas koolis käivad nii toredad ja 
naerusuised õpilased. Fotod: 3x Krõõt Tarkmeel
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Õpetajate päeva direktsioonist on koos kolleegidega pildile sattunud: Anu Saabas, Pille Lodi, Toomas 
Takkis, Tõnno Toompuu, Pilvi Karu, Keete Viira, Maidu Varik, Krõõt Tarkmeel, Anneli Meisterson, Evelin 
Michelson, Inge Jalakas, Anu Heinsalu, Meriliis Varilepp. Foto: Gert Lutter

Õpetajale
Minu õpetaja hea
õpetab nii, et targaks läheb 
minu pea.
Siis, kui vastama ma pean
loodan saada hinde hea.
Siis, kui õpetaja koju läheb
juba taevas kuu ja tähed.

Sten Rosljuk,
3B klass

Koolis
Mulle meeldib koolis 

käia, sest seal saab targe-
maks ja tihtipeale hakkab ko-
dus igav. Minu soov on käia 
ka laupäeval koolis. Mulle 
meeldivad väga siinsed õpe-
tajad ja väga meeldib mulle 
see kool.

Johanna Suurhans,
3B klass

Mulle meeldib siin koolis 
see, et siin on head õpetajad. 
Mulle meeldib kõige rohkem 
õpetaja Eve. Ta on kõige pa-
rem õpetaja. Ta õpetas mulle 
a, b, c, d ja nii edasi selgeks. 
Nüüd oskan ma isegi seda, et 
10+3-3=10.

Krislin Soon,
2A klass

Minu õpetaja
Minu õpetaja on lahke, 

tore, viisakas. Mulle meel-
divad kehaline kasvatus ja 
ujumine. Koolis on tore käia. 
Meie kooli kõik õpetajad on 
lahked, toredad ja viisakad.

Raul Kelder,
2A klass

Minu õpetaja...

Mis meenub eelmisest aastast?
• 1. septembril tulin kooli 

piduliku riietusega. Aga siis 
ma ei teadnud veel, et  1. sep-
tember on pidupäev. Ja kui 
ühel päeval tuli kooli kaasa 
võtta enda lemmikmängua-
si, siis mina panin kotti oma 
kõige pehmema koera. Ma-
ria Lindau

• Mulle meeldisid kõige 
rohkem aabits ja uus kooli-

müts. Ja Hedi oli minu esime-
ne pinginaaber. Minu esime-
ne hinne koolis oli “5”. Minu 
esimeseks õpetajaks sai õp. 
Merle.  Kärt Kaasik

• Mulle meeldis, kui õpe-
taja Liise oli meie klassis prak-
tikal. Õpetaja Liise õpetas joo-
nistamistunnis pilti tasakaalu 
panema. Ja ta kinkis meile jär-
jehoidja. Trevor Ling

• Mulle meenus, kui õp-
pisime klassis ja tulekahju 
alarm tööle hakkas. Läksime 
kohe õpetajaga klassist välja, 
meil ei olnud aega asju kaasa 
võtta ega riidesse panna. Õn-
neks õues selgus, et see oli õp-
pus. Morten Mägi Ravn

Esimest klassi meenutasid
2B klassi lapsed

Minu koolipäev
Ema äratas mind hommi-

kul kell 7.00. Ma sõin hommi-
kusöögi ära ja panin riidesse. 
Siis pesin hambad ja läksin ema 
autoga kooli. Esimene tund oli 
matemaatika. Eile tegime töö, 
täna saime hinded teada, mina 
sain “5”. Järgmine tund oli ke-
haline kasvatus. Kehalises tegi-
me pendelteatejooksu ja män-

gisime jalgpalli. Siis oli inglise 
keel. See oli igav tund. Järg-
mine oli eesti keel, seal kirju-
tasime etteütlust. Etteütlus oli 
üsna kerge. Ja siis algas loo-
dusõpetus. Loodusõpetuse 
kontrolltöö sain ma “5”, sest 
mulle meeldis päikese skeemi 
tegemine. Peale loodusõpetust 
oli mul vaba tund. Sel ajal olin 

ma sööklas ja siis läksin uju-
mistrenni. Peale ujumist võtsin 
klassist asjad ja läksin raama-
tukokku õppima. Ma jõudsin 
eesti keele ära õppida, aga siis 
tuli ema mulle järele ja me läk-
sime poodi ning Liinale kooli 
vastu.  Ja siis koju.

Kaisa Silluste,
4B klass

Meie kool on tulevikus 
hoopis teistsugune. Koolis 
on luksuslik veekeskus, va-
hetunnis saab vaadata tele-
kat. Igal õpilasel on arvu-
ti. Tund kestab 30 minutit 
ja vahetund 30 minutit. Igal 
klassil on oma koridor. Ko-
duseid töid ei anta kunagi. 
Riin Nõukas

Minu tulevikukool on 
nagu Saksamaa luksusho-
tell. Klassiruumid on suu-
red ja pinkideks on diivanid, 
laudadeks ilusad pisikesed 
laudlinadega lauad. Klas-
sikaaslased on head ja ei 
ole vägivalda. Kuid üks asi 
jääb samaks: head õpetajad. 
Minni Meisterson

Tulevikukooli üle arutlesid 
3A klassi õpilased

Tulevikukool

Tulevikukool
Milline võiks minu arvates 

olla kool tulevikus? Kindlasti 
võiks see kooli maja olla ilus, 
puhas ja mitte eriti suur. Sel-
les koolis õpivad ainult head 
lapsed. Need, kes tahavad ka-
kelda ja ropendada, saadetak-
se pahade laste kooli. Lahked 
õpetajad teevad tunnid põne-
vaks. Näiteks loodusõpetuses 
näidatakse suurelt ekraanilt, 

kuidas looduses kõik päriselt 
on. Koolil on nii palju raha, et 
saab käia välismaal ekskursi-
oonidel. Koolis on palju või-
malusi vaba aja veetmiseks. 
Kooli lähedal on jalgratta- ja 
matkarajad. Poisid saavad 
ehitada koopaid ja mängida 
luuremänge.

Söök on selles koolis ta-
suta ja igaüks sööb seda, mi-

da tahab. Õpilased ei kanna 
enam pakse ja raskeid raama-
tuid kaasas, vaid igaühel on 
oma arvuti. Ka kodused tööd 
tehakse arvutiga ja saadetak-
se e-maili teel õpetajale. Lap-
sed ja õpetajad on rõõmsad, 
sest neil on palju vaba aega. 
Sellises koolis tahaksin mina 
õppida.

Kevin Schultz, 4A klass
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Muusikaringid 
Ringi nimetus Juhendaja klass

6c poisteansambel Mai Rand 6c
Põhikooli solistid Mai Rand 6.-8
11.klasside tütarlaste  
ansambel Mai Rand 11

Segakoor “Ave” Mai Rand / Helle Rand 10.-12.
1b-2b mudilaskoor Mai Rand / Helle Rand 1b-2b
Tütarlastekoor H.Rand/ M.Rand 5.-9
Rahvapill H.Rand 1.-4
2b kl.ansambel H.Rand 2b grupp
5b klassi ansambel H.Rand 5b grupp
Solistide ring “Lõoke” H.Rand 2a, 2b,5a, 5b
Ansambel „Milimali“ H.Rand 8b
Noorte solistide ring Veikko Lehto 4a,4b,7b
Kitarri algõpetus Veikko Lehto 9b,10b
Plokkflöödi algõpetus Veikko Lehto 3b
Vokaalansambel „Triinud“ Veikko Lehto 4a T
4 kl. Muusikal Veikko Lehto 4b
1.-2. tavaklassside mudilaskoor Veikko Lehto/L.Lehto 1a, 2a,3a
Gümnaasiumi neidude 
ansambel Laine Lehto 10

Gümnaasiumi segaansambel Laine Lehto 11b, 12c
Põhikooli ja güm. solistide ring Laine Lehto 5.-12.kl.
6b tütarlasteansambel Laine Lehto 6b grupp
Mudilaskoor “Ave Sol-bemoll” Laine Lehto 3b,4b grupp
3b solistide ring Laine Lehto 3b grupp
Plokkflöödi algõpetus Laine Lehto 3b
Solistiõpe Pilvi Karu 1.-12
Muusikaring Pilvi Karu 9

Spordiringid
Ringi nimetus Juhendaja klass

Korvpall Endel Tustit 8.-9kl
Kergejõustik Endel Tustit 6.-7 kl
Korvpall tütarlastele Sirje Metsküll 8.-12kl
Tervisevõimlemine Tiina Käen 7.-12kl
Palliring Marianne Baran 1kl P+2kl T
Palliring Marianne Baran 4.-5kl+6 T
Palliring Marianne Baran 2kl P+ 3kl
Palliring Marianne Baran 4.-6 P
Ravivõimlemine Marianne Baran 1.-2
Ujumine Norma Helde 2.-4
Ujumine Norma Helde 5.-12.kl.

Aineringid
Ringi nimetus Juhendaja klass

Kunstiring Elle Jurkatam 5.-9
Ajakirjandusring Marit Tarkin 9.-12
Etlemisring Marit Tarkin 10.-12
Emakeeleklubi Marit Tarkin 8.-12
Matemaatika Asta Kuuseok 9c,9d
Tõelise keemia ühing Irja Truumaa 10.-11.
Tõelise keemia ühing Irja Truumaa 8.-9
Inglise keel Merike Kivilo 12a
Tütarlaste käsitöö Raili Kaubi 5.-9
3kl. Tütarlaste käsitööring Raili Kaubi 3kl
4kl.tütarlaste käsitööring Raili Kaubi 4 kl.
Filosoofiaring Genadi Noa 10.-12
Noor uurija Vilma Kuiger 10
Arvutiring Eha  Kask 3b
Arvutiring Eha  Kask 3a
Arvutiring Eha  Kask 4b
Arvutiring Eha  Kask 4a
Religiooniõpetus Katrin Keso-Vares 1kl
Religiooniõpetus Katrin Keso-Vares 2kl
Religiooniõpetus Katrin Keso-Vares 3kl
Religiooniõpetus Katrin Keso-Vares 4 kl.
Religiooniõpetus Katrin Keso-Vares 5kl

Huviringid
Ringi nimetus Juhendaja klass

Näitering Ülle Jasmin 4a, 4b
Näitering „Larvid“ Lii Pihl 7.-12kl
Loodusesõbrad Gerta Nurk 1.-4
Tugiõpilaste liikumine K.E.N.A. Kaja Puck 5.-12.kl.
Praktiline käsitöö Madli-Maria Niit 5.-12.kl.
Praktiline käsitöö ja 
meisterdamine Madli-Maria Niit 1.-4

KG Showtrupp Inge Jalakas 9.-12
Peotants Kersti Kirs 1.-4
Peotants Kersti Kirs 10.-12
Punane Rist Sirje Metsküll 5.-12.kl.
Punane Rist Esmaabiring Pia Maidsaar 5.-12.kl.
Bridziring Marko Kolk 10.-12
Esteetika Tiia Leppik 1.-4
Esteetika Tiia Leppik 5.-12.kl.

Infot aegade kohta saab juhendajalt ning järgmise nädala ajalehest.

Ringid Kuressaare Gümnaasiumis 2004/2005

Armsad 10A, 10B, 10C, 10D ja 10E! 
Abituurium annab teada, 

et 11.-14. oktoobril leiab aset 
Jukude nädal, mille kange-
lasteks saate olema teie! Äär-
muslikke ”piinamisvõtteid” 
kasutades teeme teist nende 
viie päeva jooksul tõelised ja 
oma nime väärt KG õpilased! 
Nädal kulmineerub 14. oktoobri 
õhtul mitmeid üllatusi pakku-
val üritusel (täpsem info tule-

kul!), milleks valmistage ette 
miinimum 2 minutit pikk kava, 
mis iseloomustaks teie klassi. 
 Lisaks peab iga klass peoõh-
tule kaasa tooma tordi mõõt-
metega 29 cm x 100 cm. 
Klassikaaslane, kelle saada-
te torte degusteerima, mõel-
gu välja ka pisike tutvustus 
oma klassi maiuspala kohta. 
Nädala jooksul on kohustus-

lik kanda klouni nina (Ostke 
poest või tehke fantaasial len-
nata lastes ise!), koolis vajali-
kud esemed tõstke koolikotist 
heaga ümber ämbrisse ja eri-
ti uhked oleme me nende üle,  
kes kannavad õpetajate päeva 
stiili järgides tsirkusekostüü-
me. (kostüümitutele karistus!)
esmaspäevast kolmapäevani 
toimuvad süstemaatiliselt so-

bivuskatsed. Kogunemispai-
gaks on aula esine, kuhu  oo-
tame 2. vahetunnil A klassi, 3. 
vahetunnil B klassi, 4. vahe-
tunnil C klassi, 5. vahetunnil D 
klassi ja 6. vahetunnil E klassi. 
Pange vaim valmis, pisi - güm-
nasistid!

Abiturient Krõõt 


