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Juhtkond tänab

Palju
õnne!

Inga Engso 21.01

Lühidalt
Riigieksamid valitud

Riigieksameid valiti
järgnevalt: kirjand- 99, ing-
lise keel (2-osaline) - 90,
keemia- 67 (sh. 2 1-osalist),
matemaatika (2-osaline)- 64,
ühiskonnaõpetus- 40, bio-
loogia- 39, ajalugu- 28, sak-
sa keel- 6, vene keel - 4
õpilast.

Maidu Varik,
õppealajuhat aja

Indrek Sink Balti matšil
kolmas!

Eelmisel nädalavahetu-
sel Tallinna kergejõustiku-
hallis toimunud mit-
mevõistluse Balti matšil
kergejõustiku mitme-
võistluses sai Indrek Sink
(10c) noorte arvestuses kol-
manda koha.

Indrek  kogus 4724
punkti, püstitades kuus
isiklikku rekordit - 60 m
jooksus 7,32; kuulitõukes
14.08; kõrgushüppes 1.81;
60 m tõkkejooks 8,53;
teivashüpe 3.30 ja 1000 m
jooks 2.55,18. Seejuures 60 m
jooksus ja tõkkejooksus sai
ta ka alavõidud.

Treener Andres Laide
loodab Indrekult  head
esinemist ka üksikalade
Eesti meistrivõistlustel ja
noorte Balti matšil.

Maidu Varik,
õppealajuhat aja

Indrek Sinki ja tema
treenerit Andres Laidet edu-
ka esinemise eest kergejõus-
tiku Balti matšil.

KG direktsiooni kuuluvad
7 liiget: Toomas Takkis, Anu
Saabas, Maidu Varik, Kaja
Puck, Pilvi Karu, Inge Jalakas
ja Ursula Rahnik.

07. 12. 03 koosolekul aru-
tati Detsembrikuu Tegija(i)d.
Kuulati ära Merle Rätsep, kes
andis ülevaate vabariikliku
etlejate konkursi korraldamise
hetkeseisust. Kinnitati juube-
liürituse osalustasu 75 krooni
kuni 1.maini 2003 ja peale

seda 100 krooni.
14.01. 03 koosolekul toi-

mus arutelu nädalalehe saat-
mise üle, osales Marit Tarkin.
Otsustati: Nädalaleht saade-
takse kaks korda kuus kooli
pensionäridele, linnavalitsu-
sele, maavalitsusele, teistele
koolidele, AS “Tesman´ile”,
Saaremaa Kaubamajale.

Arutati selleaastaseid
juubeleid. Otsustati teha taot-
lus Kuressaare Linnavalitsu-

sele ja Saare Maavalitsusele
tänukirjade saamiseks. Vaa-
dati läbi kaplani ametijuhend.

Õppealajuhataja Anu Saa-
bas andis ülevaate kooliko-
hustuse mittetäitmisest det-
sembrikuus. Direktori käsk-
kirja saavad 5 õpilast, kellel on
üle 10 tunni põhjuseta puu-
dumisi.

Ursula Rahnik,
personalijuht

Kuressaare Gümnaasiumi direktsioonilt

Sel aastal esindavad meie
kooli vabariiklikul emakeele-
olümpiaadil 9 õpilast. Seekord-
ne olümpiaad on  mahutatud
koondteema alla "Kalevipojast
Rehepapini- tegijad ja tege-
lased". Juhendis on rõhutatud
põhimõtetet, et rahvaluule ei
ole vaid kunagi ammu juh-
tunu, vaid ka tänapäeval
toimiv kultuur. Kuna täna-
vused teemad jõudsid
koolideni alles oktoobris, läks
kõigil uurijatel kiireks, sest
lisaks küsitlustele ja raamatute
läbitöötamisele, tuli kogu töö
kaante vahele saada. See ei
oleks võimalik olnud, kui
meid ei oleks toetanud  lapse-
vanemad, kes hilistel öötun-

didel asjalikele uurijatele koh-
vi keetsid ja loomulikult Gert
Lutter, arvutihai, tänu kellele
kõik kirjutajad on lisaks
sisukale uurimistööle, saanud
ka päris mahuka arvuti-
kursuse.Ma ei unustanud su-
gugi kirjutajaid, sest kõike liht-
salt ei oleks juhtunud, kui Teil
tahtmist ja fantastilist
töötegemise tahet ei oleks ol-
nud. Suur tänu Teile!

Marit Tarkin,
uurimistööde juhendaja

Valminud uurimistööd:
1. Kristiina Kruuse 10.C "Minu
vanaema jutustatud lood".
2. Hannela Artus 11.C "Täht-
päevade tähistamine minu

Vabariiklikud uurimistööd läksid teele!

peres".
3. Kadri Kakkum 11. C "Rahva-
kultuuriga seotud stereotüü-
bid KG õpilaste hulgas".
4. Liis Kõu 11. C "Mehelik ja
naiselik regilaulus".
5. Kairi Madisson 11. C " Rah-
valuulega seotud paigad
Saaremaa turisminduses".
6. Alisa Mook 11. C " Rah-
vakultuuriga seotud ste-
reotüübid Kuressaare õpilas-
te hulgas".
7. Piret Puppart 11.C "Tradit-
sioonid minu peres".
8. Liis Maripuu 12.C "Muhu-
lase Ivan Rulli elu ja juh-
tumised".
9. Liis Põlluäär 12.C "Mehelik
ja naiselik regilaulus".
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Lühidalt
Kõik lapsed on mingil aja-

järgul võimelised kiusama.
On võimalik, et nad osalevad
kambas ja kamba tegevus
paneb nad tegutsema viisil,
mis pole eraldi võttes neile
üldse omane.

Ebasobivad täiskasva-
nute toimimisviisid: füü-
siline karistamine või jõu ka-
sutamine; täiskasvanu enda
kiusav käitumine; emotsio-
naalne reaktsioon (näiteks
viha); näägutamine ja
küsitlemine:"Miks?"; lapse
kutsumine kiusajaks; soov

mitte oma suhtumist muuta;
põhirõhu panemine mitte
muutmisele, vaid karista-
misele; kiusamise õigusta-
mine või ignoreerimine.

Vanema võtteid lapse
kiusava käitumise puhul:
kuulata ära lapse seisukoht;
mõelda koos lapsega
lõpptulemusele; keskenduda
käitumisele, mitte isikule;
probleemilahendav lähene-
mine; kaasata laps lahen-
duste leidmisse, arendada
lapses kaastunnet ja mõist-
mist teiste suhtes.

Toimetulek kiusava käitumisega

Saare Maakonna kooli-
noorte moeloome konkurss
“Noortemood” või “School
Fashion Show” - selle päris
OMA ürituse on ellu kutsu-
nud Saaremaa Õpilasomava-
litsuse Liit ja Kuressaare
Noorte volikogu.

Ürituse eesmärgiks on
noorte loovuse arendamine
läbi erinevate kunstivormide.
Noortele pakutakse läbi sel-
lise konkursi rohkelt enese-
teostusvõimalusi:

Rõivakollektsioonide
ideede kavandamine, värvi-
ja materjalitunnetamine,
modelleerimine ja konst-
rueerimine, stiilitunnetuse
arendamine, õmblusoskuste
arendamine, lavalise lii-
kumise- ja näitlejameister-
likkuse kasutamine, valguse-
ja helire•ii kujundamine, vi-
deo- ja filmikunsti vahendite
kasutamine. Võimalus luua
paljude eri kunstiliikide vahel
üks tervik.

Osalema kutsume kooli-
noori nii üldhariduskoolidest
kui  ka huvikoolidest üle
maakonna. Võistlejate vanu-
segrupid on: noorem 11 – 14a;
vanem 15 ja vanemad kooli-
noored.

Osa võivad võtta koolide,
klasside või lihtsalt mõtte-
kaasluse alusel kokku-
pandud teamid. Võistluse
arvestus ei ole koolidevahe-

Saare Maakonna koolinoorte
moeloome konkurss

line ja seega on lubatud isegi
mitme kooli õpilastest koos-
nevad võistkonnad.

Võistkonda  kuuluvate
õpilaste arv ei ole väga täpselt
piiratud, kuid ei tohiks olla
üle kümne. Team valib ettean-
tud teemade hulgast vähe-
malt ühe. Kuid võib osaleda
ka kõigil kolmel teemal.

Teemad on järgmised: 1.
öko (materjalideks valida ai-
nult looduslähedased mater-
jalid, näit.: paber, nahk, vill,
puuvill jne. 2. orient (mater-
jali valik vaba) 3. tule-
vikutrend (materjali valik
vaba)

Terviklikuks kollektsioo-
niks  loetakse vähemalt 3 kos-
tüümiga teemat! Kollektsioo-
ni esitluse maksimaalseks
pikkuseks on 3 min. Esitlusel
võib kasutada kõiki kollekt-
sioonile kasuks tulevaid abi-
vahendeid (muusika, lii-
kumine, valgus,
videoprojektsioon, modellide
valik, soengud, make up jne.)
Lavalise liikumise seadmisel
arvestada lisaks tavalisele la-
vale veel 2x8 meetri pikkuse
saaliulatuva lavakeelega. Lii-
kumisseade peaks olema
lõppürituse jaoks eelnevalt
seatud.

Ürituse raames toimub ka
näitus kollektsioonide loo-
mise protsessist (mis koos-
neks moejoonistest, fotodest,

materjaliproovidest koos
kommentaaridega)  kohale
tuua kujundatult stendil.
Hinnatakse parimaid stende.
Konkursi hindamisel
arvestatakse:   1. Stiilitunne-
tust 2. Fantaasiat 3. Materjali
kasutust 4. Kogu kollektsioo-
ni tervikut     5. Lavalist
show‘d.  Auhinnatakse pari-
maid ja huvitavamaid kollekt-
sioone.           Grand Prix  -
pääs osalema ERKKI
Moeshow‘le

Eelregistreerimise vii-
mane tähtaeg on 24. märts
2003.

Info ja abi saamiseks pöör-
duda huvijuhi poole!

Trendikat fantaasialen-
du! Pangem teamid tööle ja ol-
gem üks osa kõige kuu-
memast moeshowst Saare-
maal!

Et tagada igati hea Kures-
saare Gümnaasiumi esinda-
jate tase lõppüritusel,  kor-
raldab Kuressaare Gümnaa-
siumi ÕOV Kuressaare Güm-
naasiumis eelvooru.

Jälle võimalus lisa saada
klassidevaheliste võistluste
punktiarvetusse! Täpsem in-
formatsioon KG Moeshow
eelvooru toimumise kohta
järgnevates Meie KG-des.

Inge Jalakas,
huvijuht

Koolikiusamist soodustab
ja isegi julgustab see, kui
vanemate, kaaskodanike,
õpilaste ja õpetajate poolt
midagi ette ei võeta. Kõik
koos, jagades vastutust, tuleb
rääkida probleemist kõva
häälega.

Endiselt kirju oodates:
kaja@oesel.edu.ee. Telefon:
05209914. Vastuvõtuaeg: es-
maspäev kell 8.30 - 10.00, nel-
japäev kell 15.30 - 17.00.

Kaja Puck,
koolip sühholoog

Õpilasesinduse koosolek
13. jaanuaril 2003

Päevakorras olid järg-
mised punktid: Saaremaa
Õpilasomavalitsuste Liidu
uusaastapeost osavõtjad; KG
lumelinna ehitamise võist-
lus; lumine spordipäev 01.02
kooli metsas; Mini-missi ja -
misteri valimised algklas-
sides; 8a klassi probleemikas
käitumine koolitundides; ÕE
liikmete vähene osalus koos-
olekutel; maausuliste kiri
ÕE-le.

Võeti vastu järgmised ot-
sused: KG-d esindab uus-
aastapeol 5 liiget ÕE-st,
ühiste jõududega püüame
leida sponsoreid minimissi ja
-misteri valimisteks, meie
järgmise koosoleku auküla-
lised on suured jutupauni-
kud ning tunnisegajad 8.a
klassist, senised igaes-
maspäevased koosolekud
toimuvad edaspidi vajadusel
midagi “arutada”,
maausulistele saadeti vas-
tukiri selgitamaks kaplani
tööülesandeid ja viimaste
vajadust meie koolile.

Imre Kuusk,
õpilasesinduse esimees

Koolitused jaanuaris
2003.a.

Alates 20. jaanuarist ing-
lise keel nõrgalt edasijõud-
nutele. 24. - 25. jaanuar
lugemine ja kirjutamine ise-
seisva mõtleja kujune-
miseks. Alates 28. jaanua-
rist matemaatika riigiek-
samikursus. 30. - 31. jaa-
nuar toatäis õppevahendeid
ilma rahata: emakeel,
matemaatika. 31.jaanuar
metoodilise mapi koosta-
mine kunstiõpetuses. 31.
jaanuar - 01. veebruar õp-
pimisest ja õpetamisest liit-
klassis.

Huvilistel pöörduda li-
sainfo saamiseks ja regist-
reerimiseks Osiliasse
Nooruse1, tel 56 576, e-post
osilia@oesel.edu.ee.

Maie Meius,
KK Osilia juhat aja

KK Osilia koolitus



13.-16. detsembrini oli
Kuressaare Gümnaasiumi
tütarlastekooril võimalus
osaleda Turu linnas Uute Jõu-
lulaulude konkursil.

Uue jõululaulu oli meile
lahkelt nõus kirjutama
Lümanda Põhikooli muusi-
kaõpetaja ja ka varem huvi-
tavaid laule kirjutanud Ülle
Reinsoo. Uus laul sai Üllel
valmis sügiseks ja inspirat-
siooni sai ta Irene Paldre im-
elistest värsiridadest:” Heli-
naid tähtena liugleb alla,
vaikne on öö.”

Justnagu inglitelt kostuks tasa,
 helikeelil tõesõna, Jõuluöö, imede öö,

 valguse sünniöö.
 Jõuluööl tasa vaid sajab tähti,
 igal kiiduviis hõlmas,
 kummardu sinagi, laula kaasa:
 Sulle ju sündis Päästja!”

Imekiiresti möödusid
kolm pingelist ettevalmis-
tuskuud ja jõudis kätte
13.detsembri varajane hom-
mik, kui kell 07.00 asusime
teele Soome poole.

Päris paljudele meie koori
lauljatele oli see esimene reis
piiri taha ja ka nii suure lae-
vaga esimene reisikogemus,
nii et päris parasjagu pani
passikontroll põlved võdise-
ma. Mõned sisustasid lae-
vasõidu aega karaokebaaris
kuulates või osaledes, mõned

Sõpruslinnade lastekoorid Turus
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Kui ma oleksin sün-
nipäev…..

… ,siis ma läheksin koos
sünnipäevalapsega laevale.
Teeksin talle hõrgutavad
road ja suure tordi, kus on
peal küünlad. Ma teeksin
talle sellise üllatuse, et viin
ta tuppa, kus on kingimägi.
Ma tooksin ka klouni ja viik-
sin ta lõbustusparki. Kui
sünnipäev läbi saab, viiksin
sünnipäevalapse päike-
seloojangut vaatama.

 Kristo Kaasik 4A

… , siis ma oleksin hästi
lõbus ja kõige vahvam sün-
nipäev, mis üldse on ole-
mas. Ma teeksin kõik nii, et
just sünnipäevalapsel oleks
kõige parem olla ja see sün-
nipäev jääks kõigile meelde
kogu eluks.

 Eva Jantra 4A

… , siis ma otsiksin sün-
nipäevalapsi. Ma oleksin
väga värviline. Kui ma olek-
sin sünnipäev, poleks ükski
sünnipäev igav. Ma peaksin
olema kiire, et ma igale sün-
nipäevale jõuaksin. Mul
peaks olema peas lausa ar-
vuti, et teada, kellel millalgi
sünnipäev on. Kui ma hili-
nen on juba kuri karjas.
Talvel võib olla suurem hi-
linemise võimalus. Suvel
ma jõuaksin kiiremini. Sel-
les on jama, et suvel on ka
rohkem sünnipäevi. Minule
meeldiks sünnipäev olla.

 Jorgen Holm 4A

Algklassidelt

Talvest
Lumep all
Siis kui lõppes lumetrall,
tormas tuppa lumepall.
Võttis seljast lumevati,
välja tuli meie Mati.

Lilian T ruu I b
Talvel
Lumehelbeid langeb maha
Mina ruttu õue tahan.
Lumepalli veeretan,
uhke memme ehitan.

Karmo Salong I b

aga liftiga sõites. Lift on ju nii
haruldane nähtus ühe saar-
lase jaoks!

Hiliseks õhtutunniks
jõudsime siis Turusse, kus
saime kokku oma soome-
poolsete tugiisikutega Signe
ja Desiree Arminenidega, kes
meiega tegelesid need kaks
päeva ja aitasid lahendada
üles kerkinud probleeme,
ning meile igati kaasa elasid.

Kõik konkursil osalenud
koorid ööbisid Turu Kontsert-
halliga seotud majas, nimelt
Ametikõrgkooli ruumides.

Teise päeva lõunast alates
hakkas juba väike närv sisse
pugema, sest kell 15.00 algas-
ki uute jõululaulude
konkurss. Meie laul tuli ette-
kandele kolmandana ja lava-
tagune pinge aina kasvas,
kuulates teiste ilusat laulmist.
Pinget aitasid maandada eri-
ti naljakad mõtted, et võik-
sime oma laulu esitada räp-
pides ja kujutluspilt, kuidas
see siis rahvariietes veel võiks
välja näha aitas  pingeid
maandada.

 Kõik kulges nii, nagu
olime harjutanud. Koor oli
rõõmsa hoiakuga ja minule
dirigendina tundus, et eriti ei
pabistatudki.

Peale oma etteastet said
tüdrukud kuulata teisi
võistelnud laule ja peale väi-
kest pausi kuulutas ka •ürii

välja oma otsuse. Viimase ar-
vates oli parim laul Ungarist
saadetud laul, mis iseenesest
oli mõeldud naiskoorile esi-
tamiseks, pikkuseks 8 min. ja
minu arvates väga keerulise
harmooniaga, see otsus teki-
tas paljudes siiski protesti.

Ülle Reinsoo kirjutatud
laul jäi neljandaks.

Pühapäev algas taas väga
varakult ja juba kell kaheksa
hommikul asuti taas politsei
saatel kolonnis Toomkiriku
poole teele. Seal toimus ju-
malateenistus peapiiskop
Jukka Paarma poolt läbivii-
duna. Kõik konkursil osale-
nud lauljad moodustasid
suure ühendkoori ja esitati
kolm tuntud jõululaulu,
kolmes erinevas keeles: “ The
First Nowell”inglise, “Stille
Nacht, Heilige Nacht” saksa
ja “Maa on niin kaunis”
soome keeles. Peale seda
külastasime ürituse soome-
poolseid sponsoreid.

Kell 14.00 tuli astuda taas
lavale. Toimus Jõulukontsert,
millest võtsid osa ka täiskas-
vanute kollektiivid ja see
kontsert kanti üle ka Soome
Televisioonis.

Niipalju, kui tüdrukud suht-
lesid kohalike elanikega, kiit-
sid kõik ilusaid Saaremaa
rahvariideid.

Kontserdi lõpus kingiti
Jätkub lk. 4...

Kuressaare Gümnaasiumi tüt arlastekoor Uute Jõululaulude konkursil T urus.
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Mina olin talvel jõulude
ajal maal. Kõik oli hästi lu-
mine ja ilus. Puud olid raa-
gus ning lumevaiba all. Met-
sas lendasid linnud. Ma käi-
sin oma isaga mitu korda
metsas ja ta ütles, et kõik on
täpselt nagu ulmemaailm.
Meil on maal suur
kompostihunnik, kuhu oli
lumi peale sadanud ja sel-
lest sain endale ideaalse kel-
gumäe.

Talvine mets on nagu
muinasjutt, kus kõik on här-
mas, jäine, nii ilusasti
sädelev ning loomade, lin-
dude jälgi täis.

 Kristi Maripuu 4B

Mulle meeldib talv. Siis
saab kelgutada ja suusata-
da. Ma käisin pühapäeval
Kaarmal kelgutamas. Oli
väga tore ja libe ka. Tulid
pikad liud.

 Susanna- Liis Seppel 4B

Nüüd on käes tõeline
talv. Õues on paksult lund
ja iga päev sajab veel juur-
de. Ilm on väga külm, aga
kõik on nagu muinasjutus.
Jalge all krudiseb ja kriuk-
sub lumi. Üleni härmas
pihlakal on veel punased
marjad küljes. Sirelioksal is-
tub kohev tihane ja ootab,
millal ma pekitüki oksale
seon. Pakane näpistab põs-
ki ja nina, pean tuppa taga-
si lippama.

 Eliisa Annusver 3A

Talv on tore aeg. Talvel
on jõulupühad ja meil õega
on talvel sünnipäevad.
Mulle meeldib see, et lumi
tuli maha. Pühapäeval käi-
sin isa, õe Hanna ja Elsaga
lossipargis suusatamas. Isa
suusatas väga hästi, aga
mina kukkusin kaks korda.
Söötsime parte ja kelguta-
sime ka. Tahan sel talvel
proovida uisutamist. Arvan,
et talvel saab palju huvita-
vat teha.

 Sanna Vahter 3A

Talvest Sõpruslinnade lastekoorid Turus
(algus lk. 3)

igale koorile tore Turu linna
päkapikk.

Reisile eelnes pingeline
periood, kus otsisime või-
malusi erinevatest fondidest
toetuse saamiseks. Ja siinko-
hal tahangi väga tänada Kul-
tuurkapitali Saarema Eks-
pertgruppi, Põhjamaade
Ministrite Nõukogu In-
fobürood, Kuressaare Lin-
navalitsust, Lümanda valda.
Väga tahame tänada ka
Kuressaare Noorte Hu-

Kuu tegija st atuut

Antakse välja igakuiselt
Kuressaare Gümnaasiumi
direktsiooni otsuse alusel
tunnustamaks ja tänamaks
Tegijaid, kelle Tegu on kaasa
aidanud Kuressaare Güm-
naasiumi edenemisele.

Ettepanekuid Tegijate
tunnustamiseks ja täna-
miseks võivad teha kõik
Kuressaare Gümnaasiumiga
seotud ja meisse hästi suhtu-
vad kodanikud, ühendused,
ettevõtted jms.

Ettepanek saab olla tehtud
möödunud kuu Tegija tun-
nustamiseks ja tänamiseks.

Ettepanekud aadressil

Kuu Tegija statuut
Nooruse 1, Kuressaare Güm-
naasium, koolisiseselt
sekretärile, hiljemalt algava
kuu kolmandaks päevaks.

Ettepanekud vaatab läbi ja
otsustab “…kuu Tegija
Tänukirja” andmise Kures-
saare Gümnaasiumi direkt-
sioon lihthäälteenamusega.

Tegija saab tunnusta-
miseks “…kuu Tegija
Tänukirja” (lisa…) ja lilled.

Novembrikuu T egijad

Jaagup Kallas – aktiivse ja
tulemusliku töö eest kooli üri-
tuste elluviimisel.

Erko Niit – R.Valgre lau-
lufestivalil parima meessolisti
tiitli eest.

vikeskust, kes laenutas meile
kaunid Saaremaa rahvarii-
ded ja Õilme Salumäed, iga-
külgse abi eest.

Reisi heaks kor-
daminekuks andsid oma pa-
nuse ka õpetajad Mai Rand,
Merle Tustit ja sündinud rei-
sikorraldaja - grupijuht Mer-
le Rätsep. Reisi tegi meiega
kaasa ka laulu autor Ülle
Reinsoo. Soovime talle väle-
dat sulge ka edaspidi midagi
lastekoorile kirjutamiseks!

Uuno Raadio – üritus-
terohke põneva koolipäeva
sisustamise eest.

Detsembrikuu T egijad

9C klassi näitetrupp –
etenduse “Nõiduse kütkes”
eest.

Kusti Kokk´a mälestus-
päeva korraldajad – meeldi-
va sündmuse eest.

KG Showtrupp ja Inge
Jalakas – silmapaistva esine-
mise eest kooli kõikidel jõu-
lupidudel.

KG direktsioon – sisuka,
järjepideva ja hea töö eest.

Ursula Rahnik,
personalijuht

Foto KG tüt arlastekoorist, mis on tehtud Soomes T uru keskuses asuval turuplat sil.

Laste vastukajadest jäid
kõik ürituse ja ka reisiga väga
rahule, sest kuuldi ju erine-
vaid uusi jõululaule, laste-
koore ja leiti endale ka sõpru
nii Soomest kui ka kauge-
malt. Ja ehk edaspidigi
julgeme osa võtta mõnest rah-
vusvahelist projektist.

Soome jõulupealinn Turu
jättis kõigi osalejate sü-
damesse meeldiva mälestuse.

Helle Rand,
KG tüt arlastekoori dirigent
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Väljavõte Haridusministri
28. jaanuari 2002. a määru-
sest nr 20.

§ 3. Põhikooli lõpueksamite
eesmärgid ja vormid

(1) Põhikooli lõpueksamite
eesmärgid on:

1) hinnata põhikooli ja
gümnaasiumi riiklikus õppe-
kavas (edaspidi riiklik õppe-
kava) määratletud õpitule-
muste saavutatust eksami-
ainetes;

2) saada tagasisidet õppi-
mise ja õpetamise tulemus-
likkusest;

3) suunata eksami sisu ja
vormi kaudu õppeprotsessi;

4) siduda järjestikuseid
haridusastmeid ja -tasemeid.
(2) Lõpueksam võib olla:

1) kirjalik;
2) kirjalik ja suuline ka-

heosalise eksami puhul.

§ 4. Põhikooli lõpueksamid ja
lõpueksamitel osalemine

(1) Põhikooli lõpetamiseks
sooritab põhikoolilõpetaja
kolm eksamit:

1) kohustuslik eesti keele
ja kirjanduse eksam;

2) kohustuslik matemaati-
kaeksam;

3) õpilase valikul eksam
(edaspidi valikeksam) järg-
miste õppeainete hulgast:

võõrkeel, bioloogia, keemia,
füüsika, geograafia, ajalugu.
(3) Põhikooli lõpueksamid al-
gavad kell 10.00 ning ek-
samiks antakse aega kaks
kuni kolm astronoomilist
tundi.
(4) Põhikooli lõpueksamitele
lubatakse õpilane, kelle 9.
klassi aastahinded on vähe-
malt rahuldavad.
(5) Kooli õppenõukogu otsu-
sega võib põhikooli lõpuek-
samitele lubada ka 9. klassi
õpilase, kellel on kuni kaks
mitterahuldavat aastahinnet
(k.a. eksamiained).
(6) Põhikoolilõpetaja teatab
kooli juhtkonnale 1. märtsiks
õppeaine, milles ta soovib
sooritada valikeksami.
(10) Koolid teatavad 15.
märtsiks Eksamikeskusele
kirjalikult erivajadustega
(nägemis-, kuulmis-, kõne-
või kehapuudega) põhikoo-
lilõpetajate eksamineeri-
miseks vajalikest tingimus-
test.
(11) Kui põhikoolilõpetaja
haigestub põhikooli lõpuek-
samite ajal, sooritab ta
lõpueksami kooli direktori
määratud ajal ja kinnitatud
materjalide alusel.

§ 8. Põhikooli lõpueksa-
mitööde hindamine

(1) Lõpueksamitöid hindab

lõpueksamikomisjon, läh-
tudes vastava õppeaine
lõpueksamitöö hindamisju-
hendist.

§ 9. Korduseksamite korral-
damine

Mitterahuldava lõpuek-
samihinde saanud põhikoo-
lilõpetaja õpilane sooritab
korduseksami kooli direktori
kinnitatud materjalide alusel
hiljemalt 25. augustiks. Ek-
sami toimumise kuupäev
määratakse kindlaks direk-
tori ja õpilase vastastikusel
kokkuleppel.

NB! Kuressaare Gümnaasiu-
mis toimub korduseksam
20.juunil.

§10.  Põhikooli lõpet amine
põhikooli ja gümnaasiumi
riikliku õppekava järgi

(1) Põhikooli lõputunnistus
antakse õppenõukogu otsu-
sega põhikooli ja gümnaa-
siumi riikliku õppekava järgi
õppinud 9. klassi õpilasele,
kelle õppeainete aastahinded
on vähemalt rahuldavad ja
kes on positiivselt sooritanud
lõpueksamid.
(2) 9. klassi õpilasele, kellel on
põhikooli lõpetamisel kuni
kahes õppeaines puudulik
aasta- või eksamihinne,

Põhikooli lõpueksamite korraldamise ning põhikooli
lõpetamise tingimused ja kord

põhikooli lõputunnistuse väl-
jaandmise otsustab õp-
penõukogu pärast täiendava
õppetöö või korduseksami
sooritamist.

NB! Kuressaare Gümnaasiumis
võib 9. klassi õpilane alustada
täiendavat õppetööd õp-
penõukogu otsusega alates
02.juunist (s.o. vahetult pärast
aastahinnete väljapanekut).

(3) Erandina võib lapsevane-
ma kirjaliku avalduse põhjal
õppenõukogu otsusega anda
põhikooli lõputunnistuse ka
9. klassi õpilasele, kellel on
puudulik aasta- ja/või ek-
samihinne kuni kahes õp-
peaines ja kes kordusek-
sameid pole sooritanud.

Kuressaare Gümnaasiumi
poolsed täiendused on lisa-
nud Anu Saabas (direktsioo-
ni koosoleku otsus).

NB! Kuressaare Gümnaa-
siumi 9.kl. õpilased: valikeksami
õppeaine palun teatada klassiju-
hatajale hiljemalt 25.veebrua-
riks!

Anu Saabas,
õppealajuhat aja

Väljavõte haridusministri
23.jaanuari 2001.a., määru-
sest nr.6  “Põhikooli ja güm-
naasiumi õpilaste tunnusta-
mise kord”

Eduka õppimise ja eesku-
juliku või hea käitumise eest
võib põhikooli õpilast kooli
lõpetamisel tunnustada järg-
miselt:
1) kiituskiri «Väga heade
tulemuste eest üksikutes õp-
peainetes»;
2) kiitusega lõputunnistus
põhikooli lõpetamisel.

Kiituskirjaga «väga heade
tulemuste eest üksikutes

õppeainetes » tunnust amin e

Kiituskirjaga autasus-
tatakse kooli õppenõukogu
otsusel 9. klassi õpilasi, kes on
saavutanud väga häid tule-
musi ühes või mitmes õp-
peaines.

    Nende õppeainete aas-
tahinne VIII ja IX klassis on
«5», nende õppeainete
lõpueksami hinne IX klassis
on «5» ja on  osalenud aine-
olümpiaadidel, konkurssidel
vm.

    Ülejäänud õppeainetes
edasijõudmine vähemalt
rahuldav.

Põhikoolilõpetaja  tunnustamine
Kiitusega põhikooli lõputun-
nistus

Kiitusega põhikooli lõpu-
tunnistus antakse kooli õp-
penõukogu otsusega 9. klas-
si õpilasele, kellel on kõikides
põhikooli lõputunnistusele
kantavates õppeainetes aas-
ta- ja eksamihinne «5» ning
käitumine eeskujulik või hea.

Kiitusega põhikooli lõpu-
tunnistus antakse ka 9. klassi
õpilasele, kelle hindamisel
kehalises kasvatuses on me-
ditsiinilistel näidustustel ka-
sutatud hinnangut “arves-
tatud”.

Põhikooli lõpueksamid ja
lõpuaktus.

Lõpueksamid toimuvad
järgnevalt: 05.juuni  eesti keel
ja kirjandus (kirjalik), 12.juu-
ni  matemaatika (kirjalik),
16.juuni  valikeksam (kirja-
lik), 17.juuni võõrkeel
(suuline).

Lõpuaktus  toimub kol-
mapäeval, 18.juunil kell 16.00
(kooli pidulik riietus).

Anu Saabas,
õppealajuhat aja



Saaremaa Kaubamaja

AS TESMAN LTD

Kuressaare Gümnaasium

kool@oesel.edu.ee ja http://www.oesel.ee/kg
Ainekaardid: http://www.oesel.ee/ak

Peatoimetaja Marit Tarkin (marit@oesel.edu.ee)
Õpilastoimetus Astra Mõistlik (azza@stereo88.com)
Algklassitoimetus Inga Engso (inga@oesel.edu.ee)
Algklassitoimetus Merle Tustit (merletu@oesel.edu.ee)
Põhikoolitoimetus Kersti Kirs (kersti.kirs.001@mail.ee)

Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Põhikoolitoimetus Sirje Kereme (sirje@oesel.edu.ee)
Terviseleht Riin Peeters (riin.peeters@mail.ee)
Terviseleht Sirje Metsküll (sirjem@oesel.edu.ee)
Sport Johannes Kaju (johka@oesel.edu.ee)
Küljendaja/kujundaja Gert Lutter (gL@oesel.edu.ee)

Ajalehte toetavad:
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Eksam Arv Max p Min Max Kesk kesk% Hinne Kvaliteet Edukus

Emakeel
981 100 30,5 99,5 73,4 73,4% 3,7 62,0% 97,4% vab.
84 50 98 75,1 75,1% 3,8 71,1% 100% KG

Matemaatika
1644 40 0 40 29,6 74,1% 3,9 64,2% 91,0% vab.
84 4 39 29,3 73,2% 3,8 60,2% 94,0% KG

Keemia
389 100 41 100 85,7 85,7% 4,4 90,0% 99,5% vab.
40 58 99 87,2 87,2% 4,5 91,1% 100% KG

Geograafia
541 69 9 69 45,8 66,4% 3,5 49,7% 90,6% vab.
18 30 62 41,4 60,0% 3,1 16,7% 83,3% KG

Bioloogia
475 70 22 70 50,4 72,0% 3,7 61,3% 98,3% vab.
5 45 69 55,4 79,1% 4,0 50,0% 100% KG

Füüsika
168 80 10 80 53,3 66,6% 3,4 51,2% 78,6% vab.
6 32 59 45,3 56,7% 3,0 16,7% 83,3% KG

Inglise keel
712 75 37,5 75 66,5 88,6% 4,5 95,8% 100,0% vab.
18 55 73,5 67,6 90,2% 4,7 100% 100% KG

9a 9b 9c Kokku

Lõpetas 28 27 29 84
Kuressaare Gümnaasium 17 15 18 50
Saaremaa Ühisgümnaasium 5 3 1 9
Kuressaare Õhtukool 0 2 0 2
Orissaare Gümnaasium. 0 1 0 1
Leisi Keskkool 1 0 0 1
Muud gümnaasiumid 0 0 1 1
Ametikoolid: 5 6 9 20
Kuressaare 2 6 6 14
Tln. Merekool 1 0 0 1
Tartu 17.KKK 1 0 0 1
Putkaste Ametikool 0 0 1 1
Taebla KKK 1 0 2 3
Ei õpi 0 0 0 0
Kokku 28 27 29 84

Põhikooli lõpetajate edasiõppimine ja eksamite statistika
õppeaasta 2001/2002 andmete põhjal

Selgitused eksamite statis-
tika tabelile: arv - eksami vali-
mi suurus (õpilaste arv); max_
p - eksami maksimaalne või-
malik punktide arv; min - ek-
sami valimi minimaalne tule-
mus; max - eksami valimi mak-

simaalne tulemus; kesk - ek-
sami valimi aritmeetiline kesk-
mine; kesk% - eksami valimi
tulemuse % max võimalikust;
hinne - eksami valimi aritmeet-
iline keskmine hinne; kvaliteet
- soorituse kvaliteet; edukus -

soorituse edukus.
Tabeli ülemine ainerida

näitab vabariiklikke (vab) tule-
musi. Tabeli alumine ainerida
näitab Kuressaare Gümnaa-
siumi (KG) tulemusi. Rasvase-
ga märgitud arvud näitavad

meie õpilaste paremaid tule-
musi võrreldes vabariiklike
tulemustega. Koostas: Anu
Saabas (aluseks REKK-I põhik-
ooli lõpueksamite statisti-
kaaruanne EP77-01/2002).

17. jaanuaril kella seits-
meks oli Saaremaa Ühisgüm-
naasiumi saali kogunenud
kahtlaselt palju inimesi. Aga
tegelikult ei olnudki see mi-
dagi kahtlast. Nemad kõik
lihtsalt teadsid, mis seal kohe
juhtuma hakkas.  Tõepoolest,
tol õhtul astusid SÜGi ühe-
teistkümnendate klasside
noored lavale algusest lõpu-
ni omatehtud etendusega.
Etendusega, mida kutsutakse
–,,CABARET ”.

Sõna kabaree tuleb prant-
susekeelsest ja tähendab koh-
vikut, kus külalistele esine-
takse õhtuti varietee (mit-
mekesine eeskava) või revüü-
ga (luksuslikult lavastatud
muusikalis-tantsuline lava-
line ettekanne).

Kuigi SÜGi saali ei saa just
kohvikuga võrrelda, oli see,
mis laval toimus, igati oma
nime väärt.

Etenduse teema tuli täna-
vu kergelt. Nimelt astuti
seekord kabareega lavale kol-
meteistkümnendat korda.
Sealt ka teema -,, Kuraditosin
”. Selle raames käisid lavalt
läbi kuradid, vampiirid,
pätid, politseinikud, helenda-
vad luukered, põrgulikud
tangotantsijad, üks kurva
saatusega inglike ja paljud
muud tegelased, kes kõik
suuremal või vähemal
määral selle teema raa-
midesse ka ära mahtusid.
Ääretut hämmingut tekitas
minus teadmine, et pea kõik,
mida lavalt nägime, oli nende
samade noorte enda tehtud.
Ma arvan, et see oligi põhjus,
miks ma seda kõike niimoodi
nautisin.

Minu andmetel vähemalt
pooled ülesastunutest ei ol-
nud kunagi ennem tantsi-
misega tegelenud. Seda enam

paistsid silma juba kogemus-
tega esinejate oskused. Seda
oli tõega väga hea vaadata.
Aga mitte ainult tantsudega
ei astutud üles.

Kabaree vaheldus-
rikkusele kohaselt, sai näha
nii soololaule, duetti kui an-
sambli moodi gruppe ja isegi
mingil määral  mustkunsti.
Üritus kulmineerus loomu-
likult lõputantsu ,,kankaani-
ga”, mille ajal oli laval kõige
rohkem rahvast.

Pean tunnistama, et minu
jaoks (ühena vähestest, mulle
tundus) oli see esimene kord
SÜGi ,,CABARET ’d ” näha,
nii et minul võrdlusvõimalus
puudus.

Sellepärast käisin ja küsi-
sin ka mõnede teiste arva-
must. Ja minu jaoks olid vas-
tused väga üllatavad. Väga
paljud ei olnud selle eten-
dusega rahul ja väitsid, et eel-

mistel aastatel on paremaid
nähtud. Oli ka kiitvaid ja tun-
nustavaid arvamusi.

Paljud praegused küm-
nendikud väitsid, et nad said
küll ideid oma järgmise aas-
ta etenduse tarvis, aga ar-
vasid, et midagi nii head nad
teha ei suuda.

Küsisin ka esinejate eneste
käest, kas nad ise jäid rahule.
Selle küsimuse peale vajusid
kõigil suud kõrvuni ja kõlas
üldine rõõmustav –JAA-.

Nad ütlesid, et laval oli
väga hea olla ja publik oli ka
tore (selle arvamusega ma
nõustun: mul isiklikult oli
kaasaelamisest vere maitse
suus ja käed surisesid plak-
sutamisest)..

Mary Tamsalu,
11A klass

“Cabaret” vallutas pealtvaatajate südameid


