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Kelle hääl luges, kes 
ja keda valisid, milline 
klass oli aktiivseim? Lk. 3

Endel Tustit  
jätkab Berliini  
muljetega Lk. 4

Kuressaare Gümnaa-
siumis toimus taas 
perepäev

KG 16. Kirjanduspäevade 
registreerimistähtajad!!!

Novembris algavatel 
kirjanduspäevade regist-
reerimistähtajad on uk-
se ees. 16.10 - kirjandus-
viktoriini registreerimise 
tähtaeg; 18. 10 - põhikooli 
teatriõhtu reg tähtaeg; 20. 
10 - Suure teatriõhtu  reg 
tähtaeg. Ärge unustage! 
Täpsem info kodulehel!

Marit Tarkin  

Lühidalt

Sünnipäevad
Laine Lehto 14.10
Maili Rasva 15.10
Anne Mets 17.10
Marje Tiitma 19.10 

Tulekahjuõppusest
Kohe alguses võib öel-
da, et 7. oktoobril kell 
10.05 alanud õppus läks 
väga hästi korda. 

Ilm oli päikeseline 
ja hoolimata ühe pea-
mise evakuatsioonitee 
kinniolekust jõudsid 
908 koolimajas viibi-
nut loenduskohta 5 mi-
nuti ja 27 sekundiga. 
Evakueerusid kõik õpi-
lased, õpetajad, kooli-
töötajad, 2 külalist ning 
7 Osilia kursuslast.

Õppuse eesmärk oli-
gi selgitada välja, kui 
kiiresti on B-tiiva trepi-
koja „tulekahju“ korral 
võimalik inimesed koo-
lihoonest evakueerida, 
samuti tuleohutuspai-
galdiste korrasoleku ja 
evakuatsiooniteede lä-
bitavuse kontrollimine.

Reaalset suitsu ena-
mus õppustel osalejaist 
siiski ei näinud, ehkki 
selleks spetsiaalselt ko-
hale toodud suitsuma-
sin töötas täiel võim-
susel. Põhjus selles, et 
trepikoja tuletõkkeuk-
sed olid nõuetekoha-
selt kinni. Kinnine uks 
ei lase suitsul ega tu-
lel hoones levida ning 
siit koorubki välja uus 
nõue neile õpetajate-
le, kellel hetkel tun-
di ei ole ning ka koo-
litöötajatele – sulgeda 
pärast ruumide tühje-
nemist võimalikult pal-
ju koridoriosade vahel 

ning trepikodades asuvaid 
tuletõkkeuksi. Hea oli näha 
õpetajaid ruume üle kont-
rollimas ja aknaid sulgemas. 
Jätkame samas vaimus!

Kõik tuleohutuspaigal-
dised töötasid seekord lait-
matult ja ka kasutusel olnud 
evakuatsiooniteed toimisid 
eesmärgipäraselt. Väike um-
mik keerdtrepil siiski tekkis 
ja osa õpetajaid käitus täies-
ti õigesti, kui oma õpilased 
muud teed pidi majast väl-
ja viis. Reaalse tuleohu kor-
ral ei saa ju loota, et turva-
firma mehed igal korrusel 
korda loovad, seega teadmi-
ne, et suitsutsooni ei läbita, 
peab igaühes meist lihtsalt 
kinnistuma.

Eelmise õppuse puudus-
te esiletoomisest oli suur ka-
su, sest avatud aknaid oli 
sedapuhku vaid 3 ja neist 2 
ruumides, kus hetkel õppe-
tööd ei toimunud. Siit tek-
kiski paljudel küsimus, et 
mida teha siis, kui õpetajat ei 
ole majas ja klass lukus. Lu-
kustatud ruume keegi lahti 
tegema ei hakka ja reaalses 
ohuolukorras lüüakse sel-
lised uksed lihtsalt eest. Ka 
ülelugemine toimus suju-
vamalt ja parandamist [loe: 
väljavahetamist] vajavad ai-
nult ruupori patareid :)

Tänud kõigile osalenu-
tele, Päästeameti esindajale 
ning turvafirmale Securitas!

Külli Mänd, 
haldusjuht

Juht tänab
Tänan kõiki abituriente, 

klassijuhatajaid ja paljusid 
teisi abilisi, kes korraldasid 
meile suurepärase õpetajate 
päeva.

Toomas Takkis, 
koolijuhataja

Õpetajate päeva raames 
05.oktoobril toimus koolis  
purki/pudelisse pandud 
saaduste konkurss "KG 
SAADU" töötajatele.

Konkursil osalemi-
seks oli kaasa vaja võt-
ta enda/pere valmistatud 
"meistriteos(ed)".

Tulemused:

Magusa preemia - „Pari-
musi“ - KG Söökla (kõrvitsa-
marmelaad)

Soolase preemia „Parim-
särts“ - Eve Tuisk (Tõnu talu 
kuivatatud tomatid)

Eksootika preemia – „Pa-
rimix“ – Riina Haljas (Pirni-
pohla moos)

Sakummi preemia – „Pa-
rim amps“ - Anneli Meister-
son (seened)

Ursula Rahnik, 
personalijuht

Teated
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5. a klassi kohtumine Austria õpetajaga 
Meie õpetaja rääkis, et sel 

nädalal on koolis võõrkeelte 
nädal. Meie kooli oli tulnud 
külastama õpetaja Austriast. 
Küsimuse peale, kas meie 
tahaks temaga kohtuda, oli 
loomulikult jaatav. Kohtu-
mine Austria õpetajaga toi-
mus koos 5 b klassiga ühel 
ilusal sügispäeval auditoo-
riumis. 

Alguses õpetas külaline 
meile, kuidas saksa keeles 
on sõnad „tere“, „head ae-
ga“, „tere tulemast“ jne. Ega 
meie ju sellest saksa keelest 
eriti aru saanud. Õnneks oli 
meie kooli saksa keele õpe-
taja Marika Varjas meile tõl-
giks. Sellegipoolest oli saksa 
keelt väga huvitav kuulata. 
Õpilased esitasid väga pal-

ju huvitavaid küsimusi. Tä-
nu küsimustele sain teada, et 
Austria koolides on õpilas-
te hindamissüsteem pahu-
pidi. „1“ on kõige suurepä-
rasem hinne ja „5“ on kõige 
halvem hinne. Rõõmustasin, 
kui kuulsin, et spordist pee-
takse Austrias lugu!

Kaardi pealt näitas õpe-
taja meile, kus asub tema ko-

4. a klass oli külaskäigul AS Luksusjahis
Klassijuhataja tunnis läk-
sime klassiga külastama 
firmat, mis toodab luksus-
jahte ja kaatreid. See firma 
asub Roomassaares.

Kohale jõudes tuli mei-
le vastu Arturi isa. Ta rääkis 
meile sellest, kuidas valmis-
tatakse luksusjahte ja näitas 
meile kaatreid. Kõigepealt 
tehakse puust kere valmis, 
siis värvitakse see nii seest 
kui ka väljast valgeks ja pan-

nakse külge mootor. Seejärel 
tehakse sisustus. Huvitav oli 
mööbli osakond, kus näida-
ti masinaid, millega valmis-
tatakse igasuguseid mööbli-
juppe jahtidele. Kui jaht on 
valmis, pannakse see üh-
te suurde ja sügavasse bas-
seini, et näha, kas jaht ikka 
vee peal seisab. Kõige pi-
kem kaater, mis seal firmas 
tehakse, on 16 meetrit pikk. 

Pika külaskäigu jooksul 

olid kõigil kõhud tühjaks läi-
nud, kohvikus pakuti meile 
pirukaid ja morssi. Arturi 
ema kinkis meile kõigile šo-
kolaadi. Söök söödud, asu-
sime tagasiteele. Enne veel 
tänasime Arturi isa selle hu-
vitava võimaluse eest näha 
lähedalt suurte paatide val-
mistamist.

Tagasitee möödus tore-
dasti ja ei tundunudki eri-
ti pikk. Rääkisime omavahel 

ÖE valimistest - önneks oli köik kontrollI all:)

vad kolmapäeviti kell 15:45 
koosolekute ruumis. Kui 
Sul on ettepanekuid kooli-
elu edendamiseks, vöid ala-

Eelmise nädala viimas-
tel päevadel toimusid ÖE 
valimised. Melu teise kor-
ruse valimiskasti juures oli 
meeliülendav - tekkisid ise-
gi järjekorrad, et saada vali-
da oma lemmikkandidaadi 
poolt. Önneks jäi köik kont-
rolli alla.

ÖE vöttis vastu 8 uut lii-
get: Silvia Valma 11b (58 
häält), Risto Lindmäe 11b (44 
häält), Ain-Joonas Toose 10c 
(41 häält), Kristjan Kesküla 
10c (27 hääl), Kertu Leesmaa 
9b (24 häält), Johanna Suur-
hans 9b (22 häält), Ruttar 
Teär 10c (18 häält) ja Kris-
tina Liiv 7a (14 häält). Väga 
tublid kandidaadid olid ka 
Kaisa Maimann 7b, Brenda 
Rauniste 9a ja Kristiine Pa-
jussaar 10c.

Valmisaktiivsus pöhi-
kooli astmes oli 54% ning 
gümnaasiumi astmes 51%. 
Köige aktiivsemad hääleta-
jad olid 7a klassis (92,9%) ja 
11b klassis (83,3%).

ÖE koosolekud toimu-

ti koosolekule vabakuula-
jaks tulla.

Nüüd on öpilastel vöi-
malus ka printida ruumis 

Huvitav, kas Laura ja Minni on juba valinud? Foto: Gert Lutter

239 väikese tasu eest!

Mari-Liis Sepp, ÖE boss 
ö(e)-luse propageerija

dulinn. Tean, et Austria on 
ilus riik. Veendusin selles, 
kui vaatasime väga kauneid 
fotosid Austriast. Mäed, pil-
ved, ilusad lilleaiad jne. Se-
da ilu, mida piltidel nägime, 
ei oska seletada – seda PEAB 
oma silmaga nägema!

Karl Romet Uljas, 
5.a klassist

möödunud päevast ja tun-
dus, et kõik jäid käiguga ra-
hule.

Aitäh Arturi emale ja isa-
le, kes meile selle toreda eks-
kursiooni korraldasid.

Kerstin Tang, 
Aleksander Tõru, 

4.a klass
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Berliini maraton algus eelmises lehes...
Vahepeal oli hakanud 

vihma tibutama. A gru-
pi stardiga oli kõik OK ja C 
grupi stardipaigaga ka häs-
ti. Jalutasin edasi Branden-
burgi väravate poole, et tut-
vuda ka finišipaigaga. Seal 
toimus vilgas tegevus väi-
kestele rulluisutajatele. Ber-
liini maraton ei ole mitte ai-
nult jooksjate üritus, vaid 
päev enne toimub samal ra-
jal maratonisõit rulluisuta-
jatele. Stardi ja finišipaigad 
üle vaadatud, Brandenbur-
gi väravad nähtud, seadsin 
suuna tagasi hotelli poole. 
Vihmasadu läks üha tiheda-
maks.

Neljatunnise jalutuskäi-
gu lõppedes olin nähtuga ra-
hul, aga ka läbimärg. Jäime 
ootama  stardipäeva.

Õhtul vaatasime üle star-
timineku  plaani. 4 peatust 
ümberistumisega U-bahni-
ga, paar kilomeetrit soojen-
duseks  jooksu ja olemegi 
kohal. Nii ka oli. 20 minu-
tit enne kella üheksat oli-
me stardipaigas. Soojendus-
võimlemine jäi stardioote 
sisse, rahvamassi keskel. 
Aga kõigil oli nii. Kõik 47 
000 jooksjat olid peatänavale 
ära mahutatud stardigrup-
pide järi. Ainus, kes seekord 
üritusele „kaikaid kodarais-
se“ üritas visata, oli ilmataat. 
Hommik oli jahe, +13 ja sa-
das parajalt tihedat vihma. 
Õnneks oli vaikne. Stardi-
pauk kõlas täpselt kell ühek-
sa ja jooksupidu algas. Oota-
sin 30 minutit enne, kui sain 
üle tänava, et minna trassi-
le poole peale jooki ja ener-
giatuupi ulatama.  Stardist 
21 km kohani otse oli 30 mi-

nutit kiire kõnni ja sörkjook-
su teed. Poole maratoni läbis 
Ando 1.18-ga, jooks kulges 
heas rütmis, ja ei mingeid 
väsimuse märke. Plaanis 
oli ära oodata Henek, et tal-
le ulatada jook ja geel. Üsna 
pea pärast Ando 21 km läbi-
mist oli aga trass sedavõrd  
tihedalt jooksjaid täis, et 
Henkit ma ei näinudki. Oo-
danud päris pikalt, läksin ta-
gasi stardi ja finišipaika.  Pea 
samasugune olukord toimus 
ka finišis.

Ando lõpetas 2.51-ga  ja 
Henek 2,56-ga. Kui Andol 
oli plaan joosta ajaga 2.38-
2.40, siis selline jooksurütm 
kestis tal 33 kilomeetrini, 
peale seda tabas teda jooks-
jate keeles „maratoni haa-
mer“ ja viimasel 9 km kao-
tas 10 minutit. Kuna Henekil 
oli plaan joosta maraton läbi 
ilma kõnnita, siis seda  ülla-
tavam oli lõpuaeg 2.56. Esi-
mene maraton ja kohe alla 
kolme tunni.

Kui kellelgi tekib küsi-
mus, miks selline rahvahulk 
jookseb maratoni?  Miks 
veel suurem rahvahulk pa-
listab tervet jooksurada (42 
km 195m) ja elab kaasa, vaa-
tamata sellele, et sajab vih-
ma.?  Sellele on raske vas-
tata. Võib-olla võiks seda 
võrrelda laulupeoga. (jooks-
jate laulupidu). Nüüd on 
ka kaks Saaremaa jooksjat 
andnud oma väikese panu-
se sellise jooksupeo korda-
minekuks. Vastu said nad 
kindlasti rohkem.

Endel Tustit 
kehalise kasvatuse õpetaja

Berliini maratoni igale lõpetajale pandi kaela medal, millel oli Pekin-
gi OM maratoni võitja Samuel Wanjiru kuju. Vasakult: Ando  ja Henek
Foto: Endel Tustit

20. oktoobril 
toimub koolis 
ettelugemispäev

20. 10. 2010 tähistame 
taas ettelugemispäeva, väär-
tustamaks lugemist ja kuu-
lamist. Loevad nii suuremad 
väiksematele kui väiksemad 
suurematele. Seekord loeme 

ette  muistendeid Saaremaa 
erinevatest paikadest, paja-
tusi ja legende, mis avavad 
meie saarerahva olemust. 
Täpsem info  õpetajatele ja 
klassijuhatajatele  personaal-
selt, õpilastele aga mõnusat 
kuulamist!

Marit Tarkin, 
humanitaarosakonna juhataja
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Kuressaare Gümnaasium
kodulehekülg: http://www.oesel.ee/kg

e-post: kool@oesel.edu.ee

Peatoimetaja Merle Rekaya (Merle.Rekaya@oesel.edu.ee)

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) Korrektuur eesti keele osakond
Marit Tarkin

Heidi Truu
Maret Laurson

Malle Tustit

11.a klass SaareMaaPäevadel
24. septembril külastas 

meie kooli 11.a klass Saare-
maa ettevõtluspäevade raa-
mes erinevaid kodulinna et-
tevõtteid. 

Iga õpilane sai vali-
da kolm meelepärast kohta 
kuuest, kuhu minna: InCap 
või Merinvest, Kalla mööbel 
või Georg Ots Spa ja Arens-
burgi hotell või tehnikaalane 
töötuba Aurigas. Merinvesti 
viis õpilasi buss, mujale oli 
vaja jõuda omal käel. 

  Merinvestist, kus tegele-
takse kummitihendite toot-
misega Euroopa autotöös-
tusele,  jäi õpilastele kõige 
enam meelde kõikjal hõlju-
nud kummilõhn ning mü-
ra, samas ka väga kaasaeg-
ne tehnoloogia.  See, kui 
raske on tegelikult ühte 
kummitihendit toota ja  kui 
palju tegeletakse kvaliteedi-
kontrolliga, tuli paljudele ül-
latusena. 

  InCapis oli samuti ülla-

tav, kui palju seal tuleb kä-
sitsi ära teha. Oli õpilasi, kes 
leidsid, et silmadele on see 
ilmselt küll üks väsitav töö. 

  Kalla mööblis tutvus-
tati kõigepealt nende endi 
poolt toodetud köögimööbli 
komplekti, mis oli võimali-
kult elektrooniliseks tehtud 
– puutetundlikud iseavane-
vad kapiuksed jne. Pärast 
väikest loengut ettevõtte aja-
loost sai käia ka tootmisruu-
mides ja tutvuda masinate-
ga, millel on põhiosa selle 
kvaliteetse mööbli tootmi-
ses. 

  Georg Ots Spas tutvus-
tati erinevaid tubasid: svii-
ti, tavatuba ja peretuba. GO 
Spa’s meeldis kõigile, kuid 
leidus ka mõni üksik hing, 
kes oli väga pettunud, et lif-
ti korraga üle 8 inimese ei 
mahtunud. 

   Arensburgi hotellis oli 
kõigi vaieldamatuks lemmi-
kuks veinikelder, kuid huvi 

pakkusid ka numbritoad ja 
restoran. 

  Erinevate ettevõtetega 
tutvumine oli huvitav ette-
võtmine ning kindlasti sai-
me kõik midagi uut teada. 
Positiivne oli see, et  giidid 
suutsid pea kõikjal oma et-
tevõtet huvitavalt tutvusta-
da ning külastamiseks olid 

välja valitud tegevusalalt 
võrdlemisi erinevad kohad. 
Korraldusliku poole pealt 
kippus vahel küll veidi ae-
ga väheks jääma, et ühest 
punktist teise jõuda, kuid 
kuidagi saadi sellegagi hak-
kama. 

Eda-Riin Leego, 
11.a

Merinvesti kummitihendid Euroopa autotööstusele

118 perepäevalist Kuressaare Gümnaasiumis
Kargus õhus. Värvilised 

puulehed. Sügisene päike.
Laupäeval, 2. oktoobril 

toimus KG  teine koolieeli-
kute perepäev, mis on  mär-
giks, et AB-kooli uus hooaeg 
on taas  alanud. 

Puhkepäevahommikule 
vaatamata oli koolimaja sigi-
nat-saginat täis. Tehti viima-
seid ettevalmistusi perepäe-
va heaks kordaminekuks.

Täpselt täistunnil kogu-
nesid perepäevalised koo-
li aulas. Muusikalise tervitu-
se tõid perepäevalistele II ja 
V klassi tütarlaste ansamblid. 
Tänusõnad  nende õpetajate-
le-juhendajatele Helle Ranna-
le ja Veikko Lehtole.

Lapsed koos oma pere-
dega said lustakalt aega vee-
ta erinevates töötubades vah-

vaid tegevusi tehes. Tore oli 
vaadata muhelevaid emasid-
isasid, kes koos oma laste-
ga lustides leidsid endas üles 
lapse. Huvitavate ja sisukate 
töötubade eest kuulub tänu 
klassiõpetajate töökale mees-
konnale.

Peale lustimist töötubades 
said perepäevalised tutvuda 
koolimajaga. 

Soovijad said oma ujumis-
oskusi lihvida ning veerõõme 
nautida kooli ujulas. Tänud 
õpetaja Marianne Baranile, 
kes seal peresid juhendas.

Kogu toreda päeva orga-
niseerimise-õnnestumise eest 
kuuluvad tänusõnad AB-
kooli töögrupi juhi Sirje Me-
hikule.

Maret Martinson, 
tugikeskuse juhataja Foto: Grete Pihl


