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Juht tänab
Suur tänu Katrin Keso-

Varesele advendihommiku-
te korraldamise eest, tänud 
ka abilistele muusikaosa-
konnas   Veiko Lehto, Lai-
ne Lehto, Mai Rand ja Helle 
Rand. Aitäh ka kõikidele to-
redatele laululastele, Merle 
Rekayale ja 11B klassile tore-
da jõuluevangeeliumi esita-
mise eest ja tänud vahvatele 
näitlejatele 6B klassist.

Madli-Maria Naulainen, 
Sotisaalteaduste osakonna 

juhataja

Suur tänu muusi-
kaosakonna õpetajatele  
Laine Lehto, Veikko Lehto, 
Mai Rand, Helle Rand,  
Pilvi Karu , kes Te kooli aas-
talõpu arvukate kontsertide-
ga meeldejäävaks ja kauniks 
muutsite!

Kooli juhtkond

2009. aasta detsembri-
kuus otsustas Keskkonna-
investeeringute Keskuse 
(KIK) nõukogu rahastada 
meie kooli projekti "Avas-
tusõpe - see on imevahva!" 
summas 102 900 krooni, 
mis jätkab möödunud õp-
peaastal läbi viidud, kogu 
kooli hõlmavat õuesõppe-
projekti (samuti KIK ra-
hastus).

Seega - KGlased, olge 
valmis taaskord metsa ja 
seekord avastama mine-
ma!

Renate Pihl, 
projektijuht

Lugupeetav koolipere!

Vana aasta lõppes ilu-
sasti, saime kenad lumised 
jõulud. Ja uus aasta algas 
kenasti - niisugust ilusat lu-
merohket koolivaheaega ja 
aasta algust ei mäletagi. Kui 
ehk siis aastaid tagasi. Loo-

dan, et algav aasta on samu-
ti ilus, töine ja meelepära-
ne meie tublidele õpilastele 
ja töötajatele. Soovin kõigile 
tugevat tervist ja kordamine-
kuid nii õppimises kui töös. 
Kui teeme kõik, mida peame 

tegema, püsime saavutatud 
heal tasemel. Kui teeme iga-
üks veidi enam, siis edene-
me tasapisi. 

Kena aastat 2010!
Toomas Takkis, 

koolijuhataja

Sünnipäevad
Töötajad

Ester Vapper 7.1
Malle Tustit 10.1
Renate Pihl 13.1
Heidi Truu 14.1
Marika    Varjas 15.1
Maria Pärn 15.1
Tiiu Smidt 16.1
Evi Tšernobrovkina 17.1 

KG panus UNICEF-i kooliprojekti 
VÄIKE HEATEGU 2009

Juba 9 aastat toimus Eestis 
kooliprojekt “Väike heategu”. 
Paljudes maades müüakse just 
koolide kaudu kõige rohkem 
UNICEFi postkaarte, millest 
saadud tuluga toetatakse rah-
vuslikke lastekaitseprogram-
me, aga ka laste- ja turvakodu-
sid, erivajadustega lapsi jne.

Meie koolist osalesid sel 
aastal nimetatud heategevus-

projektis 4. b, 5. a, 5. b ja 6. b 
klasside õpilased koos klassi-
juhatajatega.

Üheskoos müüdi 682 post-
kaarti, mis on küll vähem kui 
eelmisel aastal (1 251 kaarti), 
aga siiski märkimisväärne! 

Aitäh osalejatele oma pa-
nuse andmise eest. Selle-aas-
tased üle-eestilised lõpp-
kokkuvõtted on hetkel veel 

tegemisel, ent on teada, et usi-
namaid kaardimüüjaid nii 
klassi- kui ka individuaalta-
sandil premeeritakse Unicef 
Eesti Rahvuskomitee poolt 
temaatiliste meenete ja/või 
preemiarahaga klassiekskur-
siooni tarbeks.

Info edastas: Renate Pihl, 
juhiabi-projektijuht
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Luciaks krooniti Laura Põder

Vahetult enne vaheae-
ga jäi üks tore üritus, nimelt 
Lucia 2009 valimised. Ka tä-
navu oli selle ürituse eest-
võtja Kuressaare Raeühing  
koostöös Kuressaare Kul-
tuurivaraga.

13. detsembril tähista-
takse luutsinapäeva (võib 
nimetada ka luutsipäe-
vaks, luutsnapäevaks või 
luutsiks) paljudes maa-
des. Seda päeva peetak-
se pimedate ja vaegnägija-
te kaitsepühaku Lucia auks.  
"Lucia konkursile sai kandi-
deerida igast koolist üks 7.–
9. klassi neiu, kelle hulgast 
valiti 10. detsembril Lucia 
2009. Kõik kandideerijad esi-
tasid a cappella laulu „San-
ta Lucia“ ja legendi Luciast. 
Võitja kroonitakse küünal-
dest pärjaga, " rääkis Raega-
lerii kuraator Lii Pihl. 

Lucia tiitlile konkureeris 
neli neiut: Laura Põder KG-
st (juhendaja õpetaja Helle 
Rand), Gaidi Kaiste Kures-
saare vanalinna koolist (õp 
Malle Veske), Merilyn Sepp 
Kuressaare põhikoolist (õp 
Malle Stint) ja Renate Soo-
salu Saaremaa ühisgümnaa-
siumist (õp Riina Laanes).  
Lucia konkursi žüriisse kuu-
lusid Helle Kahm (Kures-
saare linnavalitsus), Kristina 
Sonntag (Meri hotelli jõu-
saali treener) ja Aarne Mägi 
(Kuressaare Linnateater).

Oma muljetest seoses sel-

le konkursiga rääkis Lau-
ra nii: „Enne seda, kui mind 
valiti koolis Lucia võistluse-
le, ei teadnud ma sellest päe-
vast midagi. Nüüd tean, et 
ta on pimedate ja vaegnägi-
jate kaitsepühak. Käisin 10. 
detsembril raekojas võistle-
mas, kus oli igast koolist üks 
võistleja välja valitud. Tut-
vusime kohaga ning meile 
räägiti, milliseks see võistlus 
kujuneb. Leppisime kokku, 
et esmalt me laulame ning 
seejärel loeme legendi Lucia 
kohta. Loositi välja ka esine-
mise järjekord. Kui kõigil esi-
netud oli, saime Luciapäeva 
saiakesi, samal ajal, kui koh-
tunikud võitjat valisid. Žürii 
otsus tuli minu jaoks suure 
üllatusena.“

Vastvalitud Luciale Lau-
ra Põdrale andis krooni üle 
eelmise aasta Lucia juhen-
daja õpetaja Malle Stint. Hea 
tahte korras abistasid Lucia 
konkursi Tiia Vaga (T-Salon-
gist), kes valmistas lillekim-
bud osalejatele,   Kuressaare 
linnavalitsus kinkis juhenda-
jatele CD-plaadid (Kuressaa-
re kammermuusikapäevade 
kogumik) , Kuressaare Kul-
tuurivara kinkis Lucia kandi-
daatidele kinopiletid filmile 
"Jõululugu", klaasist suve-
niirid konkursist osavõtja-
tele valmistas Katrin Kan-
ter. Kõigile Lucia konkursist 
osavõtnuile tegi raekojas fo-
tosessiooni Tõnu Veldre.  

Eripreemiad: Raegale-
rii eripreemia  pälvis  Me-
rilyn Sepp. Suveniiri Soo-
me kunstnikult Kimmo  
Pullilt  sai Laura Põder. 
Konkursi korraldas Lii Pihl 
Kuressaare Raeühingust 
koostöös Kuressaare Kul-
tuurivaraga.

 Pidulik luutsinapäeva 
tähistamine toimus aga  pü-
hapäeval, 13. detsembril kell 
17, mil Kuressaare raeko-
ja uksest astus välja küün-
lapärjaga kroonitud tänavu-
ne Lucia koos kaaskonnaga. 
Traditsiooniline luciapäeva 
rongkäik suundus Ajamajja, 
kus esitleti Lucia 2009 ning 
sealsamas esines ka KG tü-
tarlastekoor Vocaliisa kau-
nistades seda üritust viie  tal-
vise lauluga. Koori juhatasid 
Pilvi Karu ja Helle Rand. 

 Tänavused Luciad võt-
sid endale kohustuse viia 
muusikalist tervitust koos 
väikese kingikorviga Kures-
saare laste-, päeva- ja hool-
dekodusse. Selleks toimus 
13. detsembri kontserdil an-
netuste korjamine kingikor-
vi heaks.  9. jaanuaril 2010 
käisidki Luciad  pensionäri-
de jõulupeol ja haiglas ole-
vas hooldekodus laulmas ja 
Lucia legende rääkimas.

Ülevaate üritusest tegi Laura 
juhendaja Helle Rand.

Maidu Varik alustas aastat 
edukalt!

Lõppes kuues ajaloo- ja 
ühiskonnaõpetusealaste me-
toodiliste materjalide võist-
lus õpetajatele.

Ühiskonnaõpetuse ma-
terjalide osas saavutas või-
du (I-II koht) meie kooli õp-
pealajuhataja Maidu Varik 
tööga ”Ühiskonnaõpetuse 
õpetaja e-portfolio”

* -Tallinna Täiskasvanute 
Gümnaasiumi* õpetaja *Mai 
Kahru* töö ” Ajalehe kasuta-
mine ühiskonnaõpetuse tun-
dides” 

Palju õnne!

Marit Tarkin, 
Meie KG peatoimetaja

Luciad koos juhendajategau

Aluseks võttes Kuressaare 
Linnavolikogu 26. septembri 
2002.a. määruse nr 25 kinnita-
tud Kuressaare linna stipen-
diumide taotlemise, määra-
mise ja maksmise korra, esitas 
Kuressaare Gümnaasium 
oma parimad tegijad 2009.a. 
kultuuri- ja hariduse alase 
loomingulise tegevuse ning 
sporditegevuse toetuseks all-
järgnevad kandidaadid:

1. stipendium Aasta Te-
gu Kultuuris 2009 - projekt 
"Laulud õpetajatega"

2. stipendium Aasta Pa-
rim Noorsportlane 2009 -  KG 
õpilane Saaremaa Surfiklubi 
sportlane John Kaju

3. stipendium Aasta Pa-
rim Treener 2009 - KG keha-
lise kasvatuse õpetaja Saa-
remaa Surfiklubi treener 
Johannes Kaju

4. stipendium Kaunid 
Kunstid 2009 - KG käsitöö-
õpetaja Raili Kaubi

5. stipendium Aasta Te-
gu Hariduses 2009 - projekt 
"Kuressaare Gümnaasiu-
mi õpilaste õuesõppepäevad 
2008/2009"

6. stipendium Aasta Tegu 
Hariduses - Eve Tuisk ("Kee-
levägi"), Ellen Kask ("Kee-
leõppetunnid tegevuspaika-
des ehk Mittetraditsioonilised 
õppetunnid"), Sirje Kereme 
(õppemetoodiliste vahendi-
te konkurss "Õppematerjalid 
"LeMill" keskkonnas)

Õnnitleme kõiki kandi-
daate ja stipendiaadid avali-
kustatakse 15. jaanuaril linna-
pea vastuvõtul

Ursula Rahnik, 
personalijuht

Teated
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Kokkuvõte heategevusest 
23. detsembril toimus 

Kuressaare Gümnaasiumi 
auditooriumis ülevaade hea-
tegevusest. Gümnaasiumi-
klassid pidid esitama kok-
kuvõtte heategevusest, mida 
nad detsembrikuu jooksul 
tegid. Oma tegevusest kand-
sid ette  6 klassi, kuigi esita-
jaid pidi olema rohkem.

Esitlusega alustasid 11c 
ja 11a. Sissejuhatuses rääki-
sid nad, millisest heatege-
vusüritusest osa võtsid ning 
mida tegid. Saime teada, et 
õpilased aitasid läbi viia Ku-
ressaare päevakeskuses pen-
sionäridele  jõulupidu, abis-
tasid teenindamisel, esinesid 
jõuluteemaliste luuletuste ja 
lauludega ning rahvatant-
suga. Samuti olid õpilased 
päevakeskuse ära kaunista-
nud.  Oli võimalik näha väi-
kest filmilõiku kontserdist. 

Järgnes 10a oma plakati-
ga. Sellest esitlusest  selgus, 
et õpilased käisid puuetega 
inimeste kojas kontserti and-
mas. Plakatil oli näha pilte 
ja lühi kirjeldust nende tore-
dast päevast. 

Huvitava slaidiesitluse 
olid teinud 12b klassi poisid. 
Kogudes kokku 300 krooni, 
läksid õpilased  poodi kom-
me, mandariine ja piparkoo-
ke ostma lastekodu laste tar-

vis. Jõudes lastekodusse, 
said nad meeldiva üllatuse 
osaliseks. Lastekodu lapsed 
tegid nimelt neile lumesõja. 
Pärast lumesõda võttis neid 
vastu meeldiva  naeratusega 
kasvataja, kes tutvustas nei-
le koos lastega hoonet. 

Kallemäe Kooli Kures-
saare filiaalis käisid 10.c 
klassi õpilased, kes tantsisid 
tantse Eesti tuntud esinejate 
lugude järgi. Koos Kallemäe 
õpilastega peeti maha üks 
vägev disko. 

Lastekodus käisid 12.a 
klassi õpilased. Nad viisid 
lastele kodust toodud häid 
maiustusi. Lastekodu lapsed 
on häbelikud, kuid armsad.

Kokkuvõtteks võib öel-
da, et esitlused olid põhjali-
kud ning arusaadavad. Üks-
ki etteaste ei olnud tuim ega 
igav, pildid, film ja arvutie-
sitlused olid ilmekad ja hu-
vipakkuvad.

 Ilmnes, et taoline üri-
tus on südantsoojendav ja 
tahetakse ka järgmisel aas-

tal minna samadesse  kohta-
desse tagasi  ja midagi head 
teha. Paraku 12. klassi õpi-
lased pidid tõdema, et ne-
mad seda järgmisel aastal 
enam teha ei saa, samas soo-
visid, et selline järjepidevus 
jätkuks. Üritused jätsid kõi-
gile maha soojad tunded ja 
rõõmsad mälestused.

Laily ja Birgit 
11.C klassist

11A ja 11C klasside õpilased korraldasid eakate jõulupeo Päevakeskuses.

Anneli Meisterson soovitab : minge systikuga sõitma

Reisisaatja Ivar Piterskihh, kosmopoliit

SYSTIK nr. 2
23 minutit

21 sekundit

uus awastamata muusikaline pilt kosmosest
start kell 20.00
14. jaanuaril
paik KG aula

Tangens jagab maailma ebavõrdselt kaheks?
Yks kosmos ja teine maa!
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Uus käes ja vana läinud - mida arvame?
2009. aasta on läinud ja 

uus 2010 käes. Lumine, pa-
kaseline, mõnus. Mida ara-
vavad läinud aastast ja mida 
ootavad uuelt meie kooli eri-
nevate tasandite juhid, kol-
leegid, seda pakumegi nüüd 
teile lugeda!

Mis jäi meelde vanast aas-
tast? 

Esimene mõte - KG aasta 
õpetaja, aasta ema, aasta õp-
pija ja aasta koer(mõtlen siin 
Monikat oma tubli koeraga)
Kuigi raske aasta- aga pin-
gete poolest mitte nii väga, 
oskame vist kokku hoida, 
kui vaja. KG ulatus oma te-
gemistega ka vabariiklikule 
lävendile – konkursivõitjad 
eesti keeles ja vene keeles.. 
Maren Asumets, klassijuhata-
jate osakonna juhataja

Sotsiaalteaduste osakond 
koordineeris Afganistani 
sõpruskoolide projekti, tänu 
millele meie õpilased nüüd 
Afganistanist üht-teist tea-
vad. Madli-Maria Naulainen, 
sotsiaalteaduste ok juhataja

Ellen Kask koos oma õpi-
lastega sai hakkama “Aasta 
võõrkeelse teoga”,  ka käisid 
Elleni õpilased preemiareisil 
Venemaal Kuldse Ringi lin-
nades. Meil oli külas õpeta-
ja Austriast, kes aitas meie 
õpetajatel saksa keelt pro-
pageerida ja tegi palju saksa 
keele tunde meie õpilastele 
huvitavamaks. Novembris 
olid nii õpetajad kui õpila-
sed tegusad “Hea õpetaja 
kuu” raames ja kokkuvõt-
tes olime lausa kuu tegijad. 
Head tulemused võõrkeelte 
kooliolümpiaadidel ja õpi-
laste tublid saavutused te-
gid rõõmu. Esimene pool-
aasta meile tegus ja tore.  
Merike Kivilo, võõrkeelte osa-
konna juhataja

Kõige eredamad koolia-
lased emotsioonid seostu-
vad Ivar Piterskihhi auto-
riõhtuga. Ja meie üleminek 
uuele sisehindamise süstee-
mile. Veikko Lehto, muusika-
osakonna juhataja

Meie juubelihõngulised 

15. kirjanduspäevad, märki-
misväärt traditsioon kooli-
elus, on jätkuvalt populaar-
sed, aitäh kõigile osavõtjaile! 
Eesti keele osakonna pisipe-
re täienes, Marit tuli kooli ta-
gasi ja Eve asus emakohustu-
si täitma – muretseme Eesti 
iibe pärast täie tõsidusega! 
Meeldiv koostöö osakonnas, 
mitmed vahvad ühised üri-
tused, kulminatsiooniks sü-
gisene koolitusreis Tallinna 
koolidesse. Ja koostöö kooli-
perega, aitäh kõigile, kellega 
leivad aeg-ajalt ühte kappi 
panime!  Marit Tarkin, eesti 
keele osakonna juhataja

2009. aasta pärl koolielus

Igal sügisel on tähtsünd-
museks koolis ikka Suur 
Teatriõhtu, mida oodatak-
se ja nauditakse täiega. Aga 
ka meie noored sportlased, 
eriti J. Kaju oma kõrgklassi 
tulemusega. Ja tehke järele 
- Norma Helde ja tema või-
dud! Läheb aina paremaks! 
Merike Kivilo

Ajaloo kooliolümpiaadil 
osales üle 70 õpilase ja ilm-
selt annab selline kogus sil-
mad ette enamikule ainetele 
:) Madli-Maria Naulainen

Keelevägilased on ees-
ti keele osakonna saavu-
tuste tipp. Kristjan, Kairi, 
Sass ja Eve - tegite ajalugu!  
Marit Tarkin

Vabariiklik üldlaulu- 
ja tantsupidu päris paljud 
lauljad, tantsijad  meie koo-
list olid ka sellega seotud. 
Helle Rand, muusikaõpetaja 
  Mina tooksin pärlina väl-
ja Eve, võiks küsida te-
ma edu retsepti, ja lähe-
dalseisjana hindan väga 
Madli-Maria tegemisi ajaloo 
aineosakonna juhina ja koo-
litajana (kes teeb, see jõuab)  
Maren Asumets

Eredalt paistab silma 
Madli-Maria Naulaineni te-
gevus kollegide koolitaja-
na ja ürituste korraldajana. 
Aitäh, Madli-Maria! Veikko 
Lehto

2009. kevad tõi minu tub-
lile 12.C klassile 2 vabariik-

liku konkursi peavõitu ja to-
reda auhinnareisi Venemaa 
“Kuldse ringi” linnadesse. 
Ellen Kask, vene keele õpetaja

Mida ootate uuelt aastalt, 
millised on plaanid, milli-
sed on mõtted?

Selgust ja valgust tunne-
li lõpus. Praegusel keerulisel 
ajal ootavad paljud küsimu-
sed lahendamist kõrgemal 
tasemel. Mina isiklikult oo-
tan, et jätkuks tööd, kanna-
tust, tahet ja huvi oma tööd-
jätkata. Maren Asumets

Läheme edasi Afganis-
tani sõpruskoolide pro-
jektiga Ootame häid tule-
musi maakonlikul ajaloo 
olümpiaadil, huvitavaid õpi-
laste töid ja koolitusvõimalusi.  
Madli-Maria Naulainen

Uued sihid seatud,uus 
konkurss juba silmapiiril.  
Ellen Kask

Loodame, et uus aasta 
toob kaasa uusi väljakutseid 
ja projekte ja et abiturien-
did  “küpsevad” riigieksa-
miks parajalt krõbedaks. 
Jaanuaris algab Koolielus 
mitmeid võõrkeelte kon-
kursse – loodame, et meie 
õpilased löövad seal kaasa. 
Ka on tulemas maakondli-
kud võõrkeelte olümpiaadid 
– loodame, et meie õpilased 
näitavad end parimast kül-
jest. Merike Kivilo

Uuelt aastalt ootan, et 
keerulistes (raskenevates) 
oludes ei peaks tegema hin-
naalandust õppetöö ega 
huvitegevuse kvaliteedis.  
Veikko Lehto

Terve mõistuse või-
tu ka keerulisis olukorris 
ja ööpäeva ehk paari tun-
di juurde, mil saaks armsa-
te kolleegidega ka maja peal 
kokku ja mõnusalt vestelda.  
Marit Tarkin

Ära küsi uuelt aastalt, mi-
da tal sulle pakkuda on, vaid 
mõtle ja tegutse selle nimel, 
et uus aasta oleks asjalik ja 
meeldejääv (J.F.Kennedy’st 
mõjutet) Maidu Varik, õppe-
alajuhataja

Soovid kooliperele

Soovin oma  kolleegidele 
ja kooliperele: Armasta seda, 
mida teed ja tee seda, mida 
armastad. Maren Asumets

Tiigriaasta soosib julgeid 
tegusid! Märgusõnadeks on: 
Sul on kaks võimalust kas 
Sa riskeerid või Sa ei riskee-
ri. Mõlemad variandid eel-
davad suuri ponnistusi, ene-
seületamisi ja tarke otsuseid. 
Kindel on aga see, et tegut-
sematus sisaldab endas läbi-
kukkumist. Seega tegutsema 
kõik! Ja ärge tehke teistele 
seda, mida ei taha, et endaga 
juhtuks. Merike Kivilo

Järgmiseks aastaks soo-
vin kõigile õnne, edu, rõõ-
mu, tervist ja kõiki eluõnnis-
tusi! Helle Rand

Et alati oleks mõnus, 
et oleks põhjust naerda 
ja hetki, mida mäletada.
Et oleks julgust teha seda, 
mis hetkel kõige õigem. 
Et need, keda armastame, 
teaksid ja tunneksid seda. 
Et alati oleks mõnus. Liht-
salt hea... Maret Martinson 
 Soovin, et minu ümber 
olevad inimesed leiak-
sid aega märgata! Soo-
vin, et sagedamini tuntaks 
õnnetunnet! Veikko Lehto 
 Soovin südamest, et segane 
aeg majanduses ja ebamää-
rane seis koolikorralduse tu-
levikuküsimustes, seda õiget 
koolirõõmu ei hävitaks, sest 
nõnda kui ajalugu, on ka tu-
levik vaid lõputu võidujooks 
hariduse ja katastroofi va-
hel  (H.G.Wells’ist mõjutet )  
Maidu Varik

Soovin positiivset mõt-
lemist ja heatujulisust kõi-
gile kolleegidele! Kena al-
gust meile kõigile! Ellen Kask 
 „Maailm muutub, midagi 
vajub unustusse, miski ker-
kib pinnale. Ussisõnade aeg 
on läbi saanud...,“ mõtisk-
leb Andrus Kivirähk. Tar-
kust ja mõistmist meile siis, 
et oluline jääks ja uus tuleks!  
Marit Tarkin

Meie KG toimetus
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Esimene ja arvatavasti mitte 
viimane Glämmilaat KG-s

Kuna oli käes juba viima-
ne koolinädal enne jõule ja 
õpilased olid õppetööst kur-
natud ning väsinud, otsus-
tas meie kooli Öpilasesin-
dus korraldada 21. ja 22. 
detsembril 2009 *Glämmi-
laada*. Üritusel osaleja pidi 
võtma kodust kaasa riideid, 
aksessuaare või muid lahe-
daid esemeid ja neid teistega 
vahetama.

Eesmärgiks oli eelkõi-
ge õpilastevaheliste ning ka 
õpetajate ja õpilaste vahelis-
te suhete edendamine, sest 
üritusel võisid osaleda nii 
õpilased kui ka õpetajad.

*Glämmilaada* esimesel 

päeval oli osalejaid ainult 3, 
kes olid ka ÖE liikmed, uu-
distajaid oli 20 ringis – seegi 
hea... Saime kuhjaga lubadu-
si järgmisel päeval osalejate 
kohta. Kahjuks ei saa enam 
kedagi usaldada, sest osale-
jaid oli ka järgneval kaup-
lemispäeval sama palju. ÖE 
otsustas kõige rohkem asju 
vahetanule auhinnaks anda 
*Glämmilaada* reklaamtek-
sad nii poisile, tüdrukule kui 
ka õpetajale. Nii said Anne-
li, Roland ja mina need kuul-
sad teksad ausal teel omale. 
Oleme väga õnnelikud oma 
auhinna üle.

Kahjuks pole vist meie 

kooli õpilased veel taoli-
se üritusega harjunud ning 
otsustasime selle neile sis-
se harjutada, sest on ju ma-
su aeg ning raha- ja loo-
dusesäästlik eluviis on igati 
teretulnud. Meie jonni ei jä-
ta, niiet järgmine aasta uues-
ti! :)

P.S. Täname kannatlik-
ke õpetajaid, kes meid tun-
nist varem ära lasid ja õpi-
lasi, kes üritust uudistamas 
käisid ja meie reklaame tä-
hele panid! :)

Linda Lapp, ÖE juhatuse liige, 
Glämmilaada korraldaja

Aasta lõpus loeti luuletusi võidu
15. detsembril toimus 

traditsiooniline jõululuule-
tuste lugemise võistlus 1.-6. 
klasside õpilastele. Õpetajad 
olid eelnevalt välja valinud 1 
tüdruku ja 1 poisi oma klassi 
esindama. Lumine ilm, muu-
sika ja küünlatuli  tekitasid 
kiirel koolipäeval mõnusa 
jõulumeeleolu. Tublisid lu-
gejaid oli 28 ja neid kuula-
mas žürii koosseisus: Ülle 
Jasmin, Raina Tiidovee, Lee-
lo Laus ja Urve Aedma. Esi-
tatud luuletused olid mui-
dugi eelkõige jõulutaadist ja 

kingitustest, aga ka talvest ja 
jõulutundest.Iga lugeja sai 
suu magusaks piparkooke, 
õunu ja kommi maitstes.

Luuletuste vahepalaks 
kuulati jõululugu sellest, 
kuidas sündis üks maailma 
tuntumaid jõululaule - "Pü-
ha öö". Parimateks esineja-
teks tunnistati I-III klassidest 
Brenda Brandt, Merili Tuvi, 
Anna-Terese Nurk,Sander 
Berens, Joonas Õispuu ja 
Sten Kongas. IV-VI klassi-
de tublimad olid Grete Paas-
kivi, Kristina Liiv, Karmen 

Verhovitš, Robert Truu-
mees, Kert Mandel ja Patrick 
Lomp. Kindel on see, et kõi-
gil tublidel luuletuste esita-
jatel jõuluvana ette minnes 
vitsahirmu küll ei tohiks ol-
la. Aitäh ka kuulajatele ja žü-
riile ning õpilaste juhenda-
jatele. Parimaid tunnustati 
jõulutegevuspäeval.

Ürituse korraldajad 
klassiõpetajad  Reet Välisson 

ja Ruth  Jasmin

Piparkoogi lõhna terve maja täis…
Aasta viimase koolinäda-

la teisipäeval levis meie koo-
limajas pärast lõunat magu-
sat piparkoogilõhna.  Nimelt 
olid 12.d klassi abituriendid 
tulnud koos pikapäevarüh-
ma õpilastega piparkooke 
valmistama.

Kui tavaliselt on õpilas-
tel igaks koolipäevaks vaja-
likud õppevahendid kooli-
kotis, siis selleks päevaks oli 
vaja lisaks kaasa võtta põll, 
taignarull ja piparkoogivor-

mid. Väikeste meisterdajate 
jaoks oli see tore ja põnevust 
tekitav ettevõtmine. Ärevus 
oli suur, sest aeg-ajalt pidi 
vajalikud vahendid  kotist 
välja võtma, et üle vaada-
ta, kas kõik on ikka kaasas ja 
enne meisterdamist korras. 
Piparkooke vormiti  ja küp-
setati koolisööklas, kus meie 
ettevõtmist toetasid  vastu-
tulelikud kokad.

Kui piparkoogid valmis, 
siis söödi  koos  oma meister-

datud koogid ka ära. Need 
maitsesid imehästi.

Suured tänud 12.d klassi 
abiturientidele, söökla per-
sonalile, Tiiule, õp. Katile, 
Annelile, praktikantidele  ja 
pikapäevarühma  piparkoo-
gimeistritele. 

Uue piparkoogiajani!

Maret Martinson, 
tugikeskuse juhataja 

Klassiõpetajate 
osakonna 
tegijad 2009

• kõik klassiõpetajad 
eesotsas Kristel Salumaaga 
puuviljapäeva “Õunad tee-
vad põsed punaseks” kor-
raldamise eest ja osalemise 
eest maakondlikul konkur-
sil “Puu- ja köögiviljapäev 
Saaremaa koolides”.

• kõik noored leiutajad 
ja nende juhendajad osale-
mise eest noorte leiutajate 
konkursil.

• Raina Rääp, Kersti 
Kirs, Helle Rand - I õppe-
veerandi aktuste korralda-
jad.

• Kadri Riis ja Kaisi Õis-
puu Tallinna Pedagoogi-
lisest Seminarist ning Rai-
na Tiidovee - meeleoluka 
karnevali korraldajad 1.-4.
klasside õpilastele.

• Ruth Jasmin ja Reet 
Välisson - jõululugude 
võistluse organiseerijad 1.-
6. klassile.

• Aili Salong ja Muinas-
jutuvestja koos sõpradega 
1.-3. klasside jõulupidude 
korraldajad Taritus; aitäh 
Merle Tustitile peole jõud-
mise korraldamise eest!

• Kristel Salumaa, Ru-
th Jasmin - 4.-6. kl jõulupeo 
korraldajad.

• kõik muusikaõpe-
tajad ja Raina Rääp, Inga 
Engso 1.-6.kl kirikukont-
serdi korraldajad.

• Katrin Keso-Vares - 
jõuluminutite läbiviija.

• Teadusmaa töögrupp 
Sirje Kereme juhendamisel 
- Miks? Kuidas? vahetun-
dide läbiviija ning huvita-
vate klassijuhatajatundide 
sisustaja 1.-6.kl õpilastele.

• 3.-6. kl õpetajad - 3.-6.
klassidele kooliolümpiaa-
dide korraldajad eesti ja 
inglise keeles, matemaati-
kas, loodusõpetuses.

Aitäh muusikaosakon-
nale ja tugikeskusele ning 
kõigile lastevanematele 
meeldiva koostöö eest!

Grete Pihl, 
klassiõpetajate osakonna 

juhataja
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Öpilasesindus 
tegutses 2009. 
aastal ja 
tegutseb ka 
edasi...
Päevakord:

1. Glämmilaada viima-
sed ettevalmistused

2. ÖE pilt
3. Öpilasvahetus
4. Informaatorid - vaa-

tame üle, kes, kus, mida...
5. Kohila ja Viljandi 

ÖE Saaremaale
6. Minifilmi Festival

Otsused:
1. *Glämmilaat*: ülla-

tused on garanteeritud
2. Täname Kertu Saart, 

kes tegi ÖE-st pildi.
3. SÜG-i ÖE külastab 

jaanuaris KG ÖE-d.  Arut-
leme Öpilasvahetuse tee-
mal.

4. Igale klassile on mää-
ratud ÖE poolt informaa-
torid, kes annavad teada 
igakuiselt ÖE tegevusest. 
Klasside külastamine lä-
heb lahti uuel aastal.

5. Kohila ja Viljandi 
koolide ÖE-d tulevad Saa-
remaale 2010. a aprillis.

6. Filmifestival toimub 
4. märtsil 2010 Teemad: 
“Kaageelus” ja “Kaage-
eluse lust”.

7. Täname Taavi Meie-
rit, Risto Ruuli ja Elise 
Eimret, et nad rääkisid 7a 
klassile vägivallast.

ÖE soovitab: kui teil 
on probleeme vägivalla-
ga, kasutage kubemekait-
set vöi köndige kontsa-
kingadega.

Mari-Liis Sepp, 
ÖE boss

Detsembri viimasel koolinädalal oli võimalik osa saada erinevatest ettevõtmistest, alates meisterdamisest, lauamängude mängi-
misest, lõpetades jõuluvanaga poseerimise ja hea muusika nautimisega.  Aitäh ettevõtlikele , kes kaasa löite! Anneli Meisterson


