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Neljapäeval, 25. sep-
tembril toimub klassipilti-
de tegemine kooli aulas vas-
tavalt õpetajate toas oleva 
graafiku alusel!

Inge Jalakas,
huvijuht

Teated
Lastevanemate üldkoos-
olekud toimuvad kooli au-
las algusega kell 18.00 
alljägnevalt:

2. - 4. klasside vanemate-
le 25. septembril. 5. - 9. klas-
side vanematele 2. oktoobril. 
Gümnaasiumi klasside va-
nematele 23. oktoobril. Klas-
sikoosoleku aja teatab klassi-
juhataja.

Õppealajuhatajad

Mini-Jukud võeti põhikooli vastu
Korraldajad kirjutavad

Nagu igal aastal pida-
sime ka sel aastal Mini-Ju-
kude päeva. Üritus toimus 
neljapäeval, 18.09. See ette-
võtmine oli jukudel väga 
vahva.  Päeval toimus tekli-
aktus ja õhtu poole põhikoo-
li vastuvõtmise rituaal 9ndi-
ke poolt ja lõpuks  pidu, mis 
kestis kella poole kümneni.

Hommikul kell 11.45 ko-
gunesid kõik mini-jukud au-
lasse, et anda oma juku-van-
ne ja saada tekkel. Tekleid 
panid noorematele kooli-
kaaslastele pähe 9 klassi õpi-
lased. Aktus kestis umbes 20 
minutit. Peale seda läksid  
kõik edasi tundidesse. 

Õhtul kella viieks ko-
guneti taas kooli ja oodati, 
sall silmade ees, kooli sise-
hoovis. Õnnelikke viiendik-
ke ootas esimesena 9B klass, 
kes nooremaid erinevate 
katsumustega proovile pani. 
Järgnes   9C happening, mis  
oli 1 korrusel pikas korido-
ris. Seal pidi läbima takistus-
raja. Kes käis seal kummu-
li ja kes sõitis mööda seina. 
Lauldi ja tehti kätekõverdu-
si ning jäljendati erinevaid 
hääli. 

Spordisaalis oli samuti 
omamoodi takistustee, mille 
valmistas 9D. See oli lühike, 
kuid palju ronimist ja veere-
mist. Peale igasugust turni-
mist viidi 5ndikud 9A hoo-
litseva käe alla aulasse.

Seal viidi uutele põhi-
kooli tulijatele läbi viimased 
katsumused.  

Riided vahetatud ja end 
korda tehtud, asusid pisike-
sed jukud pidutsema. Peol 
oli osalejaid päris palju. DJ-
ks oli DJ Poopuu. Sooviti 
meelepäraseid soovilugusid 
ja tantsiti, tähistamaks põ-
hikooli õpilaste hulka jõud-
mist. Kõikidel Mini-Jukudel 

oli rõõmus tuju ning midagi 
oli läbitud keerulisest katse-
rajast ka sõpradele rääkida. 

Merili Turja,
9C klass

Mini-jukud kirjutavad
Neljapäeval oli 5. klassi-

de Mini-Jukude pidu, mille 
korraldasid 9. klasside õpi-
lased. Kogu päeva täitsid 
üritused lõppesid meelde-
jääva peoga. Kõigil viiendi-
kel oli kaasa vaja võtta sall 
või rätik, mis seoti takistus-
riba läbimiseks silmade et-
te. Enne teeleminekut tehti 
meid “ilusaks” – üheksan-
dikud tutvustasid uut ma-
ke-up tehnikat (briljantrohe-

lised kehamaalingud). 
Takistusriba oli üks kõi-

ge vahvamaid asju. Seal tu-
li teha sportlikke harjutusi 
koos mõningate “lisandite-
ga”, nagu näiteks haukumi-
ne, ämbrisse astumine,  eri-
nevate häälte jäljendamine ja 
degusteerimine.

Õhtu jätkus omavalmis-
tatud tordi söömisega ja kes 
soovis, sai ka tantsu lüüa. 

Mõnus on olla nüüd põ-
hikooli õpilane.

Merilin Heinsoo,
5B klass

Õpilaste sünnipäevad
Karli Allik 1A 25.09
Elina Toompuu 12C 25.09
Ines Vapper 5B 25.09
Silver Mägi 6A 26.09
Teisi Valge 10A 27.09
Hedi Kereme 1B 27.09
Hindrik Kipper 5B 27.09
Ruuben Liiv 1A 28.09
Sepp Liina 5C 28.09
Juta Altmets 6B 28.09
Anu Pahapill 10D 29.09
Mihkel Siim 11B 29.09
Kadi Maripuu 12B 29.09
Kristin Liias 6C 29.09
Kerda Kuusküll 10E 30.09
Hanna-Lena Kesküla 2A 30.09
Mikk Sepp 5C 30.09
Mihkel Tanila 6A 30.09
Kaidi Kukk 9D 01.10
Töötajate sünnipäevad
Helvi Tenn 27.09*
Riina Mägi 29.09
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Üks jukudest püüdlikult takistusrada läbimas. Foto: Inge Jalakas.

Alates sellest lehenumb-
rist on sünnipäevarubriigis ka 
kõigi meie õpilaste sünnipäe-
vad. Hilinenud õnnesoovid 
kõigile  septembrikuu sünni-
päevalastele!
Hing ootab üllatust,
kuid meel ja mõte  - imet.
Vaim vajab värskendust,
päev sünnipäevaline.
 A. Alavainu
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Ringid Kuressaare Gümnaasiumis
Muusikaringid 2003/2004
• Solistide ring “Lõoke”, ju-
hendaja Helle Rand; 1A, 1B, 
4A, 4B kl.
• 3B plokkflöödi algõpetus, 
juhendaja Helle Rand; 3B kl.
• Ansambel “Milimali”, ju-
hendaja Helle Rand; 7B kl.
• 9B segaansambel, juhendaja 
Helle Rand; 9B kl.
• 4B muusikagrupi ansambel, 
juhendaja Helle Rand; 4B kl.
• Tavaklasside mudilaskoor, 
juhendaja Helle Rand; 1A, 2A, 
3A, 4A kl.
• Rahvapilliansambel, juhen-
daja Helle Rand; 1.-4.kl.
• Tütarlastekoor, juhendaja-
teks Helle Rand / Mai Rand; 
5.-9.kl.
• “Noorte solistide ring”, ju-
hendaja Veikko Lehto; 5A, 3B, 
6B kl.
• Kitarri algõpetus, juhendaja 
Veikko Lehto; põhikooli õpi-
lased
• 6B tütarlaste ansambel, ju-
hendaja Veikko Lehto; 6B 
klassi tütarlastele
• Vokaalansambel “Parima-
test parimad”, juhendaja Veik-
ko Lehto; 3A tüdrukud
• Plokkflöödi algõpetus, ju-
hendaja Veikko Lehto; 3B kl.
• Mudilaskoor “Ave Sol-be-
moll”, juhendaja Veikko Leh-
to; 3B ja 4B muusikarühm
• 1B – 2B mudilaskoor, juhen-
dajad Laine Lehto ja Veikko 
Lehto klaveril
• 2. klasside ansambel, juhen-
daja Laine Lehto; 2A, 2B kl.
• 2. klasside solistide ring, ju-
hendaja Laine Lehto; 2A, 2B 
kl.
• 5B ansambel, juhendaja Lai-
ne Lehto; 5B kl. 
• Põhikooli ja gümnaasiumi 
solistide ring, juhendaja Laine 
Lehto; 5.-12.kl.
• 11. klasside ansambel, ju-
hendaja Laine Lehto; 11A, 
11B, 11C
• Gümnaasiumi segakvartett, 
juhendaja Laine Lehto; 10.-
11.kl. 
• 1B – 2B mudilaskoor, juhen-
daja Laine Lehto; 1B, 2B kl.
• Duetid, juhendaja Mai 
Rand; 5. – 12. kl.
• Solistid, juhendaja Mai 
Rand; 6. – 10. kl.
• 10. klasside ansambel, ju-
hendaja Mai Rand; 10. kl.
• Ansambel “Hellena”, ju-

hendaja Mai Rand; 12C kl.
• Segakoor “Ave”, juhenda-
jad Mai Rand / Helle Rand; 
10. – 12. kl.
• Solistiõpe, juhendaja Pilvi 
Karu; 4. – 9. kl.

Spordiringid 2003/2004

• Ujumine, juhendaja Norma 
Helde; 5. – 12. kl.
• Ujumine, juhendaja Norma 
Helde; 2. – 4. kl.
• Korvpall 7. – 9. klasside 
tütarlastele, juhendaja Sirje 
Metsküll; 7. – 9. kl.
• Korvpall 10. – 12. klassi-
de tütarlastele, juhendaja Sir-
je Metsküll; 10. – 12. kl.
• Korvpall poistele, juhendaja 
Ivar Metsküll; 8. - 9. kl.
• Kergejõustik, juhendaja En-
del Tustit; 5. – 6. kl.
• Rühihäired, juhendaja Ma-
rianne Baran; 1. – 3. kl.
• Pallimäng tüdrukutele, ju-
hendaja Marianne Baran; 3. – 
5. kl.
• Pallimäng poistele, juhen-
daja Marianne Baran; 3. – 6. 
kl.
• Pallimäng, juhendaja Mari-
anne Baran; 1. – 2. kl.

Muud ringid 2003/2004

• Punane Rist, juhendaja Sirje 
Metsküll; 5. – 12. kl.
• KG Noorte Roheline Liiku-
mine, juhendaja Adam Tam-
järv (Sirje Kereme); 5. – 7. kl.
• “Loodusesõbrad”, juhenda-
ja Gerta Nurk; 1. – 4. kl.
• Loodusring, juhendaja Maie 
Meius; 9. – 12. kl.
• Ajakirjandusring, juhendaja 
Marit Tarkin; 5. – 12. kl.
• Peotants, juhendaja Kersti 
Kirs; 1. – 4. kl.
• T.O.R.E (Tugiõpilaste Oma 
Ring Eestis), juhendaja Kaja 
Puck; 5. - 12. kl.
• Orienteerumine, juhendaja 
Madis Tiik; 1. – 4. kl.
• Näitering, juhendaja Ülle 
Jasmin; 3. – 4. kl.
• Rahvatantsuring, juhendaja 
Merle Tustit; 2. – 4. kl.
• KG Showtrupp, juhendaja 
Inge Jalakas; 9. – 12. kl.
• Esteetikaring, juhendajad 
Tiia Leppik / Reelika Salong 
/ Inge ja Katrina Jalakas; 
      2. – 4. kl.
• Esteetikaring, juhendajad 
Tiia Leppik / Reelika Salong 
/ Inge ja Katrina Jalakas; 

5. – 8. kl.
• Esteetikaring, juhendajad 
Tiia Leppik / Reelika Salong 
/ Inge ja Katrina Jalakas; 
9. – 12. kl.
• Tehnikaring, juhendaja 
Rein Pihl; 5. – 9. kl.
Aineringid 2003/2004
• Filosoofiaring, juhendaja 
Genadi Noa; 10. – 12. kl.
• Ajaloo uurimise ring, juhen-
daja Anne Mets; 7.-8.kl.
• Emakeeleklubi, juhendaja 
Marit Tarkin; 7. – 12. kl.
• Etlemine-väitlus-teater ehk 
sõnakunstiring, juhendaja Ma-
rit Tarkin; 10. – 12. kl.
• Eesti keele ring, juhendaja 
Maret Laurson; 7. – 9. kl.
• Sõnakunstiring, juhendaja 
Maret Laurson; 5. – 9. kl.
• Eesti keele ja kirjanduse 
ring, juhendaja Heidi Truu; 6. 
– 9. kl.
• Emakeele ja kirjanduse ring, 
juhendaja Malle Tustit; 5., 6., 8. 
kl.
• Vene kultuurilugu, juhen-
daja Ursula Matvejeva; 12. kl.
• Matemaatika, juhendaja 
Ariita Sepp; 5B, 7A, 7C
• Matemaatika, juhendaja 
Ariita Sepp; 10B, 12C
• Matemaatika, juhendaja 
Age Kallus; 10. ja 11. kl.
• Matemaatika, juhendaja 
Viive Käiro; 6B, 6C, 7B, 7D, 9B
• Matemaatika, juhendaja As-
ta Kuuseok; 8C, 8D, 9C, 9D
• Kunstiring, juhendaja Elle 
Jurkatam; 5. – 9. kl.
• Noored uurijad, juhendaja 
Sirje Kereme; 5. - … kl.
• Religiooniõpe, juhendaja 
Katrin Keso-Vares; 5. - 9. kl.
• Põhikooli tütarlaste õmblus-
ring, juhendaja Raili Kaubi; 7. 
– 9. kl.
• Uurimistöö, juhendaja Vil-
ma Kuiger; 9. kl. ja 12. kl.
• Ajaloo olümpiaad, juhenda-
ja Vilma Kuiger; 9. kl. ja 12. kl.
• Puiduring, juhendaja Ivar 
Metsküll; 5. – 6. kl.
• Puiduring, juhendaja Ivar 
Metsküll; 7. - 8. kl.
• Arvutiring, juhendaja Eha 
Kask; 3B kl.
• Arvutiring, juhendaja Eha 
Kask; 3A kl.
• Arvutiring, juhendaja Eha 
Kask; 4B kl.
• Arvutiring, juhendaja Eha 
Kask; 4A kl.

Inge Jalakas,
huvijuhtR
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Lühidalt
11. septembril toimus 10. 
klasside lastevanemate 
üldkoosolek.

Kohale oli tulnud üle 
100 lapsevanema. Õppeala-
juhataja Maidu Varik rääkis 
KG põhinõudmistest ja õpi-
laste võimalusest meie ma-
jas. Järgnesid klasside koo-
solekud, kus klassijuhatajad 
tutvustasid oma visiooni 28. 
lennu käekäigust ja valiti 
liikmed kooli hoolekokku.

Lisaks sellele moodustati 
ka uus organisatsioon – Len-
nunõukogu, kuhu kuuluvad 
10. klasside juhatajad, klassi-
vanemad (Martin Laes 10a, 
Helena Pihel 10b, Siim Al-
bert 10c, Marit Berenson 10d 
ja Margit Vahter 10e) ning 
lapsevanemad (Heidi Ale-
vi 10a, Jaan Naanu 10b, Pi-
ret Pihel 10c, Krista Riik 10d, 
Enno Reis 10e).

Merle Rätsep,
10A klassijuhataja

Tänan kõiki 9ndate klas-
side esindusi, kes aita-
sid korraldada 5. klasside 
tekliaktust ja Mini-Jukude 
päeva!

Samuti tänan õpetajaid 
Heidi Truud, Veikko Lehtot 
ja kõiki 5ndate klasside klas-
sijuhatajaid. Teiega oli tore 
koostööd teha!

Inge Jalakas,
huvijuht

Kõik õpilased, keda hu-
vitab ajakirjandus ning eri-
nevate lugude kirjutami-
ne pöörduge palun õp. 
Marit Tarkini poole (305 
klass), moodustame ajakir-
jandusringi!



3Meie KG, 24. september 2003 Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Tervisekool pidas tervisespordipäeva

Eelmisel kolmapäeval toi-
mus ülekooliline tervises-
pordipäev, mis algas Ku-
ressaare staadionil. Oli 
tore näha meie kooli suuri 
ja väikeseid ühisrivistusel, 
kus tekkis suure ja ühtse 
pere tunne, mis liitis spor-
dihuvilised. 

Kooli lipu heiskasid Lea-
na Vahter ja Indrek Sink, kes 
osalesid suvel Euroopa Noor-
te Olümpiapäevadel Parii-
sis. Direktor Toomas Takkis 
avaldas spordipäeva avakõ-
nes kolm mõtet- soovi. Neist 
esimese täitumist tuleb veel 
oodata, üks soov täitus selle 
päeva jooksul ja ühe soovi täi-
dame järgmisel aastal. 

Tervisespordipäeva sport-
lik osa algas klassidevaheliste 
teatejooksudega, kus esikol-
mikud jagunesid järgmiselt:

1.-2. klass: I koht 2B, II 
koht 2A ja III koht 1B. 3.-4. 
klass: I koht 4A, II koht 4B ja 
III koht 3A. 5.-6. klass: I koht: 
6C, II koht 6A ja III koht 6B. 
7.-8. klass: I koht 8B, II koht 
7B ja III koht 8A. 9.-12. klass: 
I koht 12C, II koht 10C ja III 
koht 12A.

Peale teatevõistlusi siirdus 
iga õpilane varem valitud ala-
ga tegelema. Alasid oli kokku 
15 ja iga ala kohta võiks terve 
artikli kirjutada. 

Algklassid käisid koos 

klassijuhatajatega matkamas. 
Viiendatele klassidele toimus 
huvitav ajalooliste paikadega 
tutvumise matk. 

Nüüd lühiülevaade 6.-
12.klassi õpilaste aladel osa-
lemisest. 

1. Matkamises osales 177 
õpilast ja vaid 7 õpetajat. 
Matk toimus Loode tammi-
kusse, kus toimus väike pik-
nik, ja linna tagasi. Ilmataat 
suutis matkajaid ka veidi kas-
ta. Matka korraldajad tegid 
ettepaneku, et klassijuhataja 
osaleb järgmisel aastal mat-
kal, kui kassist 15 õpilast on 
selle ala valinud. 

2. Aeroobikas osales 137 
õpilast. Aulas võimlesid 6.-
8.kl tütarlapsed treener Ülle 
Räime ja võimlas 9.-12.klas-
si aeroobikahuvilised Tiina 
Käeni juhendamisel. Kokku 
kestis treening 1,5 tundi, mis 
on pikem kui tavaline aeroo-
bikatreening. Kahjuks kasuta-
ti ujumisvõimalust peale ae-
roobikat vähe. 

3. Line dance –osalejaid 92 
ja juhendaja Inge Jalakas. See 
ala oli tervisespordipäeva ka-
vas esmakordselt ja õigustas 
ennast teiste alade seas. Tant-
simine toimus linna staadionil 
1,5 tundi. 

4. Orienteerumises osa-
les 88 õpilast, läbiviijateks 
olid Märt Pärna ja Endel Tus-
tit. Orienteerumine toimus 

Kudjape metsas orienteeru-
misradadel. 

5. Paarisvõrkpall- osalejaid 
56. Mängud toimusid Saare-
maa Spordikooli võimlas, kus 
juhendasid Sinaida Sillart ja 
Marianne Baran. Võrreldes 
eelmise aastaga on võrkpalli-
huviliste arv kasvanud.

6. Jalgpall oli pakutud 6.-
7.kl. poistele, osalejaid oli 
kokku 55. Võistlused toi-
musid uutel kunstmurukatte-
ga jalgpalliväljakutel.

7. Male oli sel aastal suure 
huviliste arvuga – 54. Turniiri 
viisid läbi Rein Aru ja Maidu 
Varik. 

8. Tennises osales 38 õpi-
last ja juhendaja oli treener 
Aivi Auga. Tegevus toimus 
TOP Tennise väljakutel. Kes 
oskasid, said kohe mängima 
hakata ja kes vajas, sai väikese 
algõpetuskursuse läbida. Tei-
se grupi töö jäi kahjuks vihma 
tõttu planeeritust lühemaks.

9. Bowlingus said osale-
da 38 õpilast. Saime kasutada 
Saaremaa Valsi ja Meri bow-
lingusaale. Peale seda sai käia 
ka ujumas.

10. Jõusaalis ( Saaremaa 
Valss, Meri ja Rüütli)sai osale-
da 35 õpilast ja 6 õpetajat. Pea-
le väsitavat lihastreeningut oli 
võimalik lõõgastuda ujulas. 

11. Jalgrattamatkas osa-
les 28 õpilast. 8.-9.kl. matka 
juhendas Indrek Rannamaa, 

kus tempo oli päris kiireks  
kujunenud. Kes aga soovisid, 
valisid rahuliku matkatempo. 
10.-12.kl. matka juhendasid 
Merle Rätsep ja Genadi Noa. 

12. Vesiaeroobikas sai osa-
leda 19 õpilast, keda juhendas 
Norma Helde. Treening toi-
mus meie kooli ujulas ja pä-
rast oli veel meeldiv sauna ka-
sutamise võimalus.

13. Jalgrattakross toimus 
kooli metsas, kus osales 10 
õpilast. Väikese krossivõistlu-
se viisid läbi Johannes Kaju ja 
Riho Räim, kes pani ka jalg-
rattaklubi poolt välja väike-
sed autasud parimatele.

Kokkuvõtteks. Alade kor-
raldajad leidsid, et selle spor-
dipäeva võib õnnestunuks lu-
geda, vaatamata väikesele 
vihmasajule, mis segas väl-
jas toimuvaid spordialasid. 
Tehti kokkuvõtlik ülevaade 
ja ettepanekud ürituse veel 
ladusamaks korraldamiseks, 
pakuti välja uusi alasid, et 
suuremaid masse veelgi ha-
jutada. 

Ootame ka klassidest taga-
sisidet ja arvamusi- ettepane-
kuid, millega saame järgmi-
sel aastal tervisespordipäeva 
veelgi paremaks ja sportliku-
maks muuta. Kui kõik klassid 
on oma arvamused esitanud, 
siis avaldame need ka alade 
kaupa kooli lehes. 

Suur tänu kõikidele õpe-
tajatele, kes osalesid ise ak-
tiivselt alade läbiviimisel või 
abistasid juhendajaid. Suur 
tänu kõigile koolivälistele 
abistajatele, kes aitasid üri-
tuse õnnestumisele kaasa: 
Rein Aru - maleklubi, Saare-
maa Spordikool ja Sinaida Sil-
lart, Sanatooriumid Saaremaa 
Valss, Meri, Rüütli, TOP Ten-
nis ja Aivi Auga, Võimlemis-
klubi Flex ja Ülle Räim, Jalg-
rattaklubi Viiking ja Indrek 
Rannamaa, Riho Räim, Kures-
saare Staadion, Kristlik Ter-
viseklubi ja Märt Pärna, Ivo 
Aksiim, Saaremaa Omavalit-
suste Liit.

Suur tänu aktiivse osavõ-
tu eest ja järgmisel aastal veel 
paremini!

Tiina Käen,
kehalise kasvatuse õpetaja

Male oli sel aastal suure huviliste arvuga – erinevatest klassidest osales 54 õpilast. Foto: Maidu Varik.
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Meie koolis kiusamist ei sallita
Sellel aastal on Eesti Va-

bariigi koolielus erilise tähe-
lepanu alla võetud vägivald 
koolis.

Mida siis teha kiusami-
sega? Olgu siin ära toodud 
mõned näpunäited ja soo-
vitused.

Pea meeles: kiusamisest 
rääkimine ei ole kaebamine 
– see on enese ja teiste kaits-
mine.

Kaebamine on see, kui sa 
tahad kellelegi tõestada, et 
sina oled parem (vaata kui 
halb tema on ja kui hea mi-
na olen.)

Õpilased ja õpetajad:

Kui tahate oma koolis 
kiusamist lõpetada, siis:

• Avalikustage kõik kiu-
samise juhud (me teame se-
da ja me ei lepi sellega).

• Ärge süüdistage keda-
gi, otsige lahendusi, mis ai-
taksid nii kiusajat kui kiu-
satavat.

• Vältige miks küsimusi.
• Lähenege asjale prakti-

lisest küljest (mida teha, mil-
lal ja kes teeb?).

• Looge laste omavaheli-
ne toetussüsteem.

• Õpetage lapsi tülisid 
lahendama.

• Korraldage arutelusid 
gruppides.

Kui sind ennast või teisi 
kiusatakse:

• Räägi sellest oma 
sõbraga.

• Räägi sellest mõne täis-
kasvanuga, keda sa usaldad 
(vanemad, õpetajad, profes-
sionaalsed abistajad jt.).

Kiusaja vajab tunnustust, 
võimalust olla tähtis. Kiu-
satav vajab klassikaaslaste ja 
vanemate õpilaste toetust ja 
tunnustust.

Keegi ei pea olema üksin-
da, kui ta seda ise ei taha.

Allikas: Tallinna Laste 
Tugikeskuse info.

Häid mõtteid saab leida 
ka raamatust: Michele Elliott 
“Kiusamine”

Kaja Puck,
KG psühholoog

Algklassid tervisespordipäevast
Hõissa, hõissa jälle kool!
Klassis ootamas on tool.
Ranitsas on aabits, mapp,
tahvli serval tahvlilapp.
Varsti möödunud on kuu,
lehed langetanud puu.
Lahti läinud õppetöö,
ei me lulli enam löö.

Kerolin Kuusk,
3A klass

Tervisespordipäev algklas-
sides.

 1A ja 1B klassi õpilased käi-
sid tervisespordipäeval matkal 
pargis. Üheskoos vaadati los-
si, kuursaali, kõlakoda. Lossi-
hoovis oli mõnus ühendkoori-
na laulda „Põdra maja“. Pärast 
korjas igaüks värvilisi lehti. Oli 
tore sügispäev.
Tervisespordipäevast kirjuta-
sid 1B klassi õpilased:

Palju lapsi kogunes lin-
na suurele staadionile. Seal 
toimusid võistlused. Meie 
klass tuli kolmandale kohale. 
Mirjam Tenno

Igast klassist võistles 5 pois-
si ja 5 tüdrukut. Helina Väli

Mulle meeldis staadionil li-

pu heiskamine. Joanna Kajak
Pärast jooksu läksime parki 

matkama. Mihkel Truu
Seal nägime puu otsas ora-

vaid. Mängisime laste mängu-
väljakul ja korjasime puulehti. 
Ralf Heinsoo

Pargis nägime tillukesi 
armsaid oravaid ja mängisime 
koos 1A klassiga „Hiirelõksu“. 
Mirjam Tenno

Käisime ka Titerannas 
ja nägime Tõllu ja Piretit. 
Maria Lindau

Kui koolimajja jõudsime, 
hakkas vihma sadama. Sõime 
sööklas kõhud täis ja nii lõppes-
ki meie spordipäev. Oli tore pä-
ev. Helina Väli
Teised kirjutavad

2A klassi lapsed matkasid 
pargis ja selle ümber. Vaada-
ti loodust, otsiti sügise märke, 
tutvuti piirkonnas olevate aja-
looliste hoonetega, saadi teada 
mõndagi huvitavat linnapar-
gi rajamise kohta. Matk lõppes 
piknikuga kooliaias. 2A klass.

2B klass käis matkal  hr. Ülo 
Roosi aed-dendraariumis. Teel 
sinna kinnistati teadmisi kodu-

maiste puude ja põõsaste tund-
mise osas. Dendraariumis nägi-
me paljusid huvitavaid puid ja 
põõsaid, mis olid toodud kaa-
sa kaugetelt matkareisidelt. 
Täname hr. Ülot meeldiva vas-
tuvõtu ja selgituste eest. Aitäh 
ka õpetaja Valvele. 2B klass

3A ja 3B klassi õpilastel oli 
pärast spordivõistlustel osale-
mist orienteerumismäng „Staa-
dionilt kooli“. Klassid jagune-
sid võistkondadeks ja asusid 
õpetajate poolt antud juhendi-
te järgi mööda Kuressaare linna 
tänavaid liikuma. Teel tuli täita 
ülesandeid ja vastata küsimus-
tele. Esimene võistkond jõu-
dis päris kiireti koolimajja. Siin 
saime oma kõhtu täita maitsva 
einega ja asusimegi koduteele. 
3A ja 3B klass

4A ja 4B klassi õpilastel toi-
mus maastikumäng. Kuressaa-
re linna kaardi järgi orientee-
ruti pargis ja linna tänavatel. 
Ülesannete lahendamise käi-
gus täiendati teadmisi oma ko-
dulinnast. Lapsed olid tub-
lid ja päev meeldis kõigile. 
4A ja 4B klass

Ootan 5.-9. klasside õpilasi 
kord nädalas toimuvasse 
religiooniõppe ringi.

 Tegevuseks on: tutvu-
mine erinevate uskumuste, 
traditsioonide ja pühadega, 
ühised vestlusringid, külas-
käigud ja laagrid, rühma-
tööd ja draama. Kirja saab 
end panna igal vahetunnil 
III korrusel Osilia ruumides 
kaplani toas.

Katrin Keso-Vares,
KG kaplan

Teated
Laupäeval, 4. oktoobril toi-
mub järjekordne koristus-
aktsioon “Mets puhtaks”.

Seekord koristatakse 
Kudjape prügila ümbruses 
olevat metsa. Väljasõit toi-
mub kooli eest kell 10.00. 
Oodatud on 25 õpilast alates 
7ndast klassist. Registreeri-
da tuleb end 22. septembriks 
kooli huvijuhi juures.

Osavõtjad saavad enda-
le nokamütsi, priipääsme 
“Sõpruse” kinno Tallinnasse 
(Tallinnasse sõidad oma ku-
ludega) ja väikese eine mets-
konna poolt. Mets puhtaks!

Inge Jalakas,
huvijuht

Projekt KG Top 20
Tere jälle! Popmuusikas 

muutub inimese maitse sa-
ma kiiresti kui õpilaste mee-
leolud klassis.

Suvi on kindlasti eelmi-
se edetabeli pea peale pöö-
ranud. Viimati oli KG-s nõu-
tuim viiekümnesendine. Kas 
uuel aastal on õpilaste hin-
nang muusikale muutunud 
kallimaks või odavamaks?

Andke oma lemmik 
teada klassivanemale, kes 
ühisel teisipäevasel kogune-
misel tulemused kord kuus 
huvijuhile edastab. Tabur 
paneb tabeli kokku, “Meie 
KG”avaldab selle.

Tanel Tabur,
muusikahuviline


