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Personali 
muudatused 
uuel õppeaastal

Uued töötajad: Anu 
Rand – klassiõpetaja, Ingrid 
Kurgjärv – tantsuõpetaja.

Tere tulemast!
Pereheitmine: Elle  

Jurkatam (kunstiõpeta-
ja), Asta Kuuseok (mate-
maatikaõpetaja), Derek  
Arvi Ewen (konversatsioo-
ni õpetaja)

Täname tehtu eest ja 
soovime edu edaspidiseks!

Tööjuubelid:
Märk KG Sool antakse 

inimesele, kes on koolis töö-
tanud (pidevalt) 25 a: Anu 
Saabas, palju õnne!

Staažikingitusega tänab 
ja tunnustab juhtkond koo-
li töötajaid alates 10-ndast 
tööaastast kõikide 5 ja 0-ga 
lõppevate tööaastate täitu-
misel Kuressaare Gümnaa-
siumis/KG Sihtasutuses.

Maidu Varik – 20. a. 
Mai Rand – 20. a. 
Helle Rand – 20. a. 
Raina Rääp – 20. a. 
Reene Kanemägi – 15. a.
Veikko Lehto – 15. a. 
Laine Lehto  – 15. a. 
Merle Rekaya – 15. a. 
Marit Tarkin – 15. a. 
Malle Tiitson – 15. a. 
Eha Põld – 15. a. 
Sirje Kereme – 10. a. 
Marika Varjas – 10. a.
Gert Lutter  – 10. a. 
Monika Ränk  – 10. a. 

Palju õnne!

Ursula Rahnik, 
personalijuht

Septembrikuu üritused
11.09 Tervisespordipäev 

17.09 Jukude päev 21.-25.09 
Loodusteaduste nädal 22.09 
Taimeseade konkurss 23.09 
MV kergejõustikus 4.-9. kl 
24.09 MV kergejõustikus  
10.-12. kl

Anneli Meisterson, 
noorsootöö juht

Abiturientide muljeid algusest
...1. septembrist jäi meel-

de, et pidulikule aktuse-
le minnes ei jagunud kõigi-
le käekõrvale 1. klassi lapsi, 
kuigi seda oleks väga taht-
nud. Paraku aga oli lapsi 
kolme klassi jagu ja nende 
saatjaid viie klassi jagu. Kui-
gi igale 1. klassi lapsele sai 
kõrvale kaks abiturienti, jäi 
ikkagi pisemaid väheks. 

...mis aga puudutab 
eesootavat kooliaastat, siis 
osadel on seoses viimasesse 
klassi asumisega sees väike 
ootusärevus, isegi teadma-
tus, et mis nüüd toimuma 
hakkab. Mõtlemises on toi-
munud väike muutus, mõl-
gutatakse mõtteid, mis eksa-
miteperioodil saama hakkab, 

milline kool haridustee jätka-
miseks valida, pole veel õie-
ti aimu oma tahtmistest jne. 
Ühelt poolt on ju koolipingis 
lihtsam kui tööpostil või üli-
koolis, teisalt on jälle ka oo-
tus nende uute muudatuste 
osas, mis edasi tulevad, kui-
gi uus kool võib olla esial-
gu harjumatu ja raske. Teiste 
arvates pole aga veel mingit 
erilist tunnet, et ollakse vii-
mases lõpuklassis, tavaline 
koolilapse tunne on. 

...kooli algusega seoses 
õnneks suuri kodutöösid 
pole jäetud ja õppimine toi-
mub veel rahulikus tempos 
– seega on esialgu üsna liht-
ne. Tegelikult ei jõua mõne-
le veel õieti kohalegi, et kool 

juba alanud on, see algas üs-
na ootamatult ja vajab veel 
veidi sisseelamist. Aga koo-
liaasta algust peetakse ülla-
tavalt positiivseks ja mõnu-
saks. 

Abiturientidena nimetati 
ka oma privilegeeritud staa-
tust sööklas ning toodi väl-
ja, et alanud on mõned uued 
huvitavad ained, nt joones-
tamine. 

Oma muljeid jagasid 
Aliin, Ene, Gettel, Kalli, Ket-
re, Liina ja Raine 12e klas-
sist. Tänud teile! 

Vahendas klassijuhataja 
Madli-Maria Naulainen

Esimest koolipäeva meenuta-
des jäi meie uutele koolikaas-
lastele 1. klassist meelde...

... näidend, kuidas Buratino 
kooli läks. Markus

... see, et oli aktus ja sain aa-
bitsa. Sofia Maria

... kuidas klassis ja õues pil-
distati. Kätlin

... Eesti Vabariigi lipp. 
Merzeede Liis

...et oli palju rahvast. Siis me 
käisime  seal,  kus lauldi, oli na-
tuke teatrit ja jälle lauldi. Siis tu-
lime klassi ja lilled anti ja emad-

isad tulid ka! Ken Gert
... kui kooli müts pähe pandi 

ja ära saadeti. Sigrid
... kui läksime suurte laste-

ga saali. Ja minu ema teadis se-
da suurt poissi, kellega koos ma 
saali läksin. Joonas

... kui see onu õpilaspileti 
meile andis. Mihkel

... kui  aabitsa  ja mütsi kät-
te saime ja kui me esimest kor-
da klassi nägime. Kent

... kui ma suure poisi süles 
istusin ja klassi minek. Joosep

... kui me teatrit saalis vaata-

sime. Emma, Helena- Liis, Mia
... mulle jäi meelde, et meile 

anti aabitsad. 
... meile anti koolimütsid ja 

õpilaspiletid ka. 
... mulle jäi meelde, et meist 

tehti pilti.
... meie sõime pärast kodus 

torti ja külalised tulid ka.
... meie läksime koos pere-

ga kohvikusse ja seal oli ka teisi 
meie klassi lapsi.

Vahendas Kersti Kirs

Teated
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Reipalt koolipinki!

Reedel, 11. septembril 
toimub Kuressaare Gümnaa-
siumis 11. korda traditsiooni-
line ülekooliline tervisespor-
dipäev. Sel aastal liitusime 
esmakordselt üleriigilise üri-
tusega „Reipalt koolipinki“. 
Spordipäev algab kell 8.30 ko-
gunemisega ja klasside kau-
pa rivistumisega Kuressaare 
Gümnaasimi ette (Nooruse 
tänavale)kooli logole järgneb 
õpetajate esindus, Ia klass, 
jne. Rongkäik hakkab liiku-
ma kooli eest 9.00 Kuressaa-
re piiskopi linnuse sisehoovi.  
Selleks, et ühte klassi eris-
tada teisest, tuleb igal klas-
sil valmistada oma klassi 
numbri ja tervisespordipäe-
vaga seonduv rongkäigus 
kantav plakat. Eriti teretul-
nud on muidugi vahvad 
maskotid, milledest nii mõ-
nigi võib saada tulevikus 
meie kooli spordimasko-
tiks! Rongkäiku saadab po-
litsei eskort ning läbitava-
teks tänavateks on Nooruse, 
Kaevu, Uus, Pargi ja Los-
si. Orienteeruvalt 10.00 ole-
me jõudnud linnuse hoovi 
ning klasside kaupa piduli-
kuks 11. tervisespordipäeva 
avamiseks üles rivistatud. 
Avatseremooniale järgneb 
ühine soojendusvõimle-
mine rahvatantsijate eest-

vedamisel ning peale seda 
toimub pendelteatejooks - 
pendelteatevõistkonda kuu-
lub igast klassist 10 liiget! 
Alates 11.00-st suunduvad 
kõik (vastavalt valitud spor-
diala algusajale) juba eelne-
valt registreeritud aladele.  
Seekord on võimalus vali-
da 4. klassist alates 27 sport-
liku tegevuse vahel (vt. ta-
belit). Kuna meie koolis on 
väga palju õpilasi, siis nagu 
ikka kehtivad osadel aladel 
piirangud. Registreerimi-
ne aladele toimub interneti 
teel kooli koduleheküljelt 7. 
- 10. septembrini. Selleks, et 
end alale registreerida, pead 
teadma oma isikukoodi ja ala 
valik peab enne rahulikult 
läbi mõeldud olema! Iga õpi-
lane saab valida ainult ühe 
sportlikku tegevuse. Õpi-
laste ümberregistreerimised 
spordipäeval, 11. septemb-
ril, on keelatud! Kui oled ju-
ba ühe valiku teinud, siis 
ümber muuta enam ei saa!  
Ükski õpilane sellel päeval 
põhjuseta puududa ei tohi. 
Need, kellel füüsilisest koor-
musest vabastused, leiavad 
rakendust nii mitmelgi alal 
nagu näiteks: kepikõnd, ve-
sivõimlemine, male, tervi-
seõpetus, pentanque, maas-
tikuvibu, laskmine, pokker.  

Põhjuseta puudujatel tuleb 
päeva ulatuses puudutud 
tunnid kehalise kasvatuse 
tundide näol oma kehali-
se kasvatuse õpetaja juures 
vastavalt kokkulepitud ajal 
järgi teha! Klassi osaluse-
protsent läheb loomulikult 
ka klassidevaheliste võist-
luste arvestusse!

Ajakava: 

8.30 – kogunemine klas-
side kaupa KG ette Nooru-
se tänavale 

9.00 – rongkäik Kuressaa-
re piiskopi linnuse sisehoovi 

10.00 – tervisespordi-
päeva avatseremoonia, lipu 
heiskamine, parimate austa-
mine 

10.15 – ühine “Kaera-
jaan” 

10.25 - klassidevahelised 
teatevõistlused 

11. 00 – suundumine va-
likaladele 

11.30– 16.00 – sportlikud 
tegevused

Registreerimine alade-
le: kooli koduleheküljel 7.09 
kell 22.00 - 10.09.2009 kell 
16.00

Gabriel Sepp, 
spordiosakonna juhataja

Tulge ujuma ja võimlema!
Kuressaare Gümnaasiu-

mi ujula Nooruse 1 avatud  
septembrikuus: esmas-
päeval, kolmapäeval, nel-
japäeval kl 17.30-20.30  
Oktoobrikuus:

Esmaspäeval, teisipäeval 
ja kolmapäeval kl. 20,  nelja-
päeval  ja  reedel kl. 18, püha-
päeval kl.15

Hinnad jätkuvalt linna 
soodsaimad. *üksikpilet täis-
kasvanule 50 krooni *õpila-
sele ja pensionärile 40 krooni 
*10 korra kaart vastavalt 450 
krooni ja 350 krooni *20 kor-
ra kaart vastavalt 790 krooni 
ja 590 krooni

Vesiaeroobika tunnid al-
gavad 05. oktoobrist esmas-
päeval ja kolmapäeval kl. 19 
Firmadel võimalus üürida  ra-
jatunde!

Laste ujumistunnid,  kus 
õpetame lapsi ujuma, ujumis-
oskustega  lastele ujumisteh-
nikat, mänge vees jms, hak-
kavad toimuma  laupäeviti kl. 
12. Tundi ootame lapsi alates 
2. klassist.

Kohtade arv  piiratud!
Vajalik eelregistreerimine 

telefonil  4556563 või 5287490 

Norma Helde, 
ujula juhataja

Teated

KG Huvikool Inspira alustab 
taaskord tantsutundidega 
alates 14. septembrist:

*Lasteaialaste (4-6a) tant-
suring (õp. Liis Ojasaar) T, N 
kell 16.30 Kesklinna Eralaste-
aia saal 200.-

*Tantsuring 1.-2. kl õpi-
lastele (õp. Katrina Aaslaid) 
K, N kell 16.00 KG peeglisaa-
lis 200.-

*Tantsuring 3.-4. kl õpi-
lastele (õp. Katrina Aaslaid) 
K, N kell 17.00 KG peeglisaa-
lis 200.-

*Kõhutants täiskasvanui-
le (õp. Piret ja Gerda Ader), 
kokkusaamine 13.09.09 kell 
13.00 KG peeglisaalis 250.-

*Aeroobika (7.-12.kl.; õp. 
Liis Ojasaar) T, N kell 19.00 
KG peeglisaalis 200.-

*Tantsuring 5.-9. kl õpi-
lastele (õp. Ingrid Kurgjärv) E 
kell 16.00-17.30 ja T kell 16.00-
16.45 KG peeglisaalis 250.-

*Tantsuring 10.-12. kl õpi-
lastele (õp. Ingrid Kurgjärv) E 
kell 18.00-18.45 ja T kell 17.00-
18.30 KG peeglisaalis 250.-

Info ja registreerimine: 
renate@oesel.edu.ee 

Renate Pihl, 
projektijuht-juhiabi
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Mis saar see on...
....mille on 18. sajandil 

asustanud Artur Toom, kes 
saadeti sinna mõisamaid 
valvama. Johann Doll ristis 
selle saare „Felsland“, mis 
tähendab tõlkes kaljusaart. 

KG klassiõpetajad käisid  
sellel suvel Vilsandit avas-
tamas enda moodi. Võima-
lusi saarele pääsemiseks 
on kolm: jalgsi, autoga või 
paadiga. Meie valisime see-
kord paadi. Ilmataat oli mei-
le kinkinud imeilusa suveil-
ma. Tahtsime võtta päevast 
nii palju, kui jalad käia suu-
davad. Merereis seljataga, 
seadsime sammud lääneran-
nikul asuva tuletorni poole - 
tee ääres lõputud magesõst-
rapõõsad. Kuna saare pikkus 

on ainult 6 km ja laius 2,3 
km, jäi meile Vilsandist vä-
heseks. Järgmiseks sihiks 
Vesiloo laid või  rahu, nagu 
saarlane neid nimetab. Jalad 
paljaks ja läbi sooja merevee 

me sinna jõudsimegi. Tõeli-
ne RAHU ! Rahu hinges ja 
head mõtted peas jõudsime 
õhtuks Papisaarde tagasi.  

Reet Välisson, 
klassiõpetaja

Kooliaasta 
2009/2010
Koolivaheajad:

1) sügisvaheaeg 24. ok-
toober 2009.a - 01. november 
2009.a; 

2) jõuluvaheaeg 24. det-
sember 2009.a - 10. jaanuar 
2010.a; 

3) kevadvaheaeg 20. märts 
2010.a - 28. märts 2010.a; 

4) suvevaheaeg 05. juuni 
2010.a - 31. august 2010.a. 

2009/2010. õppeaasta ek-
samiperioodid põhikoo-
li ja gümnaasiumi lõpeta-
miseks: 

1) põhikooli lõpetamiseks 
5.juuni – 17. juuni 2010. a; 

2) gümnaasiumi lõpetami-
seks 24. aprill – 16. juuni 2010. 
a. 

Riigieksamite õppeained ja 
ajad on järgmised: 

1) eesti keel– 24. aprill 
2010. a; 

2) ühiskonnaõpetus– 28. 
aprill 2010. a; 

3) matemaatika– 4. mai 
2010. a; 

4) inglise keel võõrkeele-
na– 8. mai 2010. a; 

5) inglise keel võõrkeelena 
(suuline) – 10.–14. mai 2010. a; 

6) saksa keel võõrkeelena 
(kirjalik) – 18. mai 2010. a; 

7) saksa keel võõrkeelena 
(suuline) – 19.–20. mai 2010. a; 

8) vene keel võõrkeelena 
(kirjalik) – 18. mai 2010. a; 

9) vene keel võõrkeelena 
(suuline) – 19.–20. mai 2010. a; 

10) bioloogia– 24. mai 
2010. a; 

11) ajalugu– 28. mai 2010. 
a; 

12) geograafia– 1. juuni 
2010. a; 

13) keemia– 7. juuni 2010. 
a; 

14) füüsika– 11. juuni 
2008. a. ' 

Põhikooli lõpueksamite 
ajad on järgmised: 

1) eesti keel ja kirjandus– 
9. juuni 2010. a; 

2) matemaatika – 5. juuni 
2010. a; 

3) valikeksam 15.-16. juu-
ni 2010

Lõpuaktused:

9. klasside lõpuaktus – 
19.juuni k. 15.00

12. klasside lõpuaktus – 
20. juuni k. 15.00

Maidu Varik, 
õppealajuhataja

KG 15. kirjanduspäevadest
Novembris toimuvad 

taas kooli kirjanduspäevad, 
mille ühisteemaks on see-
kord "Saarlaseks olemine on 
saatus." Erinevate ürituste 

raames on õpilastel võima-
lus avada saareelaniku iga-
päevaelu, saarlase mõtte-
maailma, meid ümbritsevat 
loodust, saarluse olemust ja 

saladust. Kirjanduspäevade 
raames toimub neli suurüri-
tust: 12. 11 toimub põhikoo-
li teatriõhtu, 17.11 ülekoolili-
ne kirjandusviktoriin, 19.11 
gümnasistide teatriõhtu ja 
26.11 suur teatrigala meie 
lastevanematele, külaliste-
le ja linnarahvale, kus esi-
nevad teatriõhtutel pärjatud 
trupid.

Kirjanduspäevadest osa-
võtu registreerimine on ava-
tud alates 7. septembrist ja 
lõpeb järgmiselt: Põhikoo-
li ja Suur Teatriõhtu 22. ok-
toobril ja kirjandusviktoriini 
osalejate viimane registreeri-
mise tähtaeg 10. novembril. 
Olge täpsed, hilinejad osale-
da ei saa!

Registreerimine toimub 
järgmistele meili-aadressi-
dele:

1. Põhikooli teatriõhtu 
Heidi.Truu@oesel.edu.ee

2. Kirjandusviktoriin 
Merle.Rekaya@oesel.edu.ee

3. Suur Teatriõhtu Marit.
Tarkin@oesel.edu.ee

Märgusõnaks ürituse ni-
mi! Täpsem info kodulehe 
artiklite rubriigist alates 7. 
septembrist! Toredat ette-
valmistusaega!

Marit Tarkin, 
eesti keele osakonna juhataja
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Kuressaare Gümnaasium
kodulehekülg: http://www.oesel.ee/kg

e-post: kool@oesel.edu.ee

Peatoimetaja Marit Tarkin (Marit.Tarkin@oesel.edu.ee)
Toimetaja Kersti Kirs

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)
Toimetaja Madli-Maria Naulainen

Korrektuur eesti keele osakond

Bibi Khadija tüdrukutekool - meie 
sõpruskool Afganistanis
Bibi Khadija kool Bakhli 
provintsis Põhja-Afganis-
tanis, Mazar-i-Sarifi lähi-
ümbruses, on ainus tütar-
lastekool kogu piirkonnas. 

Koolis on kaheksa klassi-
ruumi, väike raamatukogu, 
õpetajatetuba, valvuriruum 
ja arvutiklass. Kool mahutab 
umbes 1000 õppurit ja prae-
gu toimub seal õppetöö esi-
mesest kümnenda klassini. 
Tulevikus peaks andma Bibi 
Khadija kool, sarnaselt meie 
koolile, 12-klassilise haridu-
se. 

Tüdrukutekoolile koha-
selt on õpetajateks ainult nai-
sed. Iseloomulik on see, et 
kooli õpetajad on kõik väga 
noored, näiteks on meie koo-
li 12. klasside õpilased sama 
vanad kui sealsed noorimad 
õpetajad, kellel on muuhul-
gas ka juba oma pere ja lap-
sed. Afganistanis peab tütar-
lastel olema  puberteedieast 
alates kindlasti naisõpeta-
ja, vastasel juhul ei lubataks 
neide enam kooli. Sestap on-
gi haritud naisõpetajate ole-
masolu väga oluline. 

Talibani ajal (Taliban on 
radikaalne islamiliikumi-
ne, mis valitses Afganistanis 
1996-2001, keskusega Kan-
daharis) oli tüdrukute koo-
liskäimine keelatud ning 
paraku ka praegu suurem 
osa Afganistani tüdrukutest 
koolis ei käi. Tüdrukute koo-
lide loomine ja toetamine on 
üks tähtsamaid tegevusi rii-
gi ülesehitamisel. 

Meedia loodud eelarvamu-
sed ja stereotüübid

Õnne Pärl, eestlanna, kes 
on elanud Afganistanis, on 
läbi mitme artikli ja interv-

juu selgitanud, kuidas lä-
bi meedia jõuab meieni in-
fo Afganistanist võrdlemisi 
ühekülgselt. Uudised, mida 
kajastatakse, on seotud en-
nekõike sõjaliste konflikti-
dega ning räägitakse sellest, 
kuidas lääne sõdurid konf-
liktides kannatavad. Ei rää-
gita aga kuigivõrd sellest, et 
erinevate konfliktide käigus 
on saanud surma ka arvesta-
tav hulk kohalikke tsiviilela-
nikke ning see, et missiooni-
de otstarbekus ja tegevused 
(eesmärgiks on ju lääne-
poolne abi üles ehitada de-
mokraatiat ja riiki, võidelda 
terrorismi, Talibani ja nar-
kokaubanduse vastu) jäävad 
seetõttu tavainimesele mit-
mes osas arusaamatuks. 

Õnne Pärli arvates soovib 
enamik afgaanidest rahu, 
neil on tunne, et nad mille-
gipärast jäävad lihtsalt pide-
valt kellelegi jalgu. On selge, 
et olukorras, kus võõrväge-
de liikumine tähendab prob-
leeme ka tsiviilelanikele, ei 
ole nende kohalolek kõigi 
afgaanide silmis just väga 
populaarne. Kuigi meie eel-
dame, et oma vägede ja ko-
halolekuga teeme me afgaa-
nidele just head. Selge on 
aga see, et kogu Lääne mee-
dia on üle ujutatud ühekülg-
se propagandaga – tasakaa-
lustatud infol ei ole selles 
kohta, ainult negatiivsed 
lood läbivad paraku sõela.

Kogu afgaanide tavaelu 
ja saavutusi puudutav te-
maatika jääb meedia loodud 
pildist puutumata, seetõt-
tu ei olegi väljaspool Afga-
nistani elavatel inimestel 
lihtne aru saada, et selles 
riigis on võimalik ka rahuli-

kult elada. Lisaks Õnne Pär-
li raamatule Afganistanist, 
annab hea ülevaate afgaani-
de tavaelust ka sama autori 
poolt peetav ajaveeb “Kabu-
li päevik”, mis asub aadres-
sil http://qnne.blogspot.com/. 
Kindlasti maksab seda luge-
da ning vaadata ka rohkeid 
pilte, mis afgaanide elu näi-
tavad. 

Armastatud Afganistan

Lisaks pidevalt täieneva-
le blogile, on Õnne Pärl and-
nud välja ka ilusa värvifoto-
dega illustreeritud raamatu 
nimega “Armastatud Afga-
nistan”. See raamat räägib 
nii afgaanidest kui ka ühe 
eesti naise elust Afganista-
nis aastatel 2006-2008. Hoi-

des end eemal relvastatud 
kaaskonnast, reisis autor 
üheteistkümnes provintsis 
ning sai hurmatud afgaani-
de väärikusest, traditsioone 
austavast elustiilist ja suure-
joonelistest maastikest. Raa-
matus on juttu ka igapäeva-
sest eluolust Kabuli kodus 
ilma okastraatide ja valvu-
riteta. 

Raamat on olemas ka 
kooli raamatukogu lugemis-
saalis – seega kasutage või-
malus sellega tutvuda, kind-
lasti annab see hea ülevaate 
afgaanide tavaelust ja -kesk-
konnast ning suudab lõhku-
da meedia poolt loodud ste-
reotüüpe. 
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