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Lk. 2
Mis seob KG-d ja 
Gruusiat - õige vastu-
se leiad, kui loed... Lk. 3

Juba 26. septembril 
on taas võimalik taimi 
seada - valmistuge! Lk. 4

Põhikooli kohustus-
likust kirjandusest ja 
tervisespordist:-)

Juht tänab
Tänud Praktikakonve-

rentsi 2007 esinejatele, väl-
japanekute koostajatele, 
projektipäeva juhtidele, klas-
sijuhatajatele, jt. ürituse kor-
raldajatele päeva kordami-
neku eest!

Anu Saabas, 
õppealajuhataja

KG ootab koolieelikuid AB 
KOOLI.

info ja eelregistree-
rimine kooli kodulehel:  
http://www.oesel.ee/kg

Ülle Jasmin, 
AB-Kooli töörühma juht

Segasummasuvila lavalaudadel 
ehk Põhikooli teatriõhtu 2007

KG traditsiooniline põhi-
kooli teatriõhtu on sel aastal 
pühendatud Astrid Lindg-
reni 100. sünniaastapäeva-
le. Kõigile tuntud Rootsi las-
tekirjanik on loonud sellised 
kuulsad tegelased nagu Pipi 
Pikksukk, katuse-Karlsson, 
Bullerby lapsed, meisterde-
tektiiv Blomkvist, Vahtra-
mäe Emil, röövlitütar Ronja, 
väike Tjorven, vennad Lõ-
visüdamed ja paljud-paljud 
teised. Mitmepalgelisest te-
gelaskonnast on tingitud ka 
seekordse põhikooli teatri-
õhtu nimi – „Segasummasu-
vila“. 

Juhend
15. novembril astuvad 

KG lavale tegelased Ast-
rid Lindgreni loomingust.  
5. - 9. klasside õpilased dra-
matiseerivad autori loomin-
gut tekstist võimalikult täp-
selt kinni pidades. Kasutada 
ei tohi teost „Pipi Pikksukk“, 
kuna Pipi lubas isiklikult ko-
hale tulla:) Näitemängu  pik-

kus on kümme minu-
tit.

Registreerimine
Pärast vaheaega esi-

mese nädala kolmapäe-
vaks, 7. novembriks tu-
leb registreerida oma 
klassi näitetrupp mei-
liaadressil eve.tuisk@
oesel.edu.ee või ees-
ti keele vaheruumis 
302 õpetaja Eve juures. 
Registreerimisel tu-
leb esitada etenduse ja 
selle aluseks oleva teo-
se pealkirjad, tegela-
sed ja nende osatäitjad 
ning klassinumber. Esi-
nemisjärjekord ilmub 
kooli kodulehel pärast 
registreerimise lõppu 
ja Meie KG-s päev en-
ne põhikooli teatriõh-
tut (14.11). 

Meeleolukat ja toi-
mekat ettevalmistuspe-
rioodi!

Eve Tuisk, 
ürituse peakorraldaja

Teemavaliku lihtsustami-
seks on Urve Aedma välja 
toonud KG raamatukogus 
olevad Astrid Lindgreni 
raamatud:

• “Pipi Pikksukk” 
• “Väikevend ja Karlsson 
katuselt” • “Karlsson katu-
selt lendab jälle” • “Vaht-
ramäe Emil” • “Vahtramäe 

Emil on veel elus” • “Vaht-
ramäe Emili uued vem-
bud” • “Meisterdetektiiv 
Blomkvist” • “Hulkur Ras-
mus” • “Tjorven, Pootsman 
ja Mooses” • “Röövlitütar 
Ronja” • “Vennad Lõvisü-
damed” • “Bullerby lapsed” 
• “Meie, Bullerby lapsed” 
• “Mio, mu Mio” • “Mad-
like ja Jaanikingu Põnn” 

• “Kaisa” • “Kalle Blomk-
vist ja Rasmus”

Lisaks raamatutele on 
kolm  lugu ilmunud ajakir-
janduses:

• “Vaata, Madicken, 
lund sajab!” • “Meistervaras 
Assar Seebimull” • “Astrid 
Lindgreni uus lugu Pipist” 

Õpilaste sünnipäevad

Kristiina Kiil 9C 20.09.
Marko Vaht 10C 20.09.
Taavi Lätt 11A 20.09.
Kadri Riis 12D 20.09. 
Kaja Lääts 11A 20.09. 
Karilin Paas 12E 20.09.
Urmas Metsmaa 10A 21.09. 
Kaur Hiet 6A 21.09. 
Mikk Aeg 12D 21.09. 
Kristjan Maalt 11D 21.09. 
Taavi Prei 10E 22.09. 
Triin Juulik 11D 22.09. 
Kertu Reinväli 9C 23.09. 
Tiina Riis 4B 23.09.
Andri Aus 9C 23.09. 
Triin Lehiste 10D 24.09. 
Minni Tang 3B 24.09. 
Jürgen Saks 1A 24.09.
Kätlin Tänak 12A 24.09.
Laura Gerassimova 7B 24.09. 
Brenda Brant 1A 24.09. 
Birgit Killandi 10E 24.09. 
Martin Linde 10B 24.09.
Mark Nettan 11F 25.09.
Indrek Kuris 11F 25.09.
Ines Vapper 9B 25.09.
Ave Mägi 3A 25.09.
Karli Allik 5A 25.09.
Ege Teern 11F 25.09.
Liina Paju 11D 26.09.
Silver Mägi 10E 26.09.

Töötajate sünnipäevad

Marvi Mäeots 21.09.
Margit Düüna 21.09.
Marit Tarkin 21.09.
Merle Sullakatko 21.09.
Gert Lutter 24.09.

Sünnipäevad

Teated
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Gruusia Hirvehüpe KG-s

Gruusia õpetajad KG talveaias. Arvutialastele koostööprojektidele lisaks proovitakse KG-s 
kindlasti ka Gruusia viinamarjade kasvatamist. Foto: Gert Lutter

Meie kooli külastasid  
10. - 11. septembrini Maia  
Kakašvili, Tbilisi 1.koo-
li Kreeka mütoloogia õpeta-
ja ja David Vasadze, Kutai-
si 32.kooli infotehnoloogia 
mänedžer. Siinviibimise ees-
märgiks oli hankida võima-
likult palju kogemusi, luua 
ühisprojekte tuleviku tar-
beks. Meie kooli kohta rääki-
sid grusiinlased: „Häid sõnu 
teie kooli kohta võib loenda-
ma jäädagi.” Kool on heal 
järjel õppevahendite osas, 
keegi õpilastest ei sodi kooli-
maja, tööruumid on puhtad 
ja silma hakkas tervist eden-
dav suhtumine. 

Õppealajuhataja Maidu 
Varik, kes on projektiga ot-
seselt seotud sõnas, et gru-
siinide grupp oli Eestis tä-
nu  meie Tiigrihüppe SA ja 
Gruusia Hirvehüppe va-
helisele koostööle. Ta lisas: 
„Peale Tallinna ja Tiigrihüp-
pe SA-ga tutvumist jagu-
nes Gruusia õpetajate grupp 
Tartu, Pärnu ja Kuressaa-
re koolide vahel, kohapeal 
arutati võimalusi arvutialas-
te koostööprojektide arenda-
miseks.”

Saaremaad väisasid välis-

külalised esmakordselt. Saa-
remaa juures köitis Maia Ka-
kašvilit, et tegu on saarega, 
kuna ise õpetab koolis Kree-
ka mütoloogiat. Ära märgi-
tud said maitsvad toidud, 
meeldiv õhkkond, head ini-
mesed, rõõmsameelsed õpi-
lased ja kooli kaunistavad 

lilled. Pr Kakašvili nentis, 
et ta ei ole paljusid lilli oma 
elu jooksul näinudki ja need 
on nii ilusad. Hr David Va-
sadze arvas, et Saaremaal on 
väga puhas õhk ja üldmul-
je Kuressaarest on kui väga 
puhtast väikelinnast.

Suure tänu edastasid kau-

TÜ Teaduskooli 07/08 õppeaasta kursused
TÜ Teaduskooli (TK) ees-

märk on anda üldharidus-
koolide õpilastele võimalus 
võimete- ja huvikohase sü-
vendatud aineõpetuse saa-
miseks valikainete kursus-
te abil. 

Teaduskooli 2007/08 õa 
kursustele registreerumine 
toimub kuni 20. septembri-
ni*. Antud kodulehelt leiab 
ka kursuste kirjeldused ja 
õppenädalate kalendri.

Pakutakse eri tasemel 
kursusi matemaatika, füü-
sika, keemia, informaatika, 
bioloogia, meditsiini, keele-
teaduse (lingvistika) ja filo-
soofia vallast. Kursused on 
ehitatud üles üheaastaste 
moodulitena, mis annavad 

õpilastele paindlikud õppi-
misvõimalused. Valida saab 
rohkem kui 25 kursuse hul-
gast. Eeskätt on kursused 
suunatud (7. - 12. kl.) või-
mekatele õpilastele, kellele 
ei piisa kodukooli pakutava-
test võimalustest oma lem-
mikalaga tegelemiseks. Koo-
lile on pakutavad kursused 
heaks võimaluseks andeka-
matele õpilastele võimete- ja 
huvikohaste individuaalsete 
õppekavade koostamiseks. 
Teaduskooli õppetöö toimub 
üldjuhul kaugõppe vormis 
(veebipõhiselt, WebCT kesk-
konnas, tavaposti ja/või e-
posti vahendusel).  Veebi-
põhiste kursuste puhul on 
õpilasel vajalik juurdepääs 

võrguarvutile. Õppemater-
jalid, juhendid ja kontrolltes-
tid avaldatakse kursuse vee-
bilehel või WebCT e-õppe 
keskkonnas. Teiste kursuste 
puhul saadetakse õppema-
terjalid tavaposti teel. Kont-
rolltööde lahendused tuleb 
saata Teaduskooli tavapos-
ti või e-posti vahendusel.  
Teaduskooli saab õppima 
asuda sisseastumistööta.  
TKs on võimalik õppida in-
dividuaalsete õpilastena ja 
ning osa kursustel ka rüh-
mana (kollektiivõpilase-
na); veebipõhistele ja audi-
toorse õppetööga kursustele 
võetakse vastu ainult indi-
viduaalseid õpilasi. Õppe-
töö toimub eesti keeles.  

* Vaata http://www.ttkool.ut.ee/0708vvinfo.html

ged külalised võõrustajate-
le, Hirveõppe programmi 
osalistele ja õppealajuhataja 
Maidu Varikule. Külalised 
soovisid õnnestumisi kogu 
kooliperele.

Laura-Liisa Perova, 
�2C klass

TK õppetöö algab üldjuhul 
8. oktoobril. 

Kuressaare Gümnaasiu-
mi õpilased, kes soovivad 
osaleda TK-i kursustel, pi-
dage eelnevalt nõu oma ai-
neõpetajaga. Samuti rääkige 
läbi võimalused kursusetasu 
maksmise osas.

Ootame meie õpilaste ak-
tiivset osavõttu TÜ teadus-
kooli tööst!

Anu Saabas, 
õppealajuhataja
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Koolisport ruulib...
12. - 16. oktoobril Villu, 

Erki, Mairi, Mari ja teised 
vahvad sellid koolis ei käi-
nud. Miks, te küsite? Aga 
seepärast, et toimus Põhja-
maade Koolispordi Festival 
Soomes ning Lahti suusa-
mägede külje alt Pajulahtist 
võistlemas meie tublisid 
võrkpallureid ja kergejõus-
tiklasi leida võiski. 

Kokku olid tulnud noo-
red koolisportlased mitmelt 
maalt – Leedust, Taanist, 
Soomest ja rohkesti osavõt-
jaid Eestimaaltki. Lisaks ker-
gejõustikule ja võrkpalli-
le võisteldi veel saalihokis, 
korvpallis, orienteerumises, 
jalgpallis ning võistlemisele 
lisaks oli osavõtjatel võima-
lus kanuutada, teha power 
mower’it, saada osa kultuu-
riprogrammist jt ühistest et-
tevõtmistest. 

Ja selle vahva nädala tu-
lemuseks saame öelda – ole-
me kahe pronksi võrra rik-
kamad ehk palju õnne kooli 
esindanud võrkpalluritele ja 
kergejõustiklastele! 

Meie tänusõnad kuulu-
vad teile armsad toetajad 
ja koostööpartnerid: Kures-
saare Linnavalitsus, Eesti 
Koolispordi Liit, Eesti Kul-
tuurkapital, AS Duschy, AS 
Tesman, Kaarma vallava-
litsus, Spordiselts “Sport”, 
Valjala vallavalitsus, Pihtla 
vallavalitsus, Javicar AS ja 
muidugi aitähh KG!

Individuaalsed kohad ker-
gejõustikus: 

• Kross 3000 m: Angela 
Taro II, Triin Juulik III

• Kaugushüpe T: Triin 
Juulik I (Isiklik rekord! 4.83)

• Kaugushüpe P: Villu 
Vahter II (5.95), Erki Väli-
nurm III (5.83)

• 100 m T: Mari Truu-
mees I (13,6)

• 100m P: Jaan Käsk I 
(11,9), Erki Välinurm III 
(11,8)

• Kuulitõuge P: Villu 
Vahter II (13.25), Erki Väli-
nurm III (13.09)

Lõpptulemused:

• Kergejõustik III koht
• Võrkpall (segavõist-

konnad) III koht

Renate Pihl, 
projektijuht

Rahvatantsurühma Piip-
rellid noorterühm alustab 
uut hooaega 4. oktoobril 
kell �8.00 kultuurikesku-
ses. Kui oled tantsuhuvili-
ne �0. - �2. klassi õpilane, 
tule meiega tantsima.

Lisaks tantsutrennide-
le on plaanis esinemised 
ja reisid, kaugema ees-
märgina tahame osaleda 
tantsupeol nagu möödu-
nud suvelgi.

Rühma juhendab Ee-
na Mark. Täpsemat infot 
võid küsida emakeeleõpe-
tajatelt Merlelt ja Evelt.

Piiprellid

Kuressaare Gümnaasiu-
mi huvikool Inspira kuns-
ti ja käsitööosakonnas 
toimuvad sel õppeaas-
tal järgmised ringid meie 
kooli õpilastele:

Käsitööringid:

1. - 3. kl. õpilastele (õp. 
Ülle Jasmin, ruum 208) tei-
sipäeviti (13.00-14.00)

5. - 6. kl. õpilastele (õp. 
Raili Kaubi, ruum 201) es-
maspäeviti 13.45-15.15

7. - 12. kl. õpilastele (õp. 
Raili Kaubi, ruum 201) nel-
japäeviti 14.45-16.15

Meisterdamisring

2. kl. õpilastele (õp. 
Madli-Maria Naulainen) 
neljapäeviti 14.00-15.30

Kunsti- kalligraafiaring

6. - 12.kl. õpilastele 
(õp.Elle Jurkatam, ruum 
203)neljapäeviti 14.00-15.30

Raili Kaubi, 
kunsti ja käsitööosakonna 

juhataja

Teated

Üritused
20.09 kell 11.45  

10.klassidele aktus aulas
21.09 Jukude päev
26.09 Ülekooliline tai-

meseade konkurss 
(juhend kooli kodule-

heküljel ja kõrvalolevas 
tekstis)

Anneli Meisterson, 
huvijuht 

Ülekooliline taimeseade konkurss
Toimumise aeg: 26. sep-

tember 2007.a. 13.00 alates, 
vastavalt klasside tundide 
lõppemise ajale.

Osalemiseks on vajalik 
eelregistreerimine ruumis 
239 või e-mail aadressil an-
neli@oesel.edu.ee hiljemalt 
25.septembriks ‘07.

Toimumise koht: kooli 
aula

Osalejad: 1-2 liikmeline 
klassi esindav võistkond

Võistluse kirjeldus:
Konkursil tuleb valmista-

da seade püksirihm või vöö, 

mida on praktiliselt võimalik 
kasutada.

Seade suurus – arvesta-
des inimsuurust; vähemalt 
65% ulatuses  tuleb kasuta-
da taimset materjali. Valmis-
tamise aeg 60 minutit.

Tööle tuleb lisada õpilaste 
nimed, klass.

NB! Kogu töö tuleb val-
mistada kohapeal, st. kodus 
valmistatud arvesse ei lähe! 
Võib kasutada mannekeeni.

Hindamine: Töid hindab 
3-liikmeline žürii. Eraldi vaa-
datakse: 1) Tehnika ja puhtus 

2) Materjali kasutus 3) Idee 4) 
Värvuse lahendus

Auhinnakategooriad: 1.-
3.klass – I, II ja III koht  4.-
6.klass – I, II ja III koht, 7.-
9.klass – I, II ja III koht, 
10.-12.klass – I, II ja III koht. 
Parimad esindavad koo-
li maakondlikul taimeseade 
konkursil 29.septembril 2007

Näitus jääb avatuks 
28.septembrini. Peale 28.sep-
tembrit palume viia oma sea-
ded ära.

NB!! Üritus läheb arvesse 
klassidevahelises võistluses!
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KG 10. juubelispordipäev oli vahva
11. septembril toimus ar-

vult juba 10. KG tervisespor-
dipäev, mis on tänaseks õpi-
laste seas väga populaarseks 
saanud just oma teistsugu-
se vormi poolest. Kui päris 
esimesel KG tervisespordi-
päeval oli õpilastel võima-
lus valida umbes üheksa 
sportliku tegevuse vahel, 
siis juubeliüritusel oli sport-
likke tegevusi juba 25! Päris 
uute tegevustena lisandu-
sid sel aastal Club Freestyle 
Dance, kepikõnd, rulluisuta-
mine, maastikuvibu, kiiking 
ja pentanque. Kolm viimast 
tegevust osutusid eelregist-
reerimisel ka kõige kiiremi-
ni täituvateks aladeks. Ka 
eelregistreerimine toimus 
seekord teistmoodi – esma-
kordselt interneti vahendu-
sel, mille õnnestumisel tuleb 
tänada meie kooli IT-mehi – 
Arvi Tanilat ja Gert Lutterit.

Eriliseks muutis juube-
litervisespordipäeva kogu 

kooli ühine värvikas ning 
meeleolukas rongkäik lin-
nastaadionile. Kedagi küll 
tänava ääres kaasa hõiska-
mas ei olnud, kuid superi-
lus ilm ning elev meeleolu 
linnaorkestri saatel marssi-
des tekitas tõelise ühtsus-
tunde. Kõige atraktiivsema-
teks rongkäigus osalenud 
klassideks valiti 10e, 4b ja 
2b. Linna staadionile jõudes 
tervistas linnaorkester kõiki 
tervisesportlasi lõbusa loo-
ga. Peale seda heiskasid li-
pu meie kooli ühed pari-
mad sportlased John Kaju ja  
Sander Suurhans ning ava-
kõne pidas kooli direktor 
Toomas Takkis. Lõbusa ter-
vitusetteaste ning soojendus-
võimlemise kava esitasid 12a 
klassi õpilased, kellele peale 
kogu staadionitäie õpilaste 
ja õpetajate veel väga huvi-
tavad „loomad“ ka hoogsa 
kaasavõimlemisega lisandu-
sid. Ühisele soojendusvõim-

lemisele järgnes klassideva-
heline teatevõistlus, milles 
parimad olid: 4b, 7b, 9b ja 
11c klasside võistkonnad. Ka 
õpetajate võistkond oli päris 
tubli, oma jooksus jäädi tei-
seks, üldkokkuvõttes aga 10. 
- 12. kl. seas kuuendaks!

Suured tänud kõikide-
le spordiklubide esindaja-
tele/treeneritele, meie koo-
li õpetajatele/töötajatele ja 

Kuressaare Linnaorkestrile,  
Kultuurkapitali Saaremaa 
Ekspertgrupile, kes KG 10. 
tervisespordipäeva korral-
damiseks oma abistava käe 
andsid! 2008. a tervisespor-
dipäevale on lubanud külla 
tulla Koolispordiliidu presi-
dent Erika Salumäe.  

Inge Jalakas, spordi- ja 
tantsuosakonna juhataja

Meeleolukas rongkäik staadionile Foto: Arvi Tanila
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KG põhikooli lugemisvara 2007/08
�.klass

3. - 4. õppeperiood: • S. Väl-
jal “Jussikese seitse sõpra” • 
vennad Grimmid “Lumeeit” • 
E. Raud “Peep ja sõnad”

2.klass

1. õppeperiood: • E. Raud 
“Karu maja” • A. Reinla  “Pä-
tu”

2. õppeperiood: • 1 muinas-
jutt alljärgnevast valikust: • L. 
Tolstoi  “Kolm karu” • H.Cr. 
Andersen  “Pöial-Liisi” • Ven-
nad Grimmid “Lumivalgeke” 
• Jane Patience  “Savipoti Tobi 
soovikaev”

3. õppeperiood: • T. Egner  
“Sööbik ja Pisik” • J. Rannap  
“Nublu”

4. õppeperiood: Üks  raa-
matutest: • A. Jacobbson, S. 
Olsson     “Sune” • A. Jacobb-
son, S. Olsson     “Sune läheb 
teise klassi” • A. Jacobbson, S. 
Olsson     “Jälle see Sune”

�. klass

1. õppeperiood: A. Lindgre-
ni “Bullerby lapsed” 

2. õppeperiood:  A. Pervik 
“Kunksmoor” 

3. õppeperiood:  A. Lindg-

ren “Vahtramäe Emil”
4. õppeperiood:  Kreutzwald 

“Reinuvader Rebane” ja mui-
nasjutud õpilase omal valikul

4. klass

1. õppeperiood: • “Vanaema 
maja” L. Tigane • “Emand ka-
seladvas” (koostaja M.Talvet)

2. õppeperiood: A. Jakobso-
ni üks muinasjutt vabal valikul. 
• ”Üle linna Vinski” Aapeli • 
”Merehundi jutud” V. Miller • 
Kreutzwaldi või väliskirjaniku 
üks muinasjutt vabal valikul.

3. õppeperiood “Väike raa-
matutuba”  E. Farjeon

4. õppeperiood “Roosteva-
ba mõõk” E. Raud

5. klass

1. õppeperiood: • A.  
Lindgren „Meisterdetektiiv 
Blomkvist“ • E. Raud „Kilpla-
sed“ 

2. õppeperiood: • A. Jakob-
soni või Fr. R. Kreutzwaldi mui-
nasjutte • H. Jõgisalu „Lugusid 
vanalt Läänemaalt“ 

3. õppeperiood: • L. Frank 
Baum „Võlur Oz“ • E. Bornh-
öhe “Tasuja“ 

4.õppeperiood: • K. Ader 
„Kui mina olin veel väikene 

mees...“ • K. Ader „Kui mina 
kasvasin suuremaks...“ 

6. klass
1. õppeperiood: • 

J.K.Rowling “Harry Potter 
ja tarkade kivi” või J. Verne  
“20 000 ljööd vee all” • Ole 
Lund Kirkegaard “Kummi-
Tarzan ja teised”

2. õppeperiood: • O. Luts 
“Kevade” • E. Raud “Kalevi-
poeg”

3. õppeperiood: • A. Val-
lik „Narkohollo ehk Florose va-
bastamine“ Üks  raamatutest: • 
J. Rannap “Agu Sihvka annab 
aru” • “Salu Juhan ja ta sõbrad” 
•  S. Rannamaa “Kadri”

4. õppeperiood: • J. Smuul 
“Meremees Murka” • A. Ram-
mo “Hundipassiga koolipoiss” 
• üks Terry Pratchetti raamat

7. klass

• H. Nõu „Pea suu“ • B. Le-
bert „Crazy“ • J. K. Rowling 
„Harry Potter ja tarkade kivi“ • 
G. Durrell „Minu pere ja muud 
loomad“ • E. M. Remarque 
„Läänerindel muutuseta“ • D. 
Defoe „ Robinson Crusoe seik-
lused“ 

8. klass 

A. Dumas „Kolm musketä-
ri“ või Charlotte Brontë „Jane 
Eyre“ • A. Christie „Pansionaa-
di saladused“ • K.Mazetti „Ju-
mala ja minu vahel on kõik lä-
bi“ • A.Kitzberg „Libahunt“  
• W. Golding „Kärbeste jumal“ 
• I.Lember „Musta kaarna küü-
sis“ • A. Vallik „Kuidas elad, 
Ann?“ ja „Mida teha, Ann?“

9. klass 

A. H. Tammsaare „Kõrboja 
peremees“ • L. Koidula „Säära-
ne mulk“ • Ed. Vilde „Külmale 
maale“ • A. Mälk „Hea sadam“ 
või „Taeva palge all“ või „Õit-
sev meri“ • M. Unt „Tere, kol-
lane kass“ või „Hüvasti, kolla-
ne kass“

Aineõpetaja võib vajadusel 
teha antud loetelus muudatusi!

Grete Pihl, klassiõpetajate 
osakonna juhataja

Urve Aedma, 
raamatukogu juhataja

Eve Tuisk, eesti keele 
osakonna juhataja
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Ringi nimetus Juhendaja Klass
Ainering Arvutiõpetus Eha Kask 3.-4. klass

Ainering Füüsika-astronoo-
mia gümnaasiumile Olle Arak 10.-12. klass

Ainering Füüsika- astronoo-
mia põhikoolile Olle Arak 8.-9. klass

Ainering Õpioskused Ruth Jasmin 5.-6.klass

Ainering Teadustööd Madli Maria Nau-
lainen 10.-12. klass

Ainering Keemia põhikoolile Irja Truumaa 7.-9. klass

Ainering Keemia gümnaa-
siumile Irja Truumaa 10.-12. klass

Ainering Minu kool ja kodu-
linn Sirje Kereme 6.-12. klass

Ainering Noored uurijad Sirje Kereme 6.-9. klass
Ainering Noored uurijad Sirje Kereme 10.-12. klass
Ainering Meediaring Merle Rekaya 11.-12. klass
Ainering Emakeelering Merle Rekaya 10.-12. klass
Ainering Emakeeleklubi Marit Tarkin 10.-12. klass
Ainering Nuputamine Ülle Jasmin 3. klass

Ainering Õpilasfirma Rahnik, Leppik, 
Meisterson 6.-12. klass

Ainering Emakeelering M Laurson 8.-12. klass
Ainering Emakeelering Malle Tustit 9.-11.klass

Ringi nimetus Juhendaja Klass
Kool/sport Võrkpalli algõpetus Gabriel Sepp 4.-6. klass
Kool/sport Võrkpall poeglastele Gabriel Sepp 9.-12. klass
Kool/sport Korvpall Gabriel Sepp 6.-8. klass
Kool/sport Korvpall tütarlastele Sirje Metsküll 9.-12. klass

Kool/sport Rahvatants (sega-
rühm) Merle Tustit 9.-12. klass

Kool/sport Rahvatants (laste-
rühm) Merle Tustit 5. klass

Kool/sport Korvpall Endel Tustit 10.-12. klass
Kool/sport Saalihoki Johannes Kaju 7.-11. klass 
Kool/sport Kisakoor Maarja Tammai 9.-12. klass
Kool/sport Lavaline liikumine Inge Jalakas 1.-12. klass
Kool/sport Rahvastepall Marianne Baran 4.-6. kl poisid
Kool/sport Rahvastepall Marianne Baran 4-6 kl tüdrukud
Kool/sport Rahvastepall Marianne Baran 1.-3. klass
Kool/sport Ujumine Norma Helde 5.-12.klass
Kool/sport Ujumine Norma Helde 2.-4. klass
Kool/muusika Muusikaline näidend Kristel Salumaa 4.B
Kool/muusika Muusikaline näidend Veikko Lehto 4.B
Kool/muusika Algklasside solistiring Pilvi Karu 1.-2. klass
Kool/muusika Mandlike Pilvi Karu 7.-8.klass

Kool/muusika Tütarlastekoor Voca-
liisa Pilvi Karu/Helle Rand 5.-9. klass

Kool/muusika Ansambel Kapriis Helle Rand 11. klass
Kool/muusika Ansambel Arbuška Helle Rand 5.b
Kool/muusika Solistiring Helle Rand 3.klass
Kool/muusika Plokkflööt Helle Rand 3.ab

Kool/muusika Mudilaskoor Aveke Helle Rand/Mai 
Rand 1.ab

Kool/muusika Segakoor Ave Helle Rand/Mai 
Rand 10.-12. klass

Kool/muusika Mudilaskoor Ave-Sol Helle Rand/Mai 
Rand 2.ab

Kool/muusika Neidude ansambel Mai Rand 10,11. klass
Kool/muusika Solistiõpe Laine Lehto 5.-12 klass

Kool/muusika Segaansambel Sa:
rlaine Laine Lehto 10.-12.. klass

Kool/muusika Neidude ansambel Laine Lehto 10.-12. klass
Kool/muusika Algklasside solistiring Veikko Lehto 2.-4.klass

Kool/muusika Mudilaskoor Ave sol 
bemoll Veikko Lehto 3.-4. klass

Kool/muusika Noormeesteansam-
bel Jepps Veikko Lehto 12.klass

Kool/muusika Plokkflööt Veikko Lehto 3.ab klass

Kool/kunst Meisterdamine Madli-Maria Nau-
lainen 1.-2.klass

Kool/kunst Tütarlaste käsitöö Raili Kaubi 7.-12.klass
Kool/kunst Tütarlaste käsitöö Raili Kaubi 5.-6.klass
Kool/kunst Käsitööring Ülle Jasmin 1.-3.klass
Kool/kunst Ilukiri ja kunstiring Elle Jurkatam 5.-12.klass
Kool Näitering Käthe Pihlak 5.-12. klass
Kool Esmaabi Sirje Metsküll/.../..... 5.-12. klass

Ringi nimetus Juhendaja Õppemaks
4-6 aastaste tantsuring I. Jalakas 170.-
1.-4.kl. Tantsuring I. Jalakas/ K. Jalakas 200.-
5.-8.kl.Tantsuring L. Ojasaar 200.-
9.-12 kl. Tantsuring I. Jalakas 200.-
3a muusikaring P. Karu 185.-
4a muusikaring P. Karu 185.-
5a muusikaring H. Rand 200.-
6-7a muusikaring H. Rand 200.-
Poistekoor V. Lehto 110.-
Poistekoori ettevalmistus rühm L. Lehto 100.-
Saaremaa neidudekoor L. Lehto 40.-
Trumm  C. Salo 350.-
Klaver M. Kiiker 350.-
Basskitarr  M. Jõgi 350.-
Kitarr  K. Käo 350.-
Klaverisaate kujundamine V. Lehto 350.-
Plokkflööt L. Vapper 350.-
Torupill M. Aardam 350.-
Väikekannel  M. Aardam 350.-
Teatristuudio  E. Teemus 200.-
Idamaised võitluskunstid R. Paasmaa 260.-
Extreemne liikumine H. Kull 260.-

KG koolituskeskus Osilia kursused

Inspira ringid 2007/2008 õppeaastal
Kooliringid Aineringid

Avatud ringid

KG koolituskeskus Osilia 
tervitab kõiki seniseid ja 
uusi täiskasvanud õppi-
jaid uue õppeaasta puhul! 
Kutsume järgmistele kur-
sustele:

• Esmaabi  16 h  27. -28.09. 
• Lapsed muutuvas maail-
mas 32 h 5. - 6.10, 2. - 3.11. 
• Viltimine 6 h 13.10 • Eeti-
ka. Organisatsioonikultuur. 
8  h  13.10 • Inglise keel( al-

gajatele ja edasijõudnutele),  
40 h 15.10 • Soome keel alga-
jatele 40 h 15.10 • Rootsi keel 
40 h 15.10 • Tööseadusand-
lus personalijuhtimises 32 h 
alates 17.10 • Religioonipe-
dagoogika 16 h 29. - 30.10 • 
Seksuaalkasvatus 16 h 30. -
31.10 • Loovtegevus kui toi-
metulekustrateegia  16 h 9. -
10.11

Võib reg osavõtuks: Sääs-

tev areng ja eetika,  Hea do-
kumendikeel, Eetika, Projek-
tijuhtimine.

KG koolituskeskus Osilia 
asub Kuressaare Gümnaa-
siumi III korrusel aadressil 
Nooruse 1, Kuressaare. Osi-
lia  korraldatav koolitus on 
tasuline ja suunatud peami-
selt täiskasvanutele. Eraisi-
kule tulude deklareerimisel 
kursusetasust 22% tagasi

Info koolituste kohta ja 
registreerimine: KG kooli-
tuskeskus Osilias , tel 45 56 
576, gsm 522 44 99, e–post: 
osilia@oesel.edu.ee. 

Maie Meius, 
KG koolituskeskus Osilia 

juhataja

Kooliringidesse registreerumine toimub juhendaja juures isiklikult!. Avatud ringidesse saab registreeruda nii juhendaja juures kui ka huvijuhi ruumis (239).

Meie KG, 19. september 2007
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Saaremaa Kaubamaja

Tesman AS 
Kuressaare Gümnaasium

kodulehekülg: http://www.oesel.ee/kg
e-post: kool@oesel.edu.ee 

Peatoimetaja Marit Tarkin (Marit.Tarkin@oesel.edu.ee)
Korrektuur eesti keele osakond

Avaldamiseks mõeldud materjalid tuleb saata iga nädala reede õhtuks. Hiljem saabunud materjalid avaldatakse
järgmise nädala lehes. Materjalid tuleb saata toimetaja või küljendaja e-posti aadressile.

Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Küljendaja/kujundaja Gert Lutter (gL@oesel.edu.ee)

Ajalehte toetavad:

KG õpilaste  sisekorraeeskirjad 2007/08
�. Üldosa

1.1.Kuressaare Gümnaa-
siumi (edaspidises tekstis 
Kooli vastavas käändes) õpi-
laste  käitumist reguleerivad 
üldinimlikud eetika-, moraa-
li- ja käitumisnormid, käes-
olevad eeskirjad, Kooli põ-
himäärus, Eesti Vabariigi 
seadused ja nende alusel väl-
ja antud õigusaktid.

1.2.Õpilased juhinduvad  
Kooli visioonist: “Vabadus. 
Ilu. Tõde.”

 2.  Õpilaste õigused

2.1. Saada tasuta õpetust 
Kooli õppekavas ettenähtud 
programmi ulatuses.

2.2. Valida Kooli õppe-
kavas fikseeritud vabaaineid 
või õppida individuaalõppe-
kava järgi         haridusmi-
nistri määrusega kehtestatud 
korras.

2.3. Kasutada tasuta koo-
li õppekava läbimiseks vaja-
likke õpikuid, tööraamatuid, 
töövihikuid ja töölehti (1.-
9.kl.) vastavalt õppeaastaks 
kinnitatud õppekirjanduse 
nimekirjale. 

2.4. Saada täiendavat abi 
õpetajatelt vastavalt õppeka-
vas ettenähtud võimalustele.

2.5. Moodustada Koolis 
õpilasesindus, kes esindab 
õpilaskonda koolisisestes su-
hetes ning suhetes rahvus-
like ja rahvusvaheliste or-
ganisatsioonide, asutuste ja 
isikutega. Õpilasesinduse 
ülesanded ja valimise korra 
sätestab Kooli õpilasesindu-
se põhimäärus.

2.6. Gümnaasiumiõpilas-
tel on õigus olla valitud Koo-
li hoolekogusse.

2.7. Moodustada ühin-
guid, klubisid, stuudioid ja 
ringe, mille sihid ja tegevus 
ei ole vastuolus Kooli ja ko-
du kasvatustaotlustega ning 
osaleda nende töös.

2.8. Kasutada klassivälises 
tegevuses tasuta oma Kooli 
rajatisi, ruume, raamatuko-
gu, õppe,     spordi-,   tehnilisi 
ja muid vahendeid vastavalt 
Koolis kehtestatud korrale.

2.9. Saada ettenähtud kor-
ras ainelist abi selleks eral-
datud summadest või fondi-
dest.

2.10. Saada sõidu- ja muid 
soodustusi Vabariigi Valitsu-
se ja Kuressaare Linnavoli-
kogu poolt kehtestatud ula-
tuses ja korras.

2.11. Saada kooli juhtkon-
nalt ja õpetajatelt teavet koo-
likorralduse ja õpilase õigus-
te kohta samuti esmast teavet 
õppimisvõimaluste kohta.

2.12. Saada teavet hinda-
mise korra ja hinnete kohta 
õpetajatelt ja klassijuhatajalt.

2.13. Avaldada oma ar-
vamust ja teha ettepanekuid 
muutusteks koolikorraldu-
ses.

2.14. Saada meditsiinilist 
ja psühholoogilist abi Koolis 
viibimise ajal.

2.15. Kasutada õppepäe-
vadel einestamiseks Kooli 
kohvik-sööklat.

2.16. Kanda Kooli teklit 
vastavalt tekli statuudile.

2.17. Pöörduda oma õi-
guste kaitseks Kooli õpila-
sesinduse, Kooli direktori, 
Kuresaare    Linnavalitsuse, 
lastekaitseorganisatsioonide, 
Saare  maavanema või hari-
dusministeeriumi poole.

�. Õpilaste kohustused

3.1. Täidab koolikohus-
tust põhihariduse omanda-
miseni või 17-aastaseks saa-
miseni. 

3.2.  Esindab kõikjal vää-
rikalt ennast, oma kooli ja 
oma maad.

3.3. Suhtub õppetöösse 
kohusetundlikult. Viibib õp-
petöö ajal tunniplaanis et-

tenähtud õpperuumis  või –
väljakul.

3.4. Põhjuseta puudumise 
korral muusika, kunsti, ke-
halise kasvatuse ja tööõpetu-
se tundidest on õpilane ko-
hustatud need tunnid täies 
mahus järele tegema aine-
õpetaja määratud ajal. Aine-
tunnist puudumise põhjuse 
selgitab välja klassijuhataja ja 
teeb vastava märkme klassi 
õpilaste puudumiste päevi-
kusse puudutud tunni järg-
seks  päevaks.

3.5. Tunniks vajalike va-
hendite puudumise või mitte 
kaasatöötamise korral mää-
rab  aineõpetaja õpilasele 
uue aja ja mahu tunnis läbi-
tud teema järele tegemiseks. 

3.6. Järgib tervislikke elu-
viise ja ohutusreegleid.

3.7. Riietub puhtalt ja kor-
rektselt, kannab Koolis va-
hetusjalatseid, mille tald ei 
määri põrandat.

3.8.Kooli aktustel ja pa-
rimate õpilaste pildistami-
sel kannab õpilane pidulikku 
riietust (valge pluus ja tume 
ühevärviline seelik või pük-
sid). Gümnaasiumi lõpuak-
tuse riietuseks on talaar.

3.9. Õpilane ei suitseta, ei 
tarvita alkohoolseid jooke, ei 
kasuta narkootilisi aineid, ei 
harrasta hasartmänge.

3.10. Esitab lapsevanema 
allkirjaga tõendi kuni kahe-
päevase Koolist puudumise 
korral. Puudumisel kolm ja 
enam päeva esitab arstitõen-
di.

3.11. Põhikooli õpilane ka-
sutab oma Kooli õpilaspäevi-
kut (väljaostmine vastavalt 
kehtestatud korrale) ning jär-
gib selle kasutamise korda.

3.12. Õpilasel on Koo-
lis kaasas õpilaspilet ja Koo-
li magnetkaart.

3.13. Lülitab õppetöö 
ajaks välja mobiiltelefoni.

3.14. Ei võta Kooli kaasa 
relvi, narkootilisi, toksilisi ja 
psühhotroopseid aineid ning 
muud koolitööks mittevaja-
likku.

3.15. Pargib oma liiklus-
vahendi selleks ettenähtud 
kohta.

3.16. Tagastab Kooli õpi-
kud ja muud raamatud õp-
peaasta lõppedes või Koolist 
lahkumisel.

3.17. Teeb igal õppeaastal 
tööd oma Kooli heaks vasta-
valt ettenähtud korrale.

4. Õpilaste vastutus

4.1. Hoiab Kooli ja kaasõ-
pilaste vara. Süüliselt tekita-
tud kahju hüvitab õpilane, 
tema vanemad või neid asen-
davad isikud vastavalt kehti-
vale seadusandlusele.

4.2. Õppekirjanduse kao-
tamisel või rikkumisel tu-
leb see vastavalt kehtestatud 
korrale hüvitada või uus os-
ta.

4.3. Õpilasi laidetakse 
koolikohustuse täitmata jät-
mise eest vastavalt Kooli si-
sekorraeeskirjadele, nende 
vanematele kohaldatakse 
haldusõigusrikkumiste sea-
dustiku sätteid.

5. Õpilaste tunnustamine

(vt. Kooli kodulehelt või 
kooli stendilt)

6.Õpilaste  laitmine

(vt. Kooli kodulehelt või 
kooli stendilt)

Lisa 1. Põhikooli ja güm-
naasiumi õpilaste tunnusta-
mise kord (vt. Kooli kodule-
helt või kooli stendilt)

Kooli metoodikanõukogult 
�7.�0.2006

Kinnitatud direktori 
käskkirjaga nr. 5-24/�; 

��.08.2007


