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Kohvik- söökla  
Noorus ootab kõiki 
tervislikult einestama!

Koolijuhataja pidupäevakõne
Kool on meie ettekujutus, 

meie mäletamine, meie aru-
saam olevast või toimunust. 
Igaühel, kes meiega seotud 
või seotud olnud, on oma et-
tekujutus ja arusaam ja mä-
letamine  meie koolist. Mä-
letamine inimestest, kellega 
kokku sai puututud ja kes, 
tagantjärgi mõeldes, sageli 
riivamisi, märkamatult meid 
mõjutanud-kujundanud on.

See meie Kuressaare 
Gümnaasium on väga eri-
nev - erinevad aastad, eri-
nevad inimesed, erinevad 
suhted, väärtused  ja arusaa-
mad. Ja see on kena.

Kõige selle juures on aga 
midagi, mis on aastate jook-
sul olnud ühist, mis on pü-
sinud, mida on osatud hoida 
ja edasi arendada. See ühine 
midagi ei ole tekkinud ega 
ka püsi kergelt. Meil on oma 
asi ajada. See midagi on see, 
miks meile tahetakse tulla. 
Olgu siis õppima või mui-
du vaatama. See midagi, see 
oma asi, meie sisu või kui-
das iganes seda nimetada- 
seda leiame paljudest pisias-
jadest, tegevustest, suhetest. 
Seda avastame sagedasti ta-
gantjärele, hiljem, kui aru-
saamad avardunud on. 

Jäägu siinjuures igaühe-
le, kes meiega seotud, see 
oma mäletamine, arusaam 
või ettekujutus meie koo-
list. Jäägu ka võimalus se-
da ühist, seda meie sisu, kas 
siis avastada või arenda-

da. Ega suurt muid võima-
lusi polegi. Ja siis tahadki 
koolis käia. Et saada vaba-
duse, ilu ja tõe poole püüd-
lejaks. Ja kõige selle juures, 
tundub, on kasulik mee-
les pidada, et kasta on vaja. 

Kena kooliaasta algust!

Toomas Takkis, 
koolijuhataja 

Kuressaares, 23.08.2008 
Kooli 30. juubeli tähistamise 

pidulikul aktusel

Toimetajaveerg
Sügis. Lehtedes sahis-

tamise soojad hommikud. 
Viimane päike. Kool.

September tähistab 
ehk enamgi uue aasta al-
gust kui 1. jaanuar, sest 
elurütm, tegemised, mõt-
tedki saavad uue kuue, 
päevad teise värvi...

Meie KG alustab en-
da 13. hooaega. Kooli leht 
on kooli nägu, ajalugu ja 
hetke peegelpilt. Tänases 
meedia virvarris on oluli-
ne, et lehes kajastatu oleks 
aktuaalne, huvitav, kut-
suks lugema ja paneks 
kaasa mõtlema-kirjutama. 
Ootame kaastöid kõigilt 
meie kooliga seotud ini-
mestelt: kooli töötajatelt, 
õpilastelt, lapsevanema-
telt, kooli külalistelt. Mida 
rohkem mõtteid avalda-
te, seda sisukam on meie 
leht, seda põnevam ajalu-
gu.

Meie KG ootab ka uut 
õpilastoimetust. Kes aja-
kirjanikuametit proovida 
tahab, tulge 305 klassi ju-
ba kooli esimesel nädalal 
2. või 3. septembril 10.45, 
paneme plaanid paika!

Kõiki kaastöid oota-
me endiselt jooksva nä-
dala reedeks peatoi-
metaja meiliaadressile  
marit@oesel.edu.ee. Kel 
huvitavaid mõtteid-ette-
panekuid lehetöö paren-
damiseks, siis kirjutage 
samuti! 

Pikemad artiklid ja 
jooksval nädalavahetusel 
toimunud ürituse kajasta-
mine juba järgmises lehe-
numbris palume eelnevalt 
toimetusega kooskõlasta-
da

Ilusat kooliaasta algust 
ja meeldivat koostööd 
soovides

Marit Tarkin, 
Meie KG peatoimetaja 
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KG  30. aastapäevale pühendatud 
ujumisvõistlus

23. augusti ujumise üritu-
sele oli tulnud oma noorus-
aja spordiaastaid ja toredaid 
spordilaagreid meenutama 
ligi 40 vilistlast-ujujat. 

Ujula fuajeesse oli välja 
pandud alates aastast 1981 
kõik maakonna MV võit-
jad ja aastast 1987 kõik kooli 
MV võitjad, lisaks pildialbu-
mid võistlustest ja laagritest 
kooli ujula algaastatest ala-
tes. Uudistamist, meenuta-
mist ja äratundmisrõõmu oli 
palju.

Algasid võistlused, võis-
teldi eraldi vanuses 24 ja 
nooremad -juuniorid ja 25 
ja vanemad -seeniorid. Kui-
gi kutsetele vastati küllaltki 
erinevalt: ei tea, kas suudan 
oma tippvormi just 23-ks 
saavutada, aga püüan koha-
le veereda; olen nii paksuks 
läinud, et upun ära; oma-
aegse tasemega võrrelda-
vat tulemust pole ma ilmselt 
suuteline täitma, aga tulen 
kohale. Sellised olid mõnin-
gad vastused, aga tulemu-
sed ei olnud üllatavalt su-
gugi kehvad. Ujumine on 
spordiala, millega saab te-
geleda tegelikult kõrge va-
nuseni. Ja tulemused esikol-
mikus, kellele medalid kaela 
riputati, olid sellised:

50m vabalt 

Mehed seeniorid 1. 
Kristjan Saar 30,50 2.  
Raigo Helde 30,76  3. Karl 

Mitt 31,10
Mehed juuniorid 1. Imre 

Kuusk 26,77 2. Mart Mandel 
27,14 3. Ivar Maimjärv 28,28

Naised seeniorid 1. An-
neli (Põder) Adamson 35,73 
2. Ivi (Toll) Lindrop 35,87 3. 
Kadri Peeters 36,32

Naised juuniorid 1. Hele-
rin Koppel 30,13 2. Kadi Ma-
ripuu 30,48 3. Kaisa Silluste 
32,13

50m selili

Mehed seenioid 1. Karl 
Mitt 39,29 2. Ivo Toll 40,85 3. 
Mati Toll 41,82

Mehed juuniorid 1.Mart 
Mandel 32,26 2. Priit Aavik 
33,98 3. Hendrik Kabel 34,61

Naised seeniorid 
1.Triin (Helde) Rannama 
40,77  2. Kadri Peeters 45,48  
3.Marju Saar 45,89

Naised juuniorid 1. Kadi 
Maripuu 35,04 2. Kaisa Sil-
luste 35,54 3. Riin Nõukas 
42,26

50m rinnuli

Mehed seeniorid 1. Krist-
jan Saar 38,80 2. Jaak Haa-
mer 40,73 3. Olev Tõru 41,89

Mehed juuniorid 1. Imre 
Kuusk 33,59 2. Andro Kuusk 
36,18 3. Mart Mandel 37,32

Naised seeniorid 1. Triin 
Rannama 43,89 2. Marju Saar 
49,26 3. Kadri Peeters 49,97

Naised juuniorid 1. Hele-
rin Koppel 39,31 2. Kadi Ma-
ripuu 41,43 3. Kaisa Silluste 

44.07

50m liblikat 

Mehed seeniorid 1. Ivo 
Toll 38,52 2. Kristjan Saar 
39,45 3. Olev Tõru 42,70

Mehed juuniorid 1. Imre 
Kuusk 29,38 2. Ivar Maimjärv 
29,92 3. Mart Mandel 31,20

Naised seeniorid 1. An-
neli Adamson 39,89 2. Nor-
ma Helde 42,80 3. Ivi Lind-
rop 43,17

Naised juuniorid 1. Hele-
rin Koppel 36,33 2. Riin Nõu-
kas 40,67 3. Kairi Saar 41,92

 Eriliselt rõõmsa meeleolu 
ja kaasaelamise tõi teateuju-
mine erinevate vahenditega. 
Võistkonnad moodustati va-
nemad vilistlased, nooremad 
vilistlased, praegused nooru-
jujad ja meie kooli õpetajate 
võistkond. Ujuda tuli palliga, 
nuudliga, ujumismadratsi-
ga, lauaga, paaris-sisemised 
jalad kokku seotud. Võit-
jaks tuli nooremate vilistlaste 
võistkond. 

Meenutusi jätkati kohvi-
lauas. Paljud vilistlased-uju-
jad said üritusest eneseusku, 
paljud lubasid alustada uues-
ti ujumisega ja edaspidigi 
maakonna meistrivõistlustele 
tulla. Seenioredetabelit  saab 
tublisti täiendatud uute tule-
mustega. 

Tänud teile, kõik mu en-
dised ja praegused trennilap-
sed, kes te kohale tulite!

Norma Helde, 
ujula juhataja

Suur aitäh Laura Oolupi-
le ja Sass Pääskile, kes, vaa-
tamata suvepuhkusele, leid-
sid aega etlemisega tegeleda 
ja käia 8. augustil Kaarmal 
Kallaste päeval meie kooli 
esindamas.

Eve Tuisk, juhendaja

Tänu

Töötajate sünnipäevad

Sirje Kereme 02.06
Arvi Tanila 11.06
Irina Mulenok 24.06
Merike Kivilo 26.06
Reet Välisson 26.06
Liia Arikas 27.06
Merle Rekaya 29.06
Varje Raamat 05.07
Tiia Leppik 05.07
Kaarin Peet 05.07
Norma Helde 07.07
Toomas Takkis 17.07*
Pilvi Karu 19.07*
Vilma Kuiger 27.07
Tatjana Kivi 29.07
Irja Karu 01.08
Kati Haamer 09.08*
Erika Vatsfeldt 13.08
Asta Kuuseok 15.08
Leegi Soon 18.08
Taimi Aru 19.08
Kelly Erin-Uussaar 24.08 
Ruth Jasmin 24.08
Signe Vahkal 25.08
Urve Aedma 28.08
Anneli Meisterson 29.08*

Sünnipäevad

Sõber, su juurde tulen
langeva lumena,
ei ahastust, ei muret

Sõber, su juurde tulen
vaikse vihmana,
ja on silmapiir sulet.

Sõber su juurde tulen
kirju liblikana
ja elu näen unes.

E. Naaber

Meie KG, 1. september 2008

Koolipere mälestab 
raske haiguse tõttu 
lahkunud kaasõpilasi

Pilleriin Vahter
Kadi Belinets 

Sügav kaastunne 
lähedastele!
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Kuressaare Gümnaasiumi vilistlassponsorid

Kooli juubelitoimkond tänab abilisi

Huvitavaid fakte Kuressaare Gümnaasiumist

Riigieksam KG-s �998.a. 2003.a. 2007.a  2008.a.
Keskmine tulemus 54,81 63,55 62,93  62,22
Eksami-valikute arv 529 380 714  727

4. novembril 1976 toimus 
nurgakivi panek uuele koo-
lihoonele Kuressaares, Noo-
ruse tänaval. 

Kingissepa 2. Keskkool 
asutati ENSV Ministrite 
Nõukogu määrusega nr. 293 
21.juunil 1978. 

28. juunil 1980.a. muude-
ti kooli nime - A. Mui nim. 
Kingissepa 2. Keskkool. 

14. juuni 1990.a. muutsid 

Saare Maavolikogu ja Ku-
ressaare Linnavolikogu koo-
li nime- Kuressaare 2.Kesk-
kool. 

Kuressaare Linnavalit-
suse määrusega 7. märtsist 
1994.a. sai kooli nimeks Ku-
ressaare Gümnaasium 

Suurim õpilaste arv: 1. 
september 2003 – 1280

Õpilaste arv 2007/08 – 
1116

Kuressaare Gümnaasiu-
mi 30. juubelitoimkonna ni-
mel soovime tänada oma 
sponsoreid ja toetajaid:

Hulgiladu Ensert
Metra AP OÜ
OÜ Lillekoda ja Gairi 

Pruul
Ferrumi suur lillepood ja 

Kaade Rosin
Kuressaare Linnateater
Kuressaare Linnavalitsus
Eesti Kultuurkapital
Saaremaa Spa Hotels ja 

Aadi Aadussoo
Suur-suur aitäh kõikide-

le abilistele, kes oma nõu ja 
jõuga ürituse toimumisele 
kaasa aitasid:

Maidu Varik. Anne 
Mets. Vilma Kuiger. Külli 
Mänd. Arkadi Klimov. 

Signe Vahkal. Gerd Simso. 
Sass Pääsk. Laura Oolup. 
Sirje Kereme. Elisabeth 
Arge. Urve Aedma. Tiiu 
Vöö. Merle Rekaya. Eve 
Tuisk. Kaja Puck. Mikk 
Rajaver. Margus Rajaver. 
Mikk Aeg. Raivo Sepp. Riho 
Räim. Indrek Rannama. 
Kalli Kakkum. Juta Altmets. 
Arvi Tanila. Madis Aavik. 
Tarmo Matt. 12.a klassi bänd 
Killer Tissue. 9.a klassi bänd 
Tempus. Mart Vares & Mikk 
Aeg Bänd. Aivo Sadam. Keit 
Lõhmus. Hannes Koppel. 
Priit Arge. Hannes Nelis. 
Kutt Kommel. Aarne Mägi. 
Indrek Saar. Gabriel Sepp. 
Endel Tustit. Norme Helde. 
Inge Jalakas. Mai Rand. 
Kõik vilistlaskoori lauljad 

ja vilistlasõpetajate etteaste 
sooritajad: Pilvi Karu ja 
Inspira laululapsed Kerstin 
Tang, Kateriine Püüa, Airike 
Kapp ja Karl Jõgi. Maren 
Asumets. Toomas Takkis. 
Renate Pihl. Piret Paomees. 
Laura-Liisa Perova. Kristiina 
Kruuse. Marjam Vaher. 
Marit Tarkin. Leelo Laus. 
Anneli Meisterson. Gert 
Lutter. Hilja Metsmaa. Ilmar 
Raag. Raivo Sepp. Kaarin 
Peet. Kristel Salumaa. Timo 
Rist. Margared Saar. Sigrid 
Selberg. Triin Lehiste. 
Mariliis Nõmm. Gettel Sink. 
Jane Kaju. Mariliis Sepp. 
Maria Pihl. Kertu Salujärv. 
Epp Mänd. Kristiina Tänav. 
Siiri-Liis Metsmaa. Kristin 
Liias. Kertu Saar. Elo Jõgi. 

Pille Kreos. Maarja Randma. 
Kertu Kesküll. Kaja Lääts. Tia 
Ait. Mari Saar. Triin Notton. 
Karl Kipper. Siim Hiieväli. 
Taavi Meier. Risto Ruul. 
Mihkel Kaesveld. Martin 
Liias. Jana Smidt. Anni 
Kassuk. Piret Spitsõn. Teele 
Viil. Priit Paakspuu. Markus 
Sepp. Kristiina Purga. Koit 
Simso. Tiiu Smidt. Siivi 
Kaasik. Anne Kilumets. 
Ursula Rahnik. Ursula 
Matvejeva. Raili Kaubi. Pia 
Maidsaar. K-Bänd. Turufoto 
AS. Veikko Lehto. Meie Maa. 
Oma Saar...

... ja kõik-kõik teised, kes 
eelpoolnimetatutel omakor-
da abiks olid! :)

Renate Pihl

Gümnaasiumi lõpeta-
nuid kokku: 3271 

2008. a. juunis lõpetas 
gümnaasiumi Eesti suurim 
lend – 189 lõpetajat (6 paral-
leeli)

Riigieksami sooritajate 
arvu muutumise mõju eksa-
mi keskmisele tulemusele

TTÜ-sse ja TLÜ-sse vas-
tuvõetud tudengite arvult 
kuulub KG aastaid Eesti 
koolide nimekirja tippude 
hulka.

X klassi astub igal aastal 
õpilasi u. 20 erinevast koo-
list.

Kuressaare Gümnaasiu-
mi vilistlaste annetused koo-
li muuseumi rajamiseks

Teemantsponsorid: Mih-
kel Kangur (30. lend), Harli 
Uljas (17. lend), Veli Kraavi 

(12. lend), Annela Anger-
Kraavi (12. lend), Märt Voog-
laid (8. lend)

Kuldsponsorid: Ene 
Hansen (Laanmets) (4. lend), 
Piret Pihel (Paadik) (1. lend), 

Raivo Sepp (5. lend), Lea 
Loodma (Rettau) (5. lend), 
Tiit Sarapuu (3. lend), Jaak 
Haamer (18. lend).

Hõbesponsorid: Rajar 
Miller (21. lend), Eve Tuisk 

(Paomees) (21. lend), Maren 
Asumets (Pahapill) (1. lend), 
Ivar Liiv (14. lend), 28. lend 
12a klass.

Sponsorid: Sem Kolk (9. 
lend).

Meie KG, 1. september 2008
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Kooli segakoor Ave ootab uusi lauljaid!
KG segakoor Ave ootab 

oma ridadesse uusi lauljaid! 
Käes on laulupeoaasta- pää-
seda 2009.a. üldlaulupeole 
ongi sel aastal meie peami-
seks eesmärgiks. Muidugi 
mahub aasta sisse ka muud 
põnevat- laululaagrid koos 
„rebaste“ ristimisega, jõu-
lukontsert lossis, kevadine 
ühiskontsert sõpruskooriga  
Pärnust jm. Varasematel lu-
merohketel talvedel armas-
tasime   teha  Kuutsemäele  
„allalaskmisreise“, katseta-
me ka sel talvel. 

Möödunud lauluaasta-
test rääkides ongi ehk kõige 
olulisem see, et oleme end 
välja laulnud kõigile laulupi-
dudele, mis meie tegevusaja 
sisse on mahtunud. Oleme 
juurutanud mitmeid tradit-
sioone, millest olulisemad 
said juba ära nimetatud. Hu-
vitavad on olnud ka sõidud 
Prantsusmaale ülemaailm-
sesse noortelaagrisse.

Samuti oli põnev üritus   
osavõtt vabaõhumuusika-
list „Kaua võib“, mis toodi 
lavale 2006. a. suvel Viim-
sis. Vabariiklikel konkurssi-
del oleme saavutanud  1.ko-
ha;  kahel korral 2. koha  ja  
viimati,  2008.a. koolisega-

kooride konkursil  hõbedip-
lomi  ning  Klassikaraadio 
eripreemia .  

  Koori dirigent on Mai 
Rand, häälepartiisid aitab 
õpetada Helle Rand. Proo-
vid toimuvad esmaspäeviti, 
kellaaja valime teile sobiva.

KG Huvikool Inspira kutsub!
KG Huvikool Inspira 

alustab oma neljandat õppe-
aastat. Kolme eelneva aas-
taga on huvikool kasvanud 
kolmelt osakonnalt viiele 
osakonnale ning ühtekokku 
oli eelmisel õppeaatal 84 hu-
viringi.

Ka oma neljandal tege-
vusaastal soovime õpilaste-
le pakkuda põnevat ja aren-
davat huviharidust ning 
noorsootööosakonna kaudu 
eneseleidmist aktiivses klas-
sivälises tegevuses.

Valdavalt jätkame samas 
vaimus, kuid nagu uus aas-
ta ikka on  osakondades sees 
mõnes suuremad, mõnes 
väiksemad muudatused.

Spordi- ja tantsuosa-
konna juhatajaks on alates 
käesolevast õppeaaastast  
Gabriel Sepp ja tantsuvald-
konna eestvedajaks Renate 
Pihl. Uue ringina selles vald-
konnas alustab kooliringina 
Ameerika jalgpall ja avatud 
ringina golf. 

Endiselt alustavad las-

teaia tantsuringid ja noore-
ma kooliastme ringid, kuid 
vanemate klasside tantsu-
ringid hakkavad toimima 
projektipõhiselt, ehk tantsu-
tunnid toimuvad üks-kaks 
korda kuus nädalalõppudel 
ja külalistreenerite juhenda-
misel ning nädala sees toi-
muvad üldfüüsilised tree-
ningud. 

Kunsti- ja käsitööosa-
kond pakub kindlasti palju 
tegevust tüdrukutele, kuid 
ka poisteringide toimumise 
osas mõtted liiguvad. Siin-
kohal pöörduksin lasteva-
nemate poole: kui leidub 
teie seas inimene, kes oskaks 
ja tahaks juhendada poiste 
puutööringi, siis andke aga 
julgesti huvikoolile teada. 
Oleksime väga tänulikud.

Muusikaosakond jätkab 
oma tuntud headuses pea-
aegu kõikide ringidega, mis 
eelmisel õppeaastalgi. Suu-
re hulga kooli ringide kõr-
val toimivad ka sel aastal 
avatud ringid, näiteks kitar-

riõpe-  meie kooli vilistlase 
ja Tartu Ülikooli doktorant 
Kristo Käo juhendamisel.

Väiksemaid muudatu-
si õpetajaskonnas on aga ka 
muusikaosakonnas,  näi-
teks trummiõpetajaks uuel 
õppeaastal on TÜ Viljan-
di Kultuuriakadeemia vii-
mase kursuse tudeng Priit  
Arge. Läbirääkimised käi-
vad ka teise trummiõpeta-
jaga, kes õpetaks eelkõige 
nooremaid lapsi ja seda siis 
grupitundides.

Lauluhuviline 10.-12. 
klassi noor!  Esimene kok-
kusaamine on esmasp., 
8.sept. kl. 15.30 kooli aulas.

Mai Rand, 
koori dirigent

Muusikaga saab jätku-
valt tegelda ka pärimus- 
kultuuriosakonnas.

Kuna ringid on täna veel 
lõplikult kinnitamata, siis kõi-
kidest muutustest on  veel va-
ra rääkida ja midagi võiks ju 
üllatuseks ka jääda. 

Üks on aga kindel - ringe 
tuleb taas väga laias valikus. 

Soovingi, et iga laps leiaks 
omale meie huvikoolist vähe-
malt ühe meelepärase huvi-
ringi!

Tiia Leppik, 
huvikool Inspira direktriss
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Raamatukogu annab teada
Kojulaenutuse tähtajad 

on:  õpikud - õppetsükkel 
või õppeaasta,  ilukirjandus 
– 28 päeva,  ajakirjad, ajale-
hed ja videokassetid – 3 öö-
päeva 

Tagastamata (kaotatud) 
või rikutud teavikud tuleb 
asendada sama või muu raa-
matukogule vajaliku trüki-
sega või tasuda nende turu-
väärtuse

*Õpilased peavad õpikud 
varustama kaitsekile või pa-
beriga. 

*Raamatukogus tuleb säi-
litada vaikust, oma käitumi-
sega ei tohi häirida teisi luge-
jaid. 

*Lugemissaalis on keela-
tud süüa ja juua. 

*Raamatukogus on või-
malik kasutada WiFi ühen-
dust.

*Kasutusel on raamatu-
kogusüsteem RIKS, mille 
abil käib kogu laenutamine.

RIKSWEB on kooli kodu-
lehel, mis on veebilahendus 
raamatukoguprogrammile 
RIKS, see võimaldab:

1. Teha avalikku otsingut 
kooliraamatukogu andme-

baasist (autori, pealkirja, sar-
jaandmete, liigi, märksõnade 
ja vabasõna järgi) 

2. Vaadelda teavikuid ja 
tema eksemplare (eksempla-
ride arv, vabad eksemplarid 
laenutamiseks, millal tagas-
tatakse jne.) 

3. Vaadata ja välja trük-
kida uudiskirjanduse nime-
kirja. 

4. Uurida teiste RIKSWEB´ 
i klientide andmebaase. 

5. Vaadata oma lugeja-
kaardi ja pikendada laenu-
tähtaega üks kord nendel 
raamatutel, mis ei ole tähtae-
ga ületanud.

6. Salvestada laenutuste 
ajalugu - see on tagastatud ja 
laenatud nimetuste krooni-
ka, mida näed ainult sina.

7. Saad ka oma lugeja-
vöötkoodi ning salasõnaga 
RIKSWEB’i logida ja vaada-
ta kõiki Sinuga seotud and-
meid kogus.

Lugeja vöötkoodi, salasõ-
na ja juhiseid sisselogimiseks 
saad kooliraamatukogu töö-
tajalt. 

8. Teha ettepanekuid ja 
saata raamatukogudele soo-

vitusi uute raamatute hanki-
miseks. 

Meeldetuletus gümnasis-
tidele

Gümnaasiumiõpilaste 
töövihikute raha tuleb kan-
da KG Sihtasutuse pangaa-
rvele 10220007768018 Eesti 
Ühispangas märgusõna töö-
vihik, summa ..., õpilase ni-
mi ja klass

Töövihikute eest tasuda 
järgmised summad:

10. klass: 569.-
11.klass: 11a ja 11b 377.- 

; B vene keele õppijad 399.- 
11c, 11d ja 11e 239.- ; B vene 
keele õppijad 301.-

12.klass: 12a 229.- õpe-
taja M.Pesti õpilased, kes ei 
soorita inglise keele eksamit 
110.-,

12b, 12e, 12f 229.- 12c õpe-
taja K.Hütsi õpilased 229.- 
ja õpetaja M.Pesti õpilased 
110.- 12d 110.-

Ülekande koopia esitab 
õpilane oma klassijuhatajale.

Urve Aedma, 
raamatukogu juhataja

Kodutütarde laagriterohke suvi

Suvi algas kooli lõpus 
Mändjala RMK-s toimunud 
laagriga. Laager oli eriti eri-
line neljale KG kodutütre-
le, kes võeti ametlikult vastu 
kodutütarde ridadesse - Lau-
ra Kuusk, Kaisa Maimann, 
Greta Virves, Loore Pihlas.

Järgmisena kohtuti suu-
res suvelaagris Tehumardil, 
kuhu kogunesid üle Saare-
maa tegutsevad noorkotkad 
ja kodutütred. Seekordne 
kokkusaamine oli Saaremaa 
noortele juba kümnes. 

Uuel aastal uue hooga! 

Vanade olijatega kohtume 
03. 09 kell 18.00 ruumis 307. 
Kellel huvi meie tegemis-
tes kaasa lüüa ja vanust 8 – 
18 eluaastat võivad meiega 
ühineda. 

Kristel Salumaa, 
kodutütarde juht

Personali- 
muudatused
Uued töötajad Kuressaare 
Gümnaasiumis:

Kelly Erin-Uussaar - ma-
temaatikaõpetaja, Marko 
Kumm - kehalise kasvatu-
se õpetaja (golfitreener), Ge-
nadi Noa - filosoofiaõpetaja,  
Loriida Neeme - keemiaõpe-
taja 

KG Sihtasutuses:
Maret Martinson - tu-

gikeskuse juhataja, Terje 
Vinn -kooliteenistuja, Niina  
Aasmaa - söökla klienditee-
nindaja, Priit Arge trummi-
õpetuse ringijuht.

Tere tulemast!
Töökohavahetus:

Taimi Aru (kehalise kas-
vatuse õpetaja), Maret Lee-
si (matemaatikaõpetaja), An-
na Adamson (saksa keele 
õpetaja), Eha Kask (algklas-
side arvutiõpetaja), Anni Vä-
li (geograafiaõpetaja), Ursula 
Matvejeva (vene keele õpe-
taja), Irja Truumaa (keemia 
õpetaja), Kadi Kips (eesti kee-
le ja kirjanduse õpetaja), Kät-
he Pihlak (valikaine kultuuri-
tund õpetaja), Varje Raamat 
(päevane koristaja), Terje 
Tarkin (söökla klienditeenin-
daja), Ly Saar (söökla abitöö-
line).

Täname tehtu eest ja soo-
vime edu edaspidiseks!

Ursula Rahnik, personalijuht

Õpetajad vahetasid koge-
musi

22.-23. augustil toimus 
Saaremaa Ühisgümnaasiu-
mi, Tartu Hugo Treffneri 
Gümnaasiumi ja Kuressaare 
Gümnaasiumi õpetajate kon-
verents “Jagamine teeb rikka-
maks”. KG õpetajad esinesid 
järgmiste ettekannetega: Too-
mas Takkis: “Tehas koolis, 
kool tehases”; Merike Kivilo, 
Marje Pesti: “Gümnaasiumi 
valikkursuse (inglise ärikeel) 
arendamine”; Tiia Leppik, 
Raili Kaubi: “Huviharidus 
õppetöö toetajana”; Sirje Ke-
reme, Grete Pihl: “Õpioskusi 
arendavad ja teadustegevust 
toetavad tegevused ja õpip-
rojektid KGs”; Pilvi Karu: õp-
pematerjal “Muusika güm-
nasistidele ja lindile”; Maidu 
Varik: “Veebipõhised õppe-
vahendid.”

Maidu Varik, 
õppealajuhataja

Lühidalt
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 KG lõpetas 30. lend.Põhikooli parimatest lõpe-
tajatest

Põhikooli lõputunnistu-
se kiitusega said kaks õpilast: 
9a Kristiina Ader, 9b Merilin 
Heinsoo.

9. klassi väga hea õpp-
eedukuse eest said kiituskir-
ja kuus õpilast: 9a Kristiina 
Ader, 9b Amor Luup, 9b Me-
rilin Heinsoo, 9b Holger Ki-
lumets, 9b Keidi Saks, 9c Jan-
no Tilk.

9. klassi väga hea ja hea 
õppeedukuse eest said kiitus-
kaardi 26 õpilast ja ainekiitus-
kiri anti 27 lõpetajale. Kõik 
lõpueksamid hindele „5“ soo-
ritasid Kristiina Ader, Jorgen 
Holm, Merilin Heinsoo, Hol-
ger Kilumets, Johanna Top-
laan ja Triinu Valge

Anu Saabas, 
õppealajuhataja

KG-l on tänaseks 3273 
gümnaasiumilõpetajat. 30. 
lend 189 lõpetajaga oli Ees-
ti üldhariduskoolidest suu-
rim.

Kuldmedaliga lõpetasid: 
Tiina Kaart (12b), Kristian 
Nuut (12d), Sandra Sepp 
(12e), Helen Voksepp (12e),

Hõbemedaliga: Marko 
Elli (12a), Liina Mets (12b), 
Dea Oidekivi (12c), Liina 
Sepp (12f).

Stipendiumid ja pree-
miad:

• Kuressaare Gümnaa-
siumi meediastipendium: 
Laura- Liisa Perova

• Hildegard Silvoneni 

stipendium: Kristi Rauk
• Kusti Koka nimeline 

stipendium Teele Kungla
• Arensburger Wochenb-

latti preemia parimale saksa 
keele tundjale: Liina Mets

• KG Lennukirjandi pree-
mia: Kateriin Pani

• Nimeline käekell koo-
li tulemusliku esindamise 
eest: Katrina Kaubi, Sander 
Suurhans, Preedik Hein-
maa

Aasta Gümnasist: Marko 
Elli. Presidendi vastuvõtul 
käis Sandra Sepp

Parimad tulemused rii-
gieksamitel:

Kõrgeim riigieksamite 

keskmine tulemus: Sandra 
Sepp – 88,25

Parimad tulemused: Kir-
jand: Kadri Pajumaa – 100p. 
Ajalugu: Kadi Sink – 92p. 
Bioloogia: Juula Saar – 95p. 
Ühiskonnaõpetus: Minna-
Maria Lõbus – 94p. Füüsika: 
Marko Elli- 83p. Geograafia: 
Sander Lõuk -89p. (2007a), Ii-
ris Ülem  (11.kl.)– 85p. Inglise 
keel: Liis Kaiste, Sander Mari-
puu – 92p. Keemia: Marko El-
li -93p. (2007a); Silvar Vahkal 
(11.kl.) – 89p. Matemaatika: 
Tanel Trei – 94p. Saksa keel: 
Liina Mets – 95p. (2006a) 

Maidu Varik, 
õppealajuhataja

Meie KG, 1. september 2008

Pidulikud hetked 30. lennu lõpetamisest
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Kuressaare Gümnaasiumi 
õppeaasta 2008/09 korraldusest

Õppeaasta jaguneb 
kuueks perioodiks:

1.- 4. on õppeperioodid 
(tunnijaotuse alusel), 5. on 
arvestuste-, eksamite - ja 
praktikaperiood, 6. on pi-
kendatud õppetöö periood

Õppeaastasse on planee-
ritud 6 tegevuspäeva.

Õppeaastas on 4 vaheae-
ga.

Õppeperioodid:
1. õppeperiood 02.09. - 

24.10.2008
2 .  õ p p e p e r i o o d 

03.11.2008 – 09.01.2009
3. õppeperiood 12.01. - 

13.03.2009
4. õppeperiood 23.03. - 

22.05.2009
Ülekoolilised tunni-

plaani muudatused:
01.september 2008
03.november 2008
05.jaanuar 2009
25.veebruar 2009
Arvestuste-, eksamite- 

ja praktikaperiood
Kõik 8.,10.-11.klasside 

õpilased sooritavad kaks 
eksamit (üks kohustuslik 
ja üks valikeksam, 11. klas-
si õpilased võivad soorita-
da ka kaks lõpueksamit) ja 
4.-7.klasside õpilased kaks 
õppeaasta materjali hõlma-
vat hindelist arvestustööd. 
Eksamite ja arvestuste õp-
peained kinnitatakse 1.õp-
peperioodil. Eksamite ja 
arvestuste hinded on võrd-
väärsed õppeperioodide/
kursuste koondhinnetega ja 
arvestatakse aastahinde v. 
kooliastmehinde väljapane-
kul.

Praktikapäevadest võta-
vad osa 4.-8.ja 10.klasside 
õpilased. 

Aluseks on juhend.
Pikendatud õppetöö  

periood on õpilastele, kellel 
on õppeaasta jooksul oman-
damata jäänud õppekava-
ga nõutavad teadmised ja 
oskused.  Aluseks on õppe-
nõukogu otsus.

Tegevuspäevad (alu-

seks juhendid):
01.09.2008 – kooliaas-

ta algus; tarkusepäev, 
16.09.2008 – tervisespordi 
päev, 03.10.2008 – õpetajate 
päev, 19.12.2008 – jõulute-
gevused, 23.02.2009 – klassi 
spordipäev

02.06.2008 – kooliaasta 
lõpetamine (üleminekuk-
lasside aktused)

Üritused, millega seoses 
koolis arvestustöid nendes 
klassides läbi ei viida:

• 24.-25.09. Kooli MV 
kergejõustikus

• 19., 21., 25., 27., 28.11. 
2008 ja 13.-16.01.2009 kooli 
aineolümpiaadid

• 05.12.2008 „Teeviit 
2008“ 11.klassidele

• 09.-13.02.2009 koo-
li 8.klasside suusa- ja õppe-
laager Lõuna-Eestis

Eksamiperiood põhikoo-
li lõpetamiseks 04.- 16.juu-
ni 2009

Eksamiperiood gümnaa-
siumi lõpetamiseks   23.ap-

rill – 16.juuni 2009
Koolivaheajad:
S ü g i s v a h e a e g   

27.10. kuni 02.11.2008
J õ u l u v a h e a e g   

20.12. 2008 kuni 04.01.2009
K e v a d v a h e a e g   

14.03. kuni 22.03.2009
S u v e v a h e a e g  

 04.06. kuni 31.08.2009 
Tundide ajagraafik:
1.tund 08.10 – 08.55
2.tund 09.00 – 09.45
3.tund 10.00 – 10.45
4.tund 11.00 – 11.45
5.tund 12.00 – 12.45
6.tund 13.00 – 13.45
7.tund 14.00 – 14.45
8.tund 15.00 – 15.45
Lisa: Õppetöö kalender 

2008/09

A.Saabas 
M.Varik 

Metoodikanõukogus 
27.08.2008 

Õppenõukogus  28.08.2008

Edukas 
SuperNoova 
2008 lõppvoor

7. juunil 2008 Tallinnas 
Vene Teatris toimunud moe-
disainerite konkursil Super-
Noova osalesid ka meie koo-
li õpilased Kristin Liias (10a) 
ja Katrina Kaubi (12 f) 

Mimi moekeisri tiitel an-
ti Kuressaare Gümnaasiu-
mi õpilasele Kristin Liiasele, 
kelle loomingu märksõna-
deks olid poisid, punkrokk, 
tennised ja kudumid. «Tema 
päralt on kogu sügisene Ees-
ti Ekspressi moelisa MiMi,» 
lubas selle toimetaja Karolin 
Kuusik tiitlit üle andes.

Kokkuvõttes saavutasid 
meie kooli õpilane Kristin 
Liias ka nooremas vanuse-
astmes 2. koha ja (nüüdseks 
juba vilistlane) Katrina Kau-
bi 3. koha. 

Raili Kaubi, 
käsitööosakonna juhataja

Juba on tulekul järjekordne 
noorte moeloojate konkurss!
Tallinna Spordi- ja Noor-
sooamet ning FIBIT on 
välja kuulutanud konkursi 
noorte enda loodud moe-
kollektsioonide kavandite 
kogumiseks, et pakkuda 
noortele võimalust osaleda 
oktoobrikuises moesünd-
muses Future FIBIT. 

Konkurss on mõeldud 
Eesti keskkoolide noorte-
le, kelle loodud moekollekt-
sioone ja kavandeid ooda-
takse 8. septembriks 2008. 
Laekunud töödest valib pro-
fessionaalne žürii välja 5-10 
parimat moeloojat, kelle kol-
lektsioonid pääsevad edasi 
oktoobrikuisele etendusele. 
Eelistatud on Eesti kooli-
de moekonkursside võidu-
tööd, kuid võib esitada ka 

alles valmivate esemete ka-
vandeid. 

Noorte disainerite kol-
lektsioone esitletakse 5. ok-
toobril sügisese moesuur-
sündmuse FIBIT raames, kus 
valitakse välja parim noor 
moelooja ja publiku lemmik-
disainer. Noorte omaloomin-
gut näitavad professionaal-
sed modellid, mille tarbeks 
lavastatakse koos spetsialis-
tidega moedemonstratsioon. 

Future FIBI-
Ti osavõtu tingimused: 
*Osa võivad võtta kõik Ees-
ti keskkoolide noored. Ee-
listatud on oma kooli-
de moevõistluste parimad. 
*Kollektsioon peab koos-
nema 5-10 komplektist. 
*Üks disainer võib esita-

da ka mitu kollektsiooni. 
*Moelooja peab olema või-
meline teostama esita-
tud kavandid hiljemalt 
2008. aasta oktoobriks. 
*Soovitav on kollektsioo-
ni läbiv ühine temaatika. 
*Kavandid tuleb esitada pa-
berkandjal (näiteks joonis-
te või fotodena) koos kon-
taktandmetega hiljemalt 8. 
septembriks 2008 Tallinna 
Spordi- ja Noorsooametisse 
aadressiga Vabaduse väljak 
10b, 10146, Tallinn. 

Täpsema info saamiseks 
pöörduda Raili Kaubi poole 
(kabinet 201).

Raili Kaubi, 
kunsti- ja käsitööosakonna 

juhataja

Meie KG, 1. september 2008
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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:

Kohvik-söökla Noorus annab teada 
Kuna suve jooksul on 

kindlasti mõned olulised as-
jad ununenud, siis on paslik 
kooliaasta alguses teha väi-
ke meeldetuletus.
Söökla sisekorrast

Söökla on avatud igal 
koolipäeval 8.30 – 16.00. Alg-
klasside söögivahetunnis ( 
10.00 – 11.00 ) on söökla re-
serveeritud, kuid alates kel-
la üheteistkümnest on kõigil 
soovijail võimalik osta sooja 
toitu.
Magnetkaardist

Tasuta toitlustamine põ-
hikooli õpilastele toimub 
sarnaselt eelmiste aastatega. 
See tähendab, et igal õpilasel 
on nimeline magnetkaart, 
mille esitamisel kassas saab 
ta 13 krooni ulatuses tasuta 
süüa . Kui arve ületab kaa-
rdil olevat rahasummat, tu-
leb lisaks maksta sularahas. 
Magnetkaardi kaasas kand-
mine ja kassas esitamine on 
kohustuslik ning kaart on 
seotud konkreetse õpilasega 
ja seda ei ole lubatud anda 
kasutamiseks teisele isikule. 
Kindlasti on õpilasi, kes va-
javad uut magnetkaarti kuna 
kaart on kadunud või osu-
tus eelmisel aastal praagiks. 
Sellisel juhul on vaja klassi-
juhatajale teada anda, et va-
jad uut kaarti. Magnetkaart, 
mis osutus praagiks asenda-
takse uuega tasuta, kui aga 
kaart on kaduma läinud või 
lohaka hoidmise tagajärjel 
kasutamiskõlbmatuks muu-
tunud, tuleb uus kaart õpila-
sel 20 krooni eest osta. Praa-
giks osutunud kaart palun 
tagastada söökla kassasse.

Ka gümnasistidel on või-
malus teha oma elu muga-
vaks ja tasuda sööklas ostu 
eest magnetkaardiga. Selleks 
tuleb kanda raha KG Siht-
asutuse arveldusarvele vas-

tava kuu 1. - 3. kuupäevani 
(septembris kuni 10.09). Üle-
kande summa suuruseks on 
arvestatud 500 krooni ehk 
umbes 25 krooni päevas. 
Kaardilt raha kasutamise 
päevalimiit ei ole piiratud 
ning raha jääki oma kaardil 
on igal õpilasel võimalik ala-
ti kontrollida söökla kassas. 
Raha, mis on kaardile kantud 
ei ole võimalik tagasi maksta 
ega kanda ettemaksuna järg-
misesse õppeaastasse, see-
tõttu on vaja jälgida, et raha 
jääk kaardil oleks õppeaasta 
lõppedes ära kasutatud.

Raha kanda: KG Siht-
asutus a/a 10220012766018, 
märgusõna: õpilase nimi ja 
klass.
Toiduraha toetusest

Lastel, kes õpivad 10 – 12 
klassis on võimalus saada 
Kuressaare Linnavalitsuselt 
toiduraha toetust.

Selleks esitab lapseva-
nem koolile taotluse koos 
tõenditega pere sissetuleku-
te kohta 10.septembriks ja 
kool edastab avaldused Ku-
ressaare Linnavalitsuse sot-
siaal- ja tervishoiuosakon-
nale. Avalduse blankette on 
võimalik saada kooli sekre-
täri käest.

Pikapäevarühmast
Jätkub pikapäevarühmas 

käivate laste toitlustamine. 
Päeva teisel poolel (kell 
14.30) on algklassilastel või-
malus süüa kerge oode, mil-
le maksumus sel õppeaastal 
on 10 krooni. Söögikorrast 
äraütlemised toimuvad üld-
juhul samal päeval kella 
üheteistkümneks (erandiks 
haigestumine vms) ning 
tasumine vastavalt esita-
tud arvele järgmise kuu 20-
ndaks kuupäevaks.

Raha kanda: KG Siht-
asutus a/a 10220012766018, 
märgusõna: õpilase nimi ja 
kuu nimetus, mille eest toi-
duraha makstakse.
Söökla hinnapoliitikast

Jätkuv toiduainete hin-
natõus sunnib sööklaski hin-
du veidi korrigeerima. Suu-
remas osas tõuseb hind just 
kallimatel praadidel. 13 
krooni eest saab õpilane va-
lida menüüst näiteks prae 
(maksab 13.-), teise varian-
dina saab valida supi ja ma-
gustoidu (supp 7.- + magus-
toit 5.-). Õpilane, kes soovib 
suuremat praadi, peab ar-
vestama hinnaga 15 – 27 
krooni.

Praele lisab iga laps toor-

salatit just nii palju, kui ta 
soovib ja võimalus on osta 
ka ainult toorsalatit. Sooja 
toidu kõrvale pakume kõigil 
Kuressaare Gümnaasiumi 
õpilastele võimaluse võtta 
joogiks tasuta piima ja/või 
sidrunivett. 

Meeldivate kohtumiste-
ni!

Lõpetuseks ühe päeva  
näidismenüü: 

Supp
Seljanka 250g/350g 7.-/10.-
Puder
Tatrapuder 100g/200g 3.-/6.-
Praed (lisandiks võimalus va-
lida kartul,kartulipüree,riis või 
tatar)
Pikkpoiss 13.-/22.- 
Maksakaste 13.-/18.-
Grillviiner 13.-/22.-
Kartuli-lillkapsavorm 13.-
Azuu 13.-/22.-
Makaron hakklihaga 13.-
Hakklihakaste 13.-/18.-
Kohupiima-heeringakaste 15.-
Seašnitsel 28.-
Magustoidud
Assortiitarretis 7.-
Mannapuder kisselliga 5.-
Kohupiimavaht kisselliga 9.-
Õunavorm piimaga 6.-

Head isu!

Tiiu Smidt, 
söökla juhataja

Meie KG, 1. september 2008


