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GLOBE’i konverentsil

Reedel ja laupäeval(19.09-
20.09.08) toimus Tallinnas 
Tallinna Reaalkoolis  üle-
riigiline GLOBE uurimis-
tööde konverents, kus osa-
les ka meie kooli 4 õpilast 
Laura Oolup, Grete Paia, 
Liis Lepik(esindades Kel-
ly Talvistut) ja Taavi Sonets. 
Meiega kaasas oli ka õpetaja  
Sirje Kereme.

Reis hakkas nagu tavali-
selt hommikuse bussisõidu-
ga Kuivastusse, sealt praa-
mile, praamilt Virtsu ning 
edasi Tallinnasse. Tallinnas 
ootasid meid juba Reaalkoo-
li võõrustajad. Tegime kerge 
eine ning pärast seda hakkas 
avamine ja I bloki uurimis-
tööde esitlemine.

Pärast ettekandeid käi-
sime Ingeri ja Rootsi bas-
tione külastamas(s.t. et me 
käisime Kiek in de Kök’i 
muuseumi lähedal asuvates 
maa-alustes käikudes). Siis 
tuli lõuna, II bloki ettekan-
ded ja pärast neid tuli vägev 
orienteerumine Tallinna va-
nalinnas.

Orienteerumist tehti nii, 
et meid pandi gruppidesse, 
anti natuke suurem kui A3 
formaadis kaart ning küsi-
muste leht. Sellise mänguga 
saime paremini Tallinna va-
nalinna tundma õppida.

Õhtul olid huvitavad üri-
tused, mida viis läbi Tallinna 
reaalkooli huvijuht. Kõige 
meeldejäävamaks mänguks 
oli üks õnnemäng. Me istu-
sime ringis, iga üks sai kaa-
rdi, pidime meelde jätma, 
mis masti me saime ning pä-
rast kaardi tagastama. Nüüd 
hakkas huvijuht ütlema mas-
te, mis ta kaardipakist võttis 
ning kellel oli see mast, pidi 
istuma ühe koha edasi, aga 
kui keegi istus seal ees, pi-
did talle sülle istuma, nii et 
mõnel oli lausa 7 õpilast sü-
les. Selliste mängudega sai-
me üksteist paremini tund-
ma õppida ja kõikidel olid 
pärast seda õhtut emotsioo-
nid laes.

Järgmisel päeval oli meie 
kord esineda ja meil kõigil 
läks väga hästi. Meie teemad 

olid järgmised: Taavi Sonets 
- Naatriumnitriti sisaldus li-
hatoodetes; Grete Paia ja 
Kelly Talvistu - “Kuressaare 
linna lähimad supelrannad 
vanasti ja tänapäeval”; Lau-
ra Oolup - “Ravimtaimede-
ga ravimise populaarsus ini-
meste seas.”

GLOBE uurimistööde 
konverentsi lõpuks oli pi-
dulik lõpetamine, kus täna-
ti kõiki õpilasi, juhendajaid, 
koole. Õpilased, kes tegid 
ettekande, said tänukirja ja 
raamatu.

Kokkuvõtteks võib öel-
da, et me oleme väga õnneli-
kud, et meil tekkis võimalus 
GLOBE uurimistööde kon-
verentsist osa võtta. Ning 
siinjuures täname õpeta-
ja Sirje Keremed, kes aitas 
meid uurimistööde valmi-
misel ja samuti ka Irja Truu-
maad, kes oli üheks juhen-
dajaks Taavi Sonetsile.

Laura Oolup, 
7A klass

Toimetaja 
veerg

Kuigi mina olen lõpeta-
nud hoopis teise kooli, hoo-
pis teises linnas, loodan ma, 
et siinsed 23 tööaastat lu-
bavad mul nimetada KG-d 
OMA KOOLIKS. Rääkimata 
neist rohekm kui 3000 vilistla-
sest, kes koolist heade soovi-
dega teele saadetud.

     Miks on nii paljud lan-
getanud oma õppimisvaliku 
KG kasuks? Kas mul on õigus, 
kui nimetan põhjuste hulgas 
ilusat koolimaja, kuuldavas-
ti sõbralikke õpetajaid, kooli 
vaba vaimu, kindlustunnet, et 
meie vilistlased saavad edas-
pidi elus hästi hakkama. Sõ-
naga - kooli head mainet.

      Kui palju aga me iga-
päevaselt mõtleme sellele, et 
alates päevast, mil me esimest 
korda üle selle maja läve astu-
sime, saime me ka selle ma-
ja mainekujundajaiks. Tähtis 
on, kuidas me igapäevaaskel-
dustega silma paistame, kui-
das riietume, kuidas käitu-
me, millised on meie hinded. 
Samavõrd tähtis  on, kuidas 
me edasi tegutseme ja milli-
seid otsuseid vastu võtame, et 
meie kooli hea nimi kahjusta-
tud ei saaks. 

     Mis ma siin keerutan – 
eelmise nädala Jukudepäeva 
sündmused panid mind sü-
damest nördima. Ja nii imelik 
kui see võib tunduda – mitte 
see, et alati on koolides (rää-
kimata siis nii suurest koo-
list kui meie KG) oma „kalku-
ni-tolkamid“, kes katsetavad 
„Tamasseri raudu“ ja „lase-
vad kirikumõisa noorhärra-
de parve põhja“, vaid see, et 
meie kooli vilistlaste hulgas 
on neid, kes on vahetanud 
kooli hea nime peenraha vas-
tu. Kas värske vaimu poolest 
tuntud koolis on  midagi tege-
mata jäetud, et nii külmavere-
liselt oma kooli mainele nuga 
selga lüüa?

     Õpetaja Ursula Matveje-
val on hea retsept kõigiks elu-
juhtumiteks -“Mõelda on va-
ja“. Soovin seda kõigile meie 
maja inimestele, nii neile, kes 
veel “Sees” kui neile, kes juba 
“Väljas”.

Ave Jõgi, lihtsalt KG-st

Foto: Laura Oolup
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Mis toimus kooli kolmandal nädalal?

Usun, et nädal oli abituu-
riumi jaoks üks „huvitava-
maid“. Rääkides infost, mis 
ilmus ei tea kust. Aga alus-
tame algusest...

Nädal algas rahulikult es-
maspäeval koolitundidega. 
Teisipäeval oli kooli tervise- 
spordipäev.

Spordipäev algas kell 8.30, 
rongkäiguga linna staadionile. 
Rongkäiku eskortis politsei, 
nende järel meie kooli kõige 
pisemad, see järel kõige vane-
mad ning peale abituuriumi 
ülejäänud kooliliikmed. Pla-
neeritud oli ka orkester, kes 
rongkäiku musikaalselt toe-
taks. Mingitel põhjustel neid 
kahjuks ei olnud. Meid pääst-
sid 12c klassi poisid eesotsas 
Silver-Mikk autojuhina ning 
Kaupo, kes järelkärus mängis 
trummi.Meeldiv oli vaadata, 
kuidas poiss mängu nautis. 
Rongkäik kulges mööda Noo-
ruse ja Tuule tänavat. Kohale 
jõudes rivistasime end klassi-
de kaupa, laulsime kooli laulu, 
lipu heiskasid ??? ja Aksel Ar-
tus 12 c klassist, kes võitis va-
bariigi meistritiitli purjetami-
ses Zoom8 klassis. Tegelikult 
pidi lippu heiskama ka jõu-
tõstmise maailmameister Rait 
Sagor 12 d klassist, keda ei ol-
nud kohal. Pärast seda algasid 
mitte just kõige tavalisemad 
teatevõistlused-teatepulka 
asendas Ameerika jalgpall. 
Võistlus oli pingeline ning 
kaasaelajaid palju. Kui tea-
tevõistlused tehtud said, sai 
igaüks asuda enda valitud ala 
juurde-kes golfi, kes aeroobi-
kasse, kes kepikõndi tegema.

Kolmapäeval algas koo-
lis Jukude pidu, kus riietu-
misstiiliks valiti abituuriumi 
poolt sport. Asja iva oli sel-

les, et võtame Jukud, kui meie 
kooli uustulnukad enda spor-
dikoondisesse vastu. Tradit-
sioon on, et neil on vaja lä-
bi raskuste kuidagi hakkama 
saada. Jukudega tehti erine-
vaid katsed, saamaks teada, 
kas nad on valmis olema meie 
kooliperes. Kahju on aga sel-
lest, et meedia puhus vahejuh-
tumi Rae poes liiga suureks, 
sest asi ei olnud seda abso-
luutselt väärt. Selle tõttu tuli 
tühistada neljapäevane  plaan 
ning rongkäik Väike-Linna-
pealt kooli. Neljapäeval toi-
mus siiski kogunemine kooli 
ette kell 17.30. Et traditsioone 

mitte murda, asendasime 1,5 
km pikkuse rongkäigu veidi 
lühemaks-ümber kooli. Siis-
ki tuli Jukudel kanda X-kuju-
line rist ümber kooli ning ve-
dada kambakesi 10 t raskust 
traktorit. Järgnes“tubades“ 
käimine, kus iga klass oli pla-
neerinud mingi huvitava te-
gevuse. Hetkel ei tea, mis toi-
mus ülejäänud tubades, kuid 
klassist 410 sai sel õhtul nu-
kuteater-Jukudel tuli eten-
dada käpiknukkudega eten-
dus aktuaalsetel teemadel. 
Järgnes Jukude ristimine, tut-
vustasime neid kooli põhitõ-
dedega – vabadus, ilu, tõde, 
tarkus, sport ning ohutus. Pä-
rast Suurt Vannet saime nau-
tida klasside poolt valmista-
tud imemaitsvaid torte ning 
Dj Mikk Saarela poolt valitud 
muusikat ning tantsimist. 

Pidu väga meeleolukas ja 
tore.

Ja abituriendid-toetagem 
oma lennukaaslasi!!! :)

Ketri, ��C klass

Foto: Ellen Kask

Õpilaste sünnipäevad

Karli Allik 6A 25.09
Ave Mägi 4A 25.09
Ege Teern 12F 25.09
Indrek Kuris 12F 25.09
Mark Nettan 12F 25.09
Liina Paju 12D 26.09
Kristo Kiil 1B 26.09
Hedi Kereme 6B 27.09
Hindrik Kipper 10B 27.09
Tregetter Ling 1B 27.09
Kirsti Vallaste 11B 28.09
Aiki Allik 10A 28.09
Juta Altmets 11E 28.09
Liina Sepp 10B 28.09
Ruuben Liiv 6A 28.09
Kristin Liias 11A 29.09
Deelia Kuusnõmm 5A 29.09
Hanna Lena Kesküla 7A 30.09
Mihkel Tanila 11B 30.09
Mikk Sepp 10D 30.09
Sille Lonks 10B 30.09
Maria Mändmaa 1A 01.10

Saaremaa Poistekoori mu-
dilaskoor (5.-7a.) võtab 
täiendavalt vastu uusi laul-
jaid.

Kooriproovid toimuvad 
E,K  kl.18.00-18.30 Kuressaa-
re Gümnaasiumi (Nooruse 1) 
1.korruse klassiruumis 100.

Täpsem info dirigent Lai-
ne Lehtolt m.53 439 183

Neidudekoor Neidis  kut-
sub oma ridadesse uusi 
lauljaid.

Eriti on oodatud madala-
ma häälerühma(alt) esinda-
jad! Kooriproov toimub tei-
sipäeviti kl.16.15-17.45 KG 
2.korruse klassiruumis 203.

Täpsem info dirigent Lai-
ne Lehtolt m.53 439 183

Laine Lehto, 
koori dirigent

Sünnipäevad

Teated

Sulle meeldib kirjutada? 
Sa tahaksid oma võimeid 
proovile panna ajakirjandu-
ses?

Sind ootavad ees interv-
juud, reportaažid, küsitlu-
sed, arvamuslood, erinevad 
üritused, uued tuttavad ja 
palju eksperimenteerimis-
võimalusi.

Tekkis huvi? 
Võta kindlasti uhendust!

 Laura-Liisa Perova, 
Kuressaare Gümnaasiumi 

vilistlane, 
laura@meiemaa.ee, 

5�76798
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Kodutütred tegutsevad taas…
KG kodutütred käisid 20. 

sept. maakondlikul õppe ees-
märki täitval fotoorienteeru-
misel. Üritus oli hästi tore, sest 
võitjad olid kõik, kes ilusal päi-
keselisel sügispäeval Kuressaa-
re linnaga tutvust tegema tu-
lid. 1,5 tunni jooksul tuli leida 
piltide järgi 8 erinevat objek-
ti ja nende taustal teha pilt, mis 
oleks identne käes oleva fotoga. 
Järgnes piltide analüüs staabis 
mahlajoogi ja saiakesega. Kõik 
osalejad ootavad huviga järg-
mist orienteerumist!

Kristel Salumaa, 
KG kodutütarde juhendaja

Õpetajatöös on iga päev ise värvi...
Iseloomusta õpetaja Grete 
Pihla kõrvaltvaatajana

Arvan, et ta on järjekin-
del, peab kokkulepetest kin-
ni, taotleb parimat, on avatud 
uuele, suhtub asjadesse ja ini-
mestesse positiivselt, eelarva-
musteta... Ei suuda üsna tihti 
tööajaga hakkama saada ning 
võtab tööd koju kaasa (ilm-
selt on see viga küljes paljudel 
õpetajatel :-). Objektiivsema 
pildi saaks, kui sama küsimus 
kolleegidele ja õpilastele esi-
tada.

Kas õpetajaamet on raske, 
kas töö on keeruline?

Ükski amet ei ole lihtne 
(kui seda hästi teha), ka õpe-
taja oma mitte. Kindlasti oleks 
see amet lihtsam, kui õpetaja 
tööks oleks ainult õpetamine 
ning kõik õpilased kohe kan-
gesti tahaksid targaks saada. 
Tegelikkuses on õpetaja veel 
suhtekorraldaja, igasugus-
te tegevuste-ürituste organi-
seerija, asjaajaja, korravalvur, 
nõustaja... Vahel ka näitle-
ja - nii selle sõna otseses kui 
ka kaudses tähenduses. Kohe 
kindlasti on õpetaja koostöö-
partner paljudel erinevatel ta-
sanditel, kui koostöö toimib, 
ei ole õpetajaamet raske.
Oled olnud õpetaja pikka 
aega, kas kool ja õpilased 
on aastate jooksul muutu-
nud? Kas peab paika väide, 
et noori õpetada on järjest 
raskem?

Kindlasti on osa asju koo-
lis muutunud, aeg on muu-
tunud ja meie koos nendega. 

Minu õnneks on minu kõrval 
koolis algusest peale olnud 
väga toredad kolleegid, kelle-
le saab kindel olla, keda saab 
usaldada, kellega saab nõu pi-
dada, kellega koos saab uu-
si asju kavandada ja teostada. 
Õpilased on alati olnud tore-
dad, igas klassis on oma Toot-
sid-Teeled ja Arnod, ikka te-
geldakse koolis õppimise ja 
õpetamisega. Ma ei arva, et 
õpilasi on järjest raskem õpe-
tada, pigem tuleb tänapäeval 
kasutada teistsuguseid õppe-
meetodeid kui aastate eest, ka 
õpetaja-õpilase suhted on vei-
di teistsugused. Olen ikka öel-
nud, et mul on lastega – nii 
isiklike kui koolilastega - ve-
danud!

Mida pead suurimaks õn-
nestumiseks enda senises 
töökarjääris?

Seda, et olen olnud õigel 
ajal õiges kohas. Juhuse tah-
tel sain selle esimese klas-
si õpetajaks, kelle vanema-
te soovil koolis algklassidele 
majandust õpetama hakati. 
KG oli programmi pilootkool 
Eestis 1994/95,  mistõttu tu-
li mul tegelda majandusala-
se täiendõppega (programm 
oli kooli algklasside õppeka-
va osa 1994/95 – 2007/08.õ.-
a.). Samuti avanes mul õigel 
ajal võimalus õppida ümber 
inglise keele õpetajaks (aeg 
muutus, esimese võõrkeele-
na hakkasid lapsed vene keele 
asemel õppima inglise keelt).  
Olen seda meelt, et õnnestu-
miste hulka ei saa alati mõõ-
ta olümpiaadide esikohtade 

või medalite arvuga gümnaa-
siumi lõpetamisel, õnnestumi-
ne on ka see, kui igapäevatöö 
läheb hästi.

Kui Grete Pihl ei oleks õpe-
taja, siis mis ametit ta veel 
võiks pidada?

Sellele küsimusele ei oska-
gi vastata... On palju asju, mi-
da armastan teha, aga ameti-
na midagi muud – ei ole sellele 
mõelnud. Ju siis praegune töö 
pakub piisavalt võimalusi ene-
seteostuseks.

Kas õpetajaid tunnustatak-
se piisavalt, kas pälvitud tii-
tel on Sulle oluline?

Ikka on oluline. Tuli tore-
da üllatusena. Boonusena olen 
saanud siiraid õnnesoove nii 
endistelt kui praegustelt õpi-
lastelt, kolleegidelt, lasteva-
nematelt, ammustelt kooli- ja 
ülikoolikaaslastelt (kellega ei 
ole aastaid kontakti olnud), 
aga ka peaaegu võõrastelt ini-
mestelt... Palju päikesekiiri tä-
navuses vihmases ja külmas 
sügises. Mis aga puutub õpe-
tajate tunnustamisse, siis vis-
tisti ei tehta seda piisavalt. 
Paraku kõlab meedias valju-
häälsemalt just kriitika nii õpe-
taja kui kooli aadressil, õpeta-
jaameti autoriteet ei ole selline, 
nagu võiks olla.
Mida soovitaksid noorele 
inimesele, kes kahtleb, kas 
valida õpetajaamet või mit-
te?

Ikka valida! Ja pärast ka sel-
lel õpitud  erialal KOOLIS töö-
tada. Mis siis, kui alguses kõik 
ei laabu nii, nagu helesinised 

unistused ette nägid. Arvan, et 
keset nii paljusid noori inime-
si on õpetajad oma eakaaslas-
test hingelt nooremad ka aas-
tate möödudes. Uskuge, selles 
töös on iga päev ise värvi.

Kuidas õpetaja end tänases 
koolis laadida jõuab, mis 
annab erksaid mõtteid ja 
motiveerib hästi töötama?

Motiveerib töö ise, toredad 
õpilased ja kolleegid, paljud 
väiksemad ja suuremad õn-
nestumised... Omamoodi mo-
tivaator on ka see, et puhkus 
langeb alati suvele. Ka keset 
kooliaastat tuleb osata võtta 
aega endale, tegelda asjadega, 
millega tahad, olla koos lähe-
daste inimestega. 

Mida tahaksid lisada, mis 
küsimata jäi?

Arvan, et minust sai õpeta-
ja paljude positiivsete eesku-
jude tõttu. Nende hulka kuu-
luvad Eikla Algkooli päevilt 
Erna Sannik, Kaarma koolist 
Aime Pihel, Leisi Keskkoolist 
Helgi Vinkel, Eha Õun, Jü-
ri Janno... Loetelu võiks veel-
gi jätkata. Nagu näha, olen 
väikeste maakoolide lõpetaja. 
Olen siiani arvamusel, et õppi-
da saab igas koolis, peab ise ai-
nult tahtma. Ning

„... Ikka peab olema kindel,
et ilusaim lend on veel ees,
et säravaim sõnum on peidus
pisut su enese sees...“
(M.Põlluste)

Meie KG küsimustele vastas 
Aasta Õpetaja Grete Pihl

Foto: erakogu
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Peatoimetaja Marit Tarkin (Marit.Tarkin@oesel.edu.ee)
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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:

Mis on elus kõige tähtsam?
Viimases eetika tunnis 

arutlesime 5a klassiga, mis 
on meie jaoks elus tähtis. 
Esikohale tulid kindlalt pe-
re, sõbrad ja kodu. Lisaks 
pakuti välja igasuguseid 
huvitavaid asju, nagu näi-
teks: elu, sõprus, kool, jalg-
pall, armastus, päike, loo-
dus, lemmikloomad, raha, 
toit, turvalisus jm. Koduseks 
ülesandeks jäi läbi viia gal-
lup-küsitlus ja küsimused 
olid järgmised: 1.loetle kolm 
asja, mis on sulle tähtsad. 2. 
Milline neist on sinu jaoks 
kõige tähtsam? 3. Miks just 
see on kõige tähtsam? Soovi-
tus oli küsitlust läbi viia paa-
rikaupa ja küsitleda  päris 
võõraid inimesi, varuvarian-
diks tagasihoidlikematele jäi 
võimalus küsitleda kodu-
seid, naabreid või sõpru. 

Tulemused olid vahvad, 
õpilased olid asja võtnud tõ-
siselt, väga põhjaliku töö oli 
aga teinud tiim koosseisus: 
Deelia Kuusnõmm, Anna-
bel Tanila ja Kristina Liiv. Ja 
siinkohal väike vestlus nen-
de kolmega. 

Kas tulite kohe mõttele, 
et küsitlete päris võõraid ini-
mesi?

Kristina: Meil tuligi kõi-
gepealt mõte, minna linna 
peale ja küsida vastutulija-
telt, sest oleks ju huvitav tea-
da, mis teised mõtlevad. 

Deelia: Annabel tuli mõt-
tele, et läheks linnapead kü-
sitlema ja palus emal aeg 
vastuvõtule kinni panna. 

K: Kõik olime hästi när-
vis tegelikult, tegime en-
ne suhkruvett ja jahutasime 
külma veega pead. Istusime 
ja tutvustasime endid ja lin-
napea Urve Tiidus tutvustas 
ennast meile. Küsisime ära 
oma küsimused ja rääkisime 
ka mille jaoks neid teeme. 

Lõpuks saime kommi ka. 
D: Siis läksime raama-

tukokku ja küsitlesime las-
teosakonna laenutajat, eda-
si siirdusime turule ja sealt 
lõngapoodi. Annabel oli häs-
ti julge küsija. 

Annabel: Tänaval pöör-
dusime ka viisakalt küsimu-
sega ühe vanema proua poo-
le ja siis otsustasime minna 
Muusikakooli direktorit kü-
sitlema. Vahepeal astusime 
ka postkontorist läbi. 

K: Direktorit ei olnud ko-
hal ja küsitlesime siis üht 
õpilast. 

A. Oli väga põnev ise kü-
simusi esitada, peaaegu na-
gu ajakirjanikud. Arutlesime 
ka tee peal saadud vastuste 
üle. Linnapeast jäi meile vä-
ga hea mulje. 

Siin ka vastused mis tüd-
rukud said oma esimesele 
küsimusele, loetle kolm asja, 
mis on sulle tähtsad:

Pr. Urve Tiidus, linnapea: 
„Mulle on tähtsad minu lap-
sed, tervis ja linnaareng.“

Merike, raamatukogu 
töötaja: „Mulle on tähtsad 
perekond, loomulikult ka 
enda heaolu ja töökoht.“

Anu, lõngapoe 
müüja:“kõige tähtsamad on 
lapsed kodu ja tervis.“

Vaike, tavaline linna pen-
sionär: „Minule on pere, ko-
du ja tervis.“

Ülle, postkontori tööta-
ja: „Mulle siis on ikka tervis, 
lapsed ja kodu.“

Isabell, muusikakooli 
õpilane: „Vanemad, raha ja 
ELU!!!!!!!!!!!!“

Loo lõpuks ka kaks n.ö. 
lisaküsimust, mis sai küsi-
tud linnapealt. Esiteks: Kas 
linnapea töö on ka raske sel-
lises väikeses linnas? Vastus: 
Mõni päev on kerge ja mõni 
päev ka väga raske. Alguses 
on muidugi väga raske, aga 
ajapikku muutub see töö sul-
le lihtsaks. Ega see amet lust 
ja lillepidu ka ole nagu mõni 
töö. Teiseks: Kas oled uhke, 
et just sind valiti seda linna 
juhtima? Vastus: Jamh...al-
guses olin ehmunud. Mulle 
meeldib eriti linna tutvusta-
da külalistele, kes on tulnud 
kaugelt.

Tubli tüdrukute tiim kan-
dis oma töö ette kogu klassi-
le ja siis tuligi mõte tutvusta-
da seda ka teistele läbi kooli 
oma lehe. Seekord palusid 
noored küsitlejad veel appi 
õpetaja, et lugu kirja panna, 
Järgmisel korral aga on nad 
juba ise valmis tutvustama 
meie eetika tunni mõtteid ja 
tegemisi. 

Annabeli, Deelia ja Kristine 
tegemised aitas kirja panna 

kaplan Katrin Keso-Vares, 
eetika õpetaja

Vasakult Deelia, Annabel ja linnapea Urve Tiidus. Foto: Kristina Liiv

Hei, spordihuviline KG poiss 
või tüdruk! 

 Kuressaare lauatennise-
klubi Tops kutsub mängima 
lauatennist!  Sel õppeaastal on 
loomisel uued poiste ja tüdru-
kute treeningrühmad! 

Seda mängu alusta-
da pole kunagi hilja! Kõi-
ge parem, kui leiaksid enda-
le mängupartneri(d), kellega 
koos trennis käia! Võib tulla 
ka üksinda! 

Ootame huvilisi teisipäe-
val, 07. oktoobril, kl. 17 Ma-
rientali tee 27.

Kindlasti võtta kaasa lü-
hike dress, vahetusjalanõud 
ja soovitavalt reket. Esimesel 
kuul pakume kõigile tasuta 
treeninguaegu! 

Meie klubi ja teie kooli aas-
tatepikkune koostöö on olnud 
viljakas. Täpsem info telefonilt 
56657866

Gunnar Usin

Uudiseid KG Huvikool Inspi-
ra kunsti-ja käsitööosakon-
nalt

• Ka sel õppeaastal oota-
me Kuressaare Gümnaasiu-
mi õpilasi osa võtma meie rin-
gidest: Käsitööring 4.-5. kl. R. 
Kaubi, Käsitööring 6.-12. kl. R. 
Kaubi, Kunstiring 7.-12. kl. E. 
Jurkatam, Moe- ja õmblusring 
6.- 12. kl. R. Kaubi.

Uued ringid uute juhenda-
jatega: Puutööring 5.-6.kl. M. 
Aardam, Kunstiring 4.-6. kl. 
M. Laurson. 

NB! Kõik ringid on TASU-
TA! Huvilistel registreeruda 
ringidesse juhendaja-õpetaja 
või R.Kaubi (201) juures.

• Veel töötab juba paar 
aastat meie koolis nn. Padja-
klubi – käsitööklubi õpetaja-
tele. Kel aega ja mahti käsitöö-
ga tegeleda - olete teretulnud 
meie sekka kolmapäeviti 15.30 
– 17.00 kabinetis 201.

• Vabariikliku koolinoor-
te moekonkursi FUTURE FI-
BIT finaali pääsesid kaks meie 
kooli õpilast Kristin Liias  ja 
Maris Tustit, kelle loodud 
kollektsioone võib lavalauda-
del näha 5. oktoobril 2008 Tal-
linnas Viru keskuses.

Raili Kaubi, kunsti-ja 
käsitööosakonna juhataja

Teated


