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Juhtkond tänab
Juhtkond tänab õpetaja-

te päeva direktsiooni eesot-
sas direktriss Mary Tamsalu-
ga ja direktsiooniliikmetega 
ning kõiki teisi korraldajaid, 
kes ürituse toimumisele kaa-
sa aitasid! 
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Miks, algav päev, on argi-
päev su nimeks?

Ma kuulutan su sekundid 
kõik imeks

täis iluehmatust ka täna 
hommikul.

 Betti Alver

Õnnitleme!
“Aasta Õpetaja 2003” tiit-

li pälvisid meie kooli õpeta-
jad Marit Tarkin, eesti kee-
le ja kirjanduse õpetaja ning 
Laine Lehto, muusikaõpeta-
ja. Õnnitleme!

Haridus- ja Teadusmi-
nisteeriumi tänukirja hea töö 
eest üleriigilises ainenõuko-
gus pälvis õppealajuhataja 
Maidu Varik.

Õpetajate päev meie koolis
Meie kool tähistas riik-

likku õpetajate päeva 3. ok-
toobril. Nagu ikka olid õpe-
tajad sellel päeval koolist 
kaugel ja neid asendasid 
abituuriumi õpilased. Sel-
lel aastal valisime  me tee-
maks ”militaarstiili”, mis 
tähendas seda, et ootasime 
kõiki õpilasi kooli laigulis-
tes. Kahju muidugi, et teist 
väga paljud seda stiili ei jär-
ginud, aga lõppude lõppuks 
eks see oli teie oma asi ja va-
ba valik.

Koolipäev algas lipuheis-
kamise ja klasside ülesrivis-
tusega kooli ees. Õpetajate 
päeva direktsioon pidas va-
rikatusel kõned ja läks lahti 
õppetöö klassides. Vähemalt 
pidi minema, aga kahjuks 
kasutasid väga paljud õpi-
lased ära olukorda, kus päris 
pedagooge kohal ei olnud ja 
leelotasid mööda koridore 
ringi. Häbi teile! 

Üks värvikamaid sünd-
musi oli SÜGi direktsioo-
ni külaskäik. Ukseni veere-
tati punane vaip, kooli õue 
vurises ükshaaval autosid, 
igaühes üks direktsiooni lii-
ge. Võtsime nad militaarselt 
rivistudes vastu ja palusime 
koosolekute ruumi, kus oli-
me ette vamistanud väikese 
vastuvõtulaua kringlikese 
ja limonaadiga. Vahetasime 

muljeid ja muid viisakus- 
avaldusi.

Teie kallitele õpetajatele 
olime korraldanud väikese 
mugava bussiekskursiooni. 
Üritus lõppes ööklubis Di-
va, kus etendati väike eeska-
va ja esilinastus 12. klassi fil-
miprojekt ,,Kuidas õpetajate 

päev KG-s oleks ääre-pealt 
ära jäänud´´ .

Suhteliselt meeldiv üri-
tus, aga õpetajate päeva di-
rektorina ütleksin: ma olen 
teis pettunud, Kuressaare 
Gümnaasiumi õpilased!

Mary Tamsalu,
õpetajate päeva direktriss

Kõne õpetajatele
Tere päevast, austatud õpe-

tajad! Mina olen Mary Tamsalu, 
Kuressaare Gümnaasiumi 26. 
lennu õpilane, abiturient ja täna 
oli selle kooli juhtimine direk-
torina minu kätes. Võin nüüd 
kogemustega kinnitada, et see 
amet ei ole kerge.

Kõik need pea 12 aastat, mis 
mina olen koolis käinud, on 
koolis olnud sama süsteem: mi-
na- õpilane ja keegi teine- õpe-
taja. Kõik päevad ei ole vennad. 
Nii  mõnigi hommik tunnen 
vastikust kooli vastu, mõtlen 

läbi kõik võimalikud mittetu-
lemise variandid ja lõpuks ajan 
ennast puhtalt kohusetundest 
voodist välja. Aga mitte ühelgi  
korral ei ole ma ennast tabanud 
mõttelt: huvitav, mis tundega 
minu õpetaja ennast täna hom-
mikul üles ajab? Millegipärast 
arvavad õpilased , et pedagoo-
gid tulevad iga päev  kuratli-
ku rõõmu ja õela irvega kooli, 
et laste elu võimalikult võima-
tuks keerata. Aga ka õpetaja on 
inimene. Kurb, et sellest arusaa-
miseks kulub 12 aastat.

KG lõpetab sellel aastal juba 

26. lend. Teie käe all on leidnud 
tee oma tulevikku tuhanded 
noored inimesed. Üle tuhande 
inimesehakatise valmistuvad 
praegu seda teed leidma, teie 
käe all. Kui lahkume meie, tule-
vad uued, teie pärast loodan, et 
paremad. Soovin ainult, et teil 
oleks jaksu seda kõike jälle lä-
bi elada. Et ei kaoks, see mee-
letu kannatus õpetada, juhtida, 
soovitada, panna tegema ja et 
jumala eest jätkuks jõudu kõi-
kidest nendest mudilastest nor-
maalsed inimesed kasvatada. 
Kasta on vaja!

Kuressaare Gümnaasiumi direktsioon eesotsas direktor Toomas
Takkisega koos õpetajate päeva juhtidega Mary Tamsalu eestvedamisel.

Õpilaste sünnipäevad
Reigo Timm 12C 10.10
Joosep Tamm 4B 10.10
Joonas Kaljumäe 7A 10.10
Urmas Metsmaa 10A 11.10
Johanna Toplaan 5B 11.10
Rita Aasma 9D 11.10
Getter Reinvald 10C 12.10
Hillar Kapsta 3A 12.10
Mathias Kapsta 3A 12.10
Laura Killandi 5B 12.10
Janar Aavik 9A 12.10
Kätlin Kamm 7B 13.10
Liina Jürisson 9D 13.10
Getter Must 3B 14.10
Olar Tool 3B 14.10
Kristiina Koel 6B 14.10
Kaja Rand 12A 15.10
Eston Elango 7A 15.10
Margus Magus 7A 15.10
Kristin Puck 8B 15.10
Õpetajate sünnipäevad
Maret Laurson 11.10
Eha Kask 13.10
Laine Lehto 14.10
Maili  Rasva 15.10
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Comenius projekti koosolek
Comenius- programm on 

üks osa Euroopa Liidu hari-
dusalasest tegevusprogram-
mist Socrates. Comenius-
programmi eesmärgiks on 
parandada hariduse kvali-
teeti ja tugevdada selle Eu-
roopa dimensiooni, pro-
grammi raames arendatakse 
koolidevahelist koostööd, 
haridustöötajate koolitust ja 
korraldatakse haridusala-
seid koostöövõrke.

Meie kool osaleb 2002. 
aastast Comenius projektis 
“Kooli ja kohaliku keskkon-
na koostöö”, mille eesmär-
giks on vahetada kogemu-
si ja leida võimalusi, kuidas 
täiustada õppetööd toetava-
te ürituste läbiviimist. 10. – 
11. oktoobril ongi meie koo-
lis külas projektipartnerid 
Hispaania, Islandi, Slovak-
kia ja Bulgaaria koolidest.

Maidu Varik,
õppealajuhataja

Rattamatk Nasvale
05.10 toimus 8A klassi 

rattamatk Nasvale. Õpilasi 
oli Tuulte-Roosi bussipeatu-
se juurde kogunenud täpselt 
poole rohkem kui õpetajaid, 
s. t.  kohale oli viitsinud tul-
la ainult 4 õpilast ja 2 õpeta-
jat. Ilm oli soe ja päikesepais-
teline ning kõigil tuju hea. 
Umbes 15 minutit tempokat 
sõitu ja olimegi Nasval. Sa-
damas ootasid meid kaks ka-
nuud, millega saime aeruta-
da mööda Nasva jõge kuni 
laheni ja tagasi. Sõidu lõpus 
saime kõik tunnistused sel-
le kohta, et olime 2-tunnise 
matka edukalt läbinud.

Teel linna peatusime 
Loode tammikus, kus hävi-
tasime viimased võileivad.

Oli meeldejääv sügise-
ne matk, kuigi keegi vette 
ei kukkunud ja märjaks ei 
saanud.

Kateriin Pani,
8A klass

Tähelepanu 10ndad klas-
sid!

Reedel, 06. 10. 2003 kell 
11.45 toimub kooli aulas pi-
dulik tekliaktus! NB! Kaasa 
tekkel, riietus pidulik: hele 
ühevärviline pluus, tume-
dad püksid või seelik.

Inge Jalakas,
huvijuht

KG 5. klasside projekt „METS“ on 
saanud hoo sisse!

Projekti peamiseks ees-
märgiks on õpilaste teavita-
mine keskkonnateadlikust 
käitumisest ning samuti on 
suunatud see projekt saarlu-
se toetuseks...

Tegemist on  jätkuprojek-
tiga  ning sügisese projekti 
osaga on  haaratud 5.a klass, 
kellele liitub järgmisel pe-
rioodil ka 5.c ning kevadise 
projekti osaga 5.b klass. 

Praeguseks on  toimu-
nud 5.a klassis plakati-
te joonistamine“HOIAME 
METSA!“ Esmaspäeva pä-
rastlõunal koristas 5.a klass 
koos klassijuhataja Taimi 
Aru ning 9.a klassi õpila-
se Adam Tamjärvega koo-
li terviseparki. Talgute al-
guses istutati kooliõue selle 

klassi poolt neli kadakat, 
mille kasvamist tahetak-
se jälgida läbi mitme aasta. 
See üritus toimus jätkuks 
eelmisel nädalal toimunud 
heakorrakampaaniale“Mets 
puhtaks“ ning igati sobilik 
oli sellise ürituse toimumine 
loodusainete nädala raames. 
Koos korjati tunni aja jook-
sul ligi 100 kg prahti. Talgud 
lõppesid ühispildi tegemi-
sega ning väikese pikniku-
ga väliklassis, kus agarad 
8.b klassi tüdrukud Kristin, 
Maarja ja Liisa aitasid ka 
mängusid läbi viia.

Kolmapäeval, 8. ok-
toobril, toimub 5.a klassis 
avatud tund lastevanema-
tele, siingi on läbivaks tee-
maks „Mets“. Selles tunnis 

tehakse rümatööd ning toi-
mub ka ajurünnak! Üks selle 
klassi õpilastest on asunud 
koostama uurimistööd ”Ka-
dakas”. Ning kevadel plaa-
nitakse kogu klassiga minna 
ekskursioonile mööda Saa-
remaad, tutvumaks vanima-
te ning suurimate kadakate-
ga, koos minnakse külla siis 
ka kadakasuveniiride val-
mistajatele.

Projekti  käigus on  toi-
mumas palju huvitavaid 
üritusi, millega püüame kõi-
ki ka kursis hoida.

Toredat koostööd soo-
vides,

Sirje Kereme,
Projekti “Mets“ juht-

loodusõpetuse õpetaja

Teated

Lühidalt

Esmaspäeva pärastlõunal koristas 5A klass koos klassijuhataja Taimi Aru ning 9A klassi õpilase Adam 
Tamjärvega kooli terviseparki.
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Õpiabi ja nõustamise 
nõukogu:

• Kaja Puck, psühholoog,
kaja@oesel.edu.ee.

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

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

• Merike Kivi, tu-
giõpetaja (matemaatika), 
kivi@oesel.edu.ee.

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

• Pia Maidsaar, velsker.
• Kai Saar, sotsiaaltööta-

ja, kai@oesel.edu.ee.
KG üldtelefon 56575.

Kaja Puck,
psühholoog

Jalgpall KG-SÜG tõi meile võidu!
Neljapäeval, 02. ok-

toobril toimus jalgpall KG ja 
SÜG-i võistkondade vahel. 
Mäng algas kell kuus õhtul. 
Tribüünidele oli kogunenud 
ka pealtvaatajaid. Män-
gu algus kulges vaheldu-
va eduga. Küllap võist-
konnad kompasid teineteist. 
Tasapisi hakkas mäng kan-
duma SÜG-i värava alla ja 
esimene värav ei lasknud 
end kaua oodata. Heale po-
sitsioonile mängis end Mart 
Tarkin, kes saatis ka kohe 

palli SÜG-i väravasse.Mõni 
minut hiljem määras koh-
tunik KG kasuks penal-
ti. Selle realiseeris väravaks 
Kaarel Raamat ja KG võist-
kond juhtis  2:0. Mängu pil-
di  järgi tundus, et mäng on 
tehtud.Veidi enne poolaja-
le minekut õnnestus SÜG-
il vahe vähendada 2:1-le. 
Teise poolaja algul suuren-
das meie eduseisu Karel 
Miil.Kuna mäng algas hil-
ja andis õhtuhämarus män-
gu lõpus häid võimalu-

si mõlemale meeskonnale. 
Kahest kindlana  tundunud 
väravast päästis KG võist-
konna väravavaht Roland 
Kütt.Tema mäng hakkas-
ki kõige enam silma. Mäng 
lõppes tulemusega 3:1 KG 
võistkonna kasuks. 

Kaasaelajatel ei tulnud 
pettuda. Oli päris vaadatav 
mäng. Jõudu ja indu män-
gijatele treeningutel!

Endel Tustit,
kehalise kasvatuse õpetaja

KG vilistlane kaitses dokto-
ritööd suhtekorraldusest.

KG III lennu vilistlane, 
Tartu Ülikooli ajakirjandu-
se ja kommunikatsiooni osa-
konna õppejõud Kaja Tam-
pere (Saksakulm)sai esimese 
eestlasena suhtekorralduse 
doktorikraadi! Palju õnne!

Maidu Varik,
õppealajuhataja

Töökeskkonna nõukogu koosolek
Koosolek toimus 30. sep-

tembril kell 10.30. Osa võtsid: 
Norma Helde – ujula juhata-
ja, Ivar Metsküll– õpetaja, Pia 
Maidsaar – meditsiinitöötaja, 
Reet Sepp – söökla juhataja, 
Heimar Põld – haldusdirek-
tor, Urve Aedma – raama-
tukogu juhataja, Anu Saabas 
– õppealajuhataja.

Päevakord: töökeskkon-
naalasest olukorrast koolis, 
töökeskkonnaalase ürituste 
plaani täitmise arutamine ja 
täiendamine, 2004. a. remon-
diplaanide tutvustamine ja 
arutamine.

Töökeskkonnaalasest olu-
korrast koolis: ettekande tegi 
töökeskkonna nõukogu esi-
mees Ivar Metsküll 16. sep-
tembril läbi viidud reidi alu-
sel. Arutelu käigus leiti, et 
sellistest reididest on palju 
tulu, kuna need juhivad tä-
helepanu osakondades esi-
nevatele puudustele, mille-
ga oma silm on jõudnud juba 
harjuda. Tänase päeva seisu-
ga on enamus reidi käigus 
avastatud puudustest kõrval-
datud, 1. novembriks loode-
takse selle tööga lõpetada.

Aeg-ajalt juhtub ikka nii 
suures koolis õpilastega pi-
siõnnetusi. Väga ettevaatlik 
tuleb olla tööõpetusklassides, 
eriti puutööõpetusklassis, kus 
on tegemist teravate tööriista-
dega ja mitmesuguste sead-
metega. Õpetajatel tuleb en-
ne praktilisele tööle asumist 
üksipulgi selgitada õpilaste-
le ohtudest, mis võivad töö 
käigus tekkida. Kõiki õpila-

si tuleb instrueerida esmas-
test ohutusabinõudest koos 
õpilaste sellealase teadmis-
te kontrolliga. Peale õpilas-
te ohutusteadmiste kontrol-
li annavad õpilased allkirja 
vastavasse žurnaali. Seda ka 
Ivar Metskülli poolt tööõpe-
tusklassides tehakse.

Osa kooli töötajatest ei 
ole läbinud esmaabikursu-
si. Söökla ja Osilia töötajad, 
enamik kooliõpetajaid pea-
vad oskama  vajadusel anda 
kohapeal kannatanule esmast 
abi. Raske on abistada kanna-
tanut, kui puuduvad sellea-
lased teadmised.

Otsustati: juba sel sügisel 
viia läbi kooli meditsiinitöö-
tajate poolt töötajatele esmaa-
bi algteadmistest tunniajaline 
kursus, järgmisel aastal aga 
põhjalikum haigla töötajate 
abiga. Kursuse läbiviimise aja 
täpsustab Anu Saabas, kur-
suse viib läbi kooli meditsii-
nitöötaja Pia  Maidsaar koos 
kooli arstiga.

“OSILIA” juhataja Maie 
Meius kurtis tööruumide hal-
va valgustuse üle. Ilmselt ei 
ole kunagi remondi läbivii-
misel arvestatud kooli kohta 
kehtivate valgusnormidega. 
Otsustati sel aastal mööta õp-
peruumide valgustust, et va-
jadusel  edasi tegeleda järg-
misel aastal, kuna valguse 
normidesse viimine nõuab 
rahalist katet.

Tulekustutite laadimine 
ja kontroll kogu majas toi-
mus 19. septembril, järgmine 
kontroll tuleb teha 17. sept. 

2005.a.
Anu Saabas rääkis õpila-

se koolikoti raskusest. Alg-
kooli õpetajate tähelepaneku-
te põhjal selgub, et vaadeldud 
28 õpilasest olid 13 õpilasel ai-
nult koolitööks vajalikud as-
jad koolikotis , ülejäänud 15 
õpilasel võis koolikotist peale 
õppetööks vajalike asjade lei-
da igasugu muid koolitööks 
mittevajalikke esemeid (nuk-
ke, mänguautod jne)

Töökeskkonnalaste üri-
tuste plaani täitmise käigust 
tegi ülevaate Heimar Põld. 
Selle aasta töökeskkonnaalas-
te ürituste plaani on  võetud 
14 tööohutuse alast  ja 14 töö-
keskkonda mõjutavat üritust. 
Tänase seisuga on tööohu-
tusealased üritused kõik täi-
detud, töökeskkonnaalastest 
üritustest on osaliselt täitma-
ta veel kaks.

Heimar Põld tutvustas 
töökeskkonna nõukogu liik-
metele 2004. aastaks kavan-
datavaid remonditöid (vaja-
dusi)

Otsus: remont läbi viia 
sektorites, mis mõjutavad kõi-
ge enam õppetöö läbiviimist. 
(raamatukogu, spordisaal rii-
etus ja pesemisruumidega, 
remont klassides koos õpeta-
ja töökoha loomisega, mis se-
nises mõistes oli õpetaja laud, 
tulevikus aga nn. juhtimis-
keskus, kuhu hakkab kuulu-
ma korralik arvutisüsteem, 
grafoprojektorid jne.)

Koosolek lõppes 11.45.
Heimar Põld,

töökeskkonnaspetsialist

Lühidalt

6.-10. oktoobrini toimub 
Kuressaare Gümnaasiu-
mis loodusteaduste aine-
nädal
8. oktoober

Teateviktoriin kiirete-
le ja taibukatele (8-liikmeli-
ne võistkond). Kell 14.45 5.-
9. klassid, kell 15.45 10.-12. 
klassid.
9. oktoober

Loodusviktoriin kell 
15.00 aulas 5.-12. klassidele 
(3-liikmeline võistkond).
10. oktoober

Parimate autasustamine  
kell 10.45 aulas.

Täpsem info ürituste 
kohta ilmub seinal.
Küsimus lastevanematele.

Mis on igaüheõigus? Mi-
da öeldakse selles õiguses 
looduse risustamise kohta? 
Tegu on eetiliste tõekspida-
mistega, mida on austanud 
juba meie esiisad ja mis tu-
ginevad nii tavadele kui 
seadustele.

Vastused palume tuua 
ruumi 104.

Gerta Nurk,
loodusteaduste a/k nimel

Teated
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Kuressaare Gümnaasiumi 
algklassideperel on ammu-
seks traditsiooniks korralda-
da üks ettevõtmine igal õppe-
aastal koos peredega. Isadega 
koos on  peetud isadepäeva, 
emadepäeval on toimunud 

päev koos emadega, vanaemad 
on käinud jõulupeol ja vana-
emade päeval...

Kooli 25. juubelit tähistati 
suure perepäevaga. Toimusid 
paljud sportlikud ja loomingu-
lised tegevused peredele. Päev 

lõppes vanemate ja laste ühise 
vabaõhukontserdiga ning pik-
nikuga kooli aias.

Grete Pihl,
algklasside õpetaja

“Appi! Õpetaja ma pühki-
sin töölt kõik küsimused 
minema” (paljundusmasi-
na kvaliteet)! 

Palumetsades kasvavad 
alustaimestikus pohlakas ja 
mustikas. 

Me saame ise aegajalt 
mulda viljastada. 

Taastuvad loodusva-
rad on sellised, millel võime 
taastuda. Aga kui neid liiga 
intensiivselt kasutada, võib 
neil see võime kaduda. 

Loomulikul teel ränded.
Riikide rändamine.
Selleks, et mulla viljakust 

tõsta, tuleb vihmausse põllu-
le ajada. 

“Kui vanasti sai kodust 
ära minna nii, et jätad ko-
du ukse harja najale seisma, 
siis tänapäeval ei saa sellest 
enam unistadagi” 

“Jutustaksin kirjandi pi-
kendamiseks veel ühe loo.” 

“Perekonna loomine ei 
ole ka enam mingi püha.” 

“Ma usun, et tahtejõud 
on minus mu kõige suurem 
puudus, mida ma tahaksin 
muuta” 

“Kommetes üritan järe-
le jõuda nendele, kel seda 
on palju.” 

“Üks väga tähtis osa mi-
nu puudustest kuulub täp-
susele.” 

“Veel üks minu suur 
puudus on käekiri.” 

 “Spordis on minu puu-
duseks vastupidavus.” 

“Olen lohakas inimene, 
mis mulle üldse ei meeldi ja 
ka väga halb puudus on.” 

“Leian alati sõpru. Püüan 
olla oma sõpradega sõbra-
lik.” (Kordamine on tarku-
se ema.) 

“Soovin ennast paranda-
da paremuse poole.” 

“Loodan, et suudan 
keskkooli lõpetada ühe rop-
suga.”  

“Kultuurihoid ja loodus-
hoid - need on ühiskonna 
kaks jalga.” 

 “Oleks tore saada kuskil 
kaks last.” 

Internetist

Õpilaste killud

Näitleja ABC Suureks Teatriõhtuks
Teater on kunst nagu sõja-

pidamine ja hasart nagu õn-
nemäng ruletil- ükski hing ei 
oska ette aimata, kuidas eten-
dus välja kukub. Aga et kõik 
tuleks välja siiski hästi, pida-
ge meeles, et

Proovides tehakse kõige 
suurem osa teatritööst. Öel-
dakse, et selleks, et esieten-
dus läheks ladusalt, peab pea-
proovis segadust olema. Nii 
et proovige hoolega ja palju, 
vaielge ja leidke huvitavaid 
nüansse, mida lavale tuua.

Näitleja, pea meeles, et
Lavakõne peab olema sel-

ge ja ladus, intonatsioon rolli-
le vastav.

Püüa olla publiku poole 

näoga, sest laval toimunu on 
mõeldud talle.

Ole laval arusaadav, roll ei 
koosne ainult tekstist, vaid ka 
miimikast, liikumisest, grupi-
tööst. Samas ära üle pinguta, 
jää loomulikuks.

Ära mõtle pingsalt teksti-
le, ole vaba ja kuula enda part-
nereid, mõne ununenud fraasi 
saad nii hõlpsalt asendada, il-
ma et mõte muutuks.

Vajadusel rutta appi kaas-
lasele ja too ta keerulisest olu-
korrast välja, näiteks sobiliku 
tekstilõiguga, mis just temal 
on ununenud.

Jälgi lavalist liikumist, 
püüa etendus läbi mängida 
ilma tekstita ainult liikudes, 

nii näed, kas Sinu tegelasku-
ju avaneb piisavalt. 

Ole osa tervikust ja anna 
endast parim –

Ja siis – alustame, hakka-
me pihta, saalis on pime, la-
vastaja süda peksab ärevas 
ootuses, näitlejad närveeri-
vad – ja siis see sünnib- näi-
temäng.

Edu Teile ja ärge unus-
tage, et 20. november ei ole 
enam mägede taga ja sel-
leks, et meie selleaastane 
teatripidu oleks parim, alus-
tage proovidega juba homme!
Humoorikaid hetki proovipe-
rioodil!

Marit Tarkin,
korraldaja


