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Õpilaste sünnipäevad

Mihkel Šesterikov 1B 24.02.
Madis Aavik 8A 24.02.
Karli Kaesveld 9D 24.02.
Gerda Kaubi 10C 24.02.
Kateriin Pani 9A 24.02.
Karina Peel 2A 24.02.
Andri Vanem 7B 24.02.
Albert Botškarjov 1B 25.02.
Isabella Botškarjova 1B 25.02.
Denis Losnikov 4B 25.02.
Maris Mäe 11B 25.02.
Andre Rahumeel 8D 25.02.
Sander Umal 3A 26.02.
Kätlin Peet 10C 27.02.
Kristi Reinfeldt 4A 27.02.
Kevin Schultz 4A 27.02.
Andres Sinijärv 12B 27.02.
Priidik Vapper 9A 27.02.
Triin Kaasik 12C 28.02.
Marti Mereäär 10D 28.02.
Jake Rahu 7C 28.02.
Martin Õisnurm 4B 28.02.
Tuuli Rand 8B 01.03.

Töötajate sünnipäevad

Veikko Lehto 27.02. 
Elle Jurkatam 01.03.
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15. veebruaril toimus Kuressaare linnavalitsuse volikogu saalis maakondlik kõnevõistlus. Kuressare 
Gümnaasiumit esindasid võistlusel Preedik Lemba ja Mihkel Miller 11.b klassist. Esimeses voorus tuli ette 
kanda päevakajaline 3-5 minuti pikkune kõne vabal valitud teemal. Preedik kõneles muusika olemusest ja Mihkel 
teemal ”Mis on õnn?”. II vooru edasi valiti 5 parimat kõnelejat, nende hulgas ka Mihkel Miller. Seekord tuli poole tunni 
jooksul valmistada kõne etteantud teemal. Mihkel tõmbas loosiga teema ”Kõik müügiks”. Müüki pani noormees 
koera, mitterahuldava matemaatikahinde ja otsustusvõimetuse. Žürii otsusega oli Mihkel Miller gümnaasiumi pa-
rim kõnemees ja ta võitis Grand Prix`i ja võimaluse maakonda esindada üleriigilisel konkursil Põltsamaal 4. märt-
sil. Maakondlikul kõnekonkursil on meie õpilastel eelmistel aastatelgi hästi läinud. Möödunud aasta peapreemia ja 
vabariigi esikoha võitis Mary Tamsalu ning kolm aastat tagasi lõi kõne alal laineid Margus Majorov. Ega siis muud 
kui pöidlad 4. märtsil pihku ja võitjale palju õnne! Mihkel Milleri esimeses voorus esitatud kõne on võimalik kuulata 
KG Eesti Vabariigi aktustel. Tekst: Marit Tarkin Foto: Gert Lutter

Lk. 2
Kristiina, Ilona ja Triin 
tegid reportaaži ja raa-
diosaate kontserdist. Lk. 3

Algavad kooli meist-
rivõistlused tütarlaste 
korvpallis. Lk. 4

Ujujad selgitasid kooli 
meistritiitli saaja ja pa-
rimad teateujumises.

Juhtkond tänab
Segakoor Ave lauljaid ja 

koori dirigenti Mai Randa I 
koha eest vabariiklikul sega-
kooride konkursil

Sõbrapäeva pidu
14. veebruaril korraldas 
28. lend sõbrapäeva peo

Õhtul kella seitsmeks 
seadsid paljud oma sam-
mud veel kooli poole, et tä-
histada sõbrapäeva. Peo al-
gus küll veidi venis, kuid 
tänu meie suurepärase-
le õhtujuhile Helenile läks 
asi siiski korda. Toimusid 
vahvad mängud publikule: 
kord tuli noormehel tõsta 
neiu üle pea, kord hoida ühe 

käega üleval ning viimane 
mäng lõppes kuuma huul-
tepuudutustega laval asu-
val pingil vägagi romantili-
ses poosis.

Mängude vahel muidu-
gi tantsiti ning kell 21:00 as-
tusid lavale üllatusesinejad 
Semiirist. Peale esinemist 
jätkus tants ja tagaajamine, 
nagu kuulutusel lubatud. 
Tantsiti rõõmsalt peo lõpuni 
ja seejärel  mindi koju järg-

mist hommikut ootama.
Korraldajate poolt tahaks 

tänada kõiki neid, kes suvat-
sesid tulla õhtul veel kooli-
majja sõbrapäeva veetma.

„Tegelikult, noored, ei 
olnud tegemist mitte min-
gi tavalise miilutsemisõh-
tuga!”

Karmen Riik,
11D klass

Direktsioon
15.02.2005 direktsioonis 

tutvustas Renate Pihl EV 
aastapäeva aktuste toimu-
mise korda, arutati milliseid 
külalisi võiks aktustele kut-
suda. Õpetaja Endel Tustit 
andis ülevaate kooli siseker-
gejõustiku võistluste toimu-
mise korrast. Veel olid arut-
luse all kooli sümboolika, 
koolisisesed telefoninumb-
rid, KG eripärad ning tege-
vustepäev 25. veebruaril, 
2005. Kinnitati kooli üldtöö-
paanis olevad veebruari- ja 
märtsikuus toimuvad üri-
tused.

Inge Jalakas,
huvijuht
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Meie KG hiilis õhtuhäma-
ruses õpetajate tuppa ja 
leidis akvaariumi tagant 
suured kastitäied ajalehti!

Ilmselt ei tunne õpilased 
ja lapsevanemad ajalehe vas-
tu huvi, kui seda niipalju üle 
jääb. Aga kirjutage meile 
siis, mida peaksime teisiti te-
gema, et huvi suurem oleks! 
Või on hoopis süüdi kurjad 
õpetajad kes tublidele õpi-
lastele lehte kätte ei anna? 

Võibolla ei ole mõtet 
ajalehte tellida nii suures 
tiraažis? Jääksid nii mõned-
ki puud ju sel juhul paberiks 
tegemata!

Mis see veel on?

Meie KG’s äratas veel 
imestust see, et kui kirjade 
järgi oli ajalehte nr. 23 võt-
nud vaid üks õpetaja, olid le-
hed ometi kuhugi kadunud!

Kaastöödest

Meie KG paneb kõigile sü-
damele, et tagumine aeg 
oma lood käesoleva nä-
dala lehte saata on reede 
õhtul.

Esmaspäeva õhtuks on 
leht enamasti kokku pan-
dud ja teisipäeval läheb see 
trükikotta.

Hiljem saadetud lugu-
dega midagi hullu ei juhtu - 
need lähevad lihtsalt järgmi-
se nädala ajalehte.

Reportaaž  Jaan Tätte ja Marko 
Matvere kontserdilt Kuressaares

17.20 jõuavad KG noor-
tesaate „Rendez-vous“ te-
gijad Kuressaare Linna-
teatrisse ning juba ukselt on 
kuulda Tätte ja Matvere me-
hiseid hääli.  Selgub, et plaa-
nitud intervjuu lükkub veidi 
edasi ja Kutt Kommel kut-
sub meid enda ruumi ro-
helist teed jooma. Murphy 
seadus peab taaskord paika: 
just siis, kui oleme diivanile 
istunud, lõpetavad Tätte ja 
Matvere proovi. Enesele-
gi uskumatu kiirusega lip-
pame, ärevus hinges, esi-
mesele korrusele lava taha, 
kus Marko Matvere vilista-
des tehnikat lavale viib ja 
Jaan Tätte meid intervjuuks 
garderoobi kutsub. „Kas te 
teete ainult minuga loo või 
Markoga ka?“ tunneb Tät-
te huvi. Kuuldes, et ainult 
temaga, naljatab ta: „Said 
nüüd, Marko.“ „Väga hea,“ 
vastab Matvere naerdes, pü-
hib õlalt olematut puru ja 
lahkub vilistades ruumist. 

17.45 Merle Rätsep ja 
Kristiina sätivad tehnikat ja 
Jaan Tätte tutvub juukseid 
kohendades uudishimuli-
kult küsimustega. 17.49 on 
diktofon töökorras ja Kristii-
na alustab intervjuud:“ Meie 
tänase raadiosaate erikülali-
seks on.....“ 

17.55 Kristiina ja Tätte 
vestlevad, Merle teeb foto-
sid, suu naerul, ning Triin ja 
Ilona kribavad paberile kõi-
ke huvitavat, mis silma jääb. 
18.02 saab intervjuu läbi ja 
eetriväliselt uurime Tättelt 
lähemalt tema pere ja põne-
vate reiside kohta. Kristii-
na palub enda äsjasoetatud 
plaadile autogrammi ja ühi-
seid pilte tehes selgub, et 
Tätte on ka fotograafia alal 
kõva käsi. Samal ajal pii-
luvad Triin ja Ilona kardi-
nate tagant, kuidas Matvere 
üksinda laval laulab. Peagi 
lisandub talle  ka Tätte ja nii 
jätame mehed rahulikult al-
gavaks kontserdiks valmis-
tuma.  

Mõttepärleid intervjuust 
Jaan Tättega:

• Kurjus ja kadedus on 
välja mõeldud, tegelikult 
on maailm rohkem hea kui 
halb. 

• Üksindus on kui nar-
kootikum: mida rohkem sa 
üksi oled, seda rohkem sa 
üksi tahad olla, sest sa hak-
kad mõistma oma sisemist 
maailma.

• Unistan sellest, et maa-
ilm muutuks mu ümber pa-
remaks, et inimesed minu 
ümber oleksid soojemad, 
mõtted paremad ja et ei 
oleks tühja eesmärgi nimel 
sebimist. 

• Ma ei unista, vaid te-
gutsen selle nimel, et mu 
unistused saaksid teoks.

18.10 istume Linnateatri 
kohvikus Remarque, sööme 
šokolaadi ja Triin üritab pa-
beriga küünalt põlema pan-
na (te ei taha teada, kuidas 
see välja nägi:)). Rahvas hak-

kab vaikselt kogunema.
19.00 saal pimeneb ja la-

vale astuvad kaks säravat 
tähte. Mõne hetkega suuda-
vad Tätte ja Matvere oma 
muheda ja vahetu olemise-
ga publiku südamed või-
ta ja kõigi näod naeratama 
panna.

Intervjuud Jaan Tätte-
ga saate kuulata tänaõhtu-
sest KG noortesaatest „Ren-
dez-vous“

Kristiina Kruuse,
Ilona Käsk, Triin Aavik,

12C klass

Jaan Tätte meelest on antud fotol vähe rohelust. Foto: Kristiina Kruuse

Täna, 23.veebruaril kell 18.00 
on Kadi raadio eetris jär-
jekordne KG noortesaade 
“Rendez-vous”. Saates võta-
me vaatluse alla järgmised 
teemad:

• Säravad tüdrukud • KG 
persoon Piret Puppart • Tant-
sivad poisid • Intervjuu Jaan 
Tättega.

Kristiina, Ilona ja Triin,
12C klass



Kooli MV tütarlaste korvpallis
Osavõtjad: Osa võivad 

võtta kõik Kuressaare Güm-
naasiumis õppivad 8.- 12.- 
klassi tütarlapsed oma klassi 
võistkonna koosseisus.

Aeg ja koht: Mängud toi-
muvad kolmapäeviti kel-
la 16.00 alates kooli võimlas. 
Mängude algus on kell 16.00, 
16.45, 17.30 ja 18.15. Mängude 
kohta on koostatud võistlus-
te ajakava, mis pannakse välja 
teadetetahvlile ja avaldatakse 
kooli ajalehes.

Võistkonna suurus: Igas 
võistkonnas võib olla kuni 8 
mängijat.

Võistluse süsteem: võist-
lused toimuvad kahes ala-
grupis:

I alagrupp: 12B klass, 11D 
klass, 10C klass, 10B klass, 10E 
klass.

II algrupp: 11C klass, 12A 
klass, 10A klass, 10D klass, 
11B klass.

 Alagrupis mängivad kõik 
võistkonnad omavahel läbi. 

Võidab võistkond, kes saavu-
tas enim võite. Kui kaks võist-
konda saavutavad ühepalju 
võite, arvestatakse omavahe-
list mängu.

 Alagruppide kaks pare-
mat võistkonda moodustavad 
finaalgrupi. Seal mängitak-
se nelja võistkonna vahel uus 
turniir, kus selgitatakse ko-
had 1.-4. Alagrupis mängitud 
omavaheline mäng arvesse ei 
lähe. Võitja selgitatakse sarna-
selt alagrupiturniirile. 

 Alagruppide III kohad 
selgitavad 5.-6. koha, IV selgi-
tavad 7.-8. kohad jne.

Mängu aeg: Kohtumine 
koosneb 4 veerandajast. Iga 
veerandaeg kestab 8 min. 

 II ja III veerandaja vahel 
on 5 min. vaheaeg. (Viimase 
veerandaja viimased 3 minu-
tit on “puhas” aeg s.t kell sei-
satatakse iga kohtuniku vi-
le puhul).

Kohtunikud: Iga klass on 
kohustatud tulema mängule 1 

kohtunikuga. Kui kummalgi 
klassil ei ole kohtunikku, siis 
mängu ei toimu.

Autasustamine: Turniiri 4 
paremat võistkonda autasus-
tatakse kooli diplomiga. 

 Kolme parima võistkonna 
iga liiget autasustatakse kooli 
meistrimärgiga  ja diplomiga. 
Iga võistkonna parim mängija 
saab eriauhinna.

Muu: Kui võistkond ei il-
mu mängule ettenähtud ajal, 
kõrvaldatakse ta turniirilt. 

 Võistkond peab mängu-
paigas olema vähemalt 15 mi-
nutit enne kohtumise algust. 
Igal võistkonnal on ühtevär-
vi võistlussärgid.

 Kõik üleskerkinud küsi-
mused lahendatakse vastavalt 
kehtivatele võistlusmääruste-
le, või vastastikuse kokkulep-
pe korras. 

Sirje Metsküll,
võistluste peakohtunik

Tütarlaste korvpalli meistrivõistluste mängude ajakava
2. märts: 16.00 12B - 10E, 

16.45 11D - 10B.
9. märts: 16.00 11C - 10D, 

16.45 12A - 10A.
16. märts: 16.00 10B - 10C, 

16.45 11D - 10E, 17.30 10A - 11B, 
18.15 12A - 10D.

30. märts: 16.00 12B - 10B, 
16.45 10C - 11D, 17.30 11C - 
10A, 18.15 12A - 11B.

6. aprill: 16.00 11C - 11B, 
16.45 10D - 10A, 17.30 12B - 11D, 
18.15 10C - 10E.

13. aprill: 16.00 11 B - 10 D, 

16.45 11C - 12A, 17.30 10B - 10E, 
18.15 12B - 10C.

Iga võistkond tuleb män-
gule 1 kohtunikuga. Kui võis-
tkonnal ei ole kohtunikku, siis 
mängu ei toimu! Järgnevad fi-
naalgrupi mängud.

Kokkuvõte 16. veebruari 
ÕE koosolekust

• Tegime kokkuvõtte 
sõbrapäeval toimunust;

• Valisime väl-
ja inimesed, kes lähevad 
24.veebruaril Kuressaare 
vabadussamba juurde meie 
kooli esindama;

• Tõstatati probleem, 
et klassidevahelise võistlu-
se punktisüsteem peaks ole-
ma võrdne igas valdkonnas 
(praegu on erinevatel vald-
kondadel erinev koefitsient). 

Karmen Riik,
õpilasesindus

19. veebruaril toimus Ku-
ressaare sanatoorium Meri 
autoparklas lumelinna ehi-
tamine.

Peale mitmetunnist pik-
ka ehitamist saavutasime 
3 koha oma uppuva laeva-
ga. 11. klassi segavõistkon-
da kuulusid Sass Saat, Kris-
ti Väli, Karel Kundrats, Berit 
Roi, Reela Toomsalu, Kaja 
Makienko, Mikk Mihelson ja 
aktiivne õpetaja Merle Rät-
sep. Samuti täname meid va-
hepeal abistanud Marekut ja 
postkontori võistkonda. Kui-
gi ilm oli külm, oli tuju hea 
ja päev muljeterohke, samu-
ti aitas kõvasti kaasa soe her-
nesupp ja kosutav tee.

Karel Kundrats,
11.a klass

Klass Õppeaine Sisu lühikirjeldus

1.kl. Eesti keel Töölehe täitmine

2.kl. Eesti keel Töölehe täitmine

3.kl. Eesti keel Töölehe täitmine

4.kl. Eesti keel Lühiuurimusliku töö koostamine

5.kl. Kunstiõpetus Pildi joonistamine konkursile “Vetevald”

6.kl.* Inglise keel Ristsõna lahendamine etteantud teksti 
abil

7.kl.* Eesti keel ja kirjandus

Kirjalik töö õpilase valikul:
1. Arvustuse kirjutamine teemal 
“Presidendi vastuvõtt”
2. Retsensioon presidendi kõnest

8.kl. Ajalugu Koostada ajajoon Eestimaa ajaloost 15 
tähtsama sündmusega

9.kl. Geograafia

Kirjalik kokkuvõte Eestis ja Saare 
maakonnas toimunud sündmustest 
ja Eesti sisemajandust ja poliitikat 
puudutanud uudistest meedias 
(ajavahemikul 24.-26.02.2005)

10.kl. Matemaatika Antud ülesannete lahendamine

11.kl. Inglise keel Ristsõnade koostamine etteantud 
teemadel

12.kl. Eesti keel ja kirjandus Kirjutada kirjand etteantud teema(de)l

25. veebruar on õpilastele iseseisva töö päev
Töö teema: Eesti Vaba-

riik. Eesmärk: tagada õpi-
lastele täiendavad teadmi-
sed seoses Eesti Vabariigi ja 
tema 87.aastapäeva tähista-
misega. Iseseisva töö tege-
mise koht: õpilase kodu või 
muu kooliväline tegevus-
paik. Töö vorm: aineõpeta-
ja poolt määratud. 

Töö teostamise aeg: ree-
de, 25.veebruar 2005. Töö 
esitamise aeg: aineõpeta-
ja poolt määratud. Kontroll 
ja hindamine: aineõpeta-
ja poolt kehtestatud nõud-
mised ja ka järelvastami-
se kord

Töö sisu klassiti: vaata 
kõrvalolevast tabelist.

Märkus: *antud kavast 

erinevad õppeülesandeid on 
lubatud täita 6A ja 7A klas-
side õpilastel (vastutavad 
klassijuhatajad).

Iga konkreetse ülesan-
de selgituse annab vastava 
klassi aineõpetaja, kes üht-
lasi vastutab ka selle täitmi-
se kontrolli tagamise eest.

Alus: ettepanekud päeva 
korraldusest kooli metoo-
dika nõukogu astmejuhti-
delt ja ainekomisjonide liik-
metelt.

NB! Eelmises ajalehes 
ilmunud tabelis olid vahe-
tusse läinud 8. ja 9. klassi 
ülesanded. Vabandame!

Anu Saabas,
õppealajuhataja
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10D kl õpilane Martin Palm 
osales rahvusvahelises 
projektis.

Ta kirjutas filosoofilise 
essse teemal “Enamuse tahe 
- vähemuse õigused - kuidas 
multikultuurilises Euroopas 
konfliktideta toime tulla”. 
Eesti õppekeelega koolide 
11. ja 12. klasside õpilaste-
ga konkureerides saavutas 
ta 4. koha.

Genadi Noa,
filosoofiaõpetaja

Raamatukogu tänab
Kooliraamatukogu tänab 

õpetaja Aivar Lausi kooli-
le kingitud raamatu “Eesti 
spordi aastaraamat” eest.

Urve Aedma,
raamatukogu juhataja

Ajalehed ja ajakirjad, mida 
kooliraamatukogus on või-
malik lugeda.

Ajalehed: Eesti Ekspress, 
Eesti Spordileht, Meie Maa, 
Молодежь Эстонии, Posti-
mees, Sirp, Õpetajate Leht, 
Äripäev.

Ajakirjad: Cosmopoli-
tan, Eesti Naine, Kaitse Ko-
du!, Sõdur, Kunst.ee, Mar-
ker, Muusika, Pere ja Kodu, 
Anna saksa k. (käsitöö), Bur-
da (inglise k.), Hea Laps, 
Raamatukogu, Stiina, Ter-
vis Pluss, Tehnikamaailm, 
Keel ja Kirjandus, Vikerkaar, 
Looming, Loomingu Raama-
tukogu, Haridus.

Urve Aedma,
raamatukogu juhataja

50 m vabalt
1. Ivar Maimjärv 10e 27,88 1. Lilli-Mai Rebel 8b 31,64
2. Juhan Kolk 10d 28,11 2. Liina Silluste 10a 32,65
3. Andro Kuusk 11c 28,33 3. Kairi Saar 8b 35,59
4. Kaspar Heinsaar 9a 30,48 4. Sigrid Osa 8b 35,87
5. Mairold Pajussaar 11e 31,07 5. Kertu Saar 7b 36,72
6. Mihkel Tanila 7a 31,13 6. Laura Kuusk 5a 36,84

50 m rinnuli
1. Andro Kuusk 11c 36,86 1. Lilli-Mai Rebel 8b ‘40,70
2. Juhan Kolk 10d 38,65 2. Liina Silluste 10a 43,27
3. Mihkel Tanila 7a 41,57 3. Sigrid Osa 8b 43,67
4. Taavi Himmist 10e 41,88 4. Kairi Saar 8b 44,91
5. Stiven Schultz 6a 43,24 5. Kaisa Silluste 4b 48,99
6. Andri Altmäe 5a 47,71 6. Kertu Saar 7b 49,09

50 m selili
1. Ivar Maimjärv 10e 34,94 1. Lilli-Mai Rebel 8b 36,97
2. Juhan Kolk 10d 35,38 2. Liina Silluste 10a ‘38,10
3. Karl Org 9b 36,01 3. Kaisa Silluste 4b 39,29
4. Mihkel Tanila 7a 37,24 4. Kertu Saar 7b 43,16
5. Marten Truu 6a 42,64 5. Sigrid Osa 8b 44,15
6. Priit Aavik 3b 45,32 6. Rutt Tarus 6a 52,18

50 m liblikat
1. Andro Kuusk 11c 30,63 1. Lilli-Mai Rebel 8b 37,68
2. Ivar Maimjärv 10e 32,54 2. Liina Silluste 10a 38,63
3. Juhan Kolk 10d 33,18 3. Sigrid Osa 8b 42,93
4. Mihkel Tanila 7a 37,19 4. Kairi Saar 8b 43,59
5. Kaspar Heinsaar 9a 39,58 5. Laura Kuusk 5a ‘49,60
6. Priit Aavik 3b 47,05 6. Stina Silluste 5a 51,09

1. 11c Andro Kuusk, Martin Raamat, Mariliis Rauk, Liisi Pilter 2.18,78
2. 10a Liina Silluste,Karel Lõbu, Herman Toom, Kätlin Soon 2.18,85
3. 8b Sigrid Osa, Lilli-Mai Rebel, Gregor Kapsta, Armin Homets, Marko Mets 2.21,86
4. 9b Karl Org, Joonas Lõbus, Liina Sepp, Birgit Aavik 2.26,03
5. 7a Mihkel Tanila, Jarmo Varik, Maria Sunduk, Maarja-Lill Mets 2.26,82
6. 6a Rutt Tarus, Kristina Krikun, Stiven Schults, Marten Truu 2.27,92
7. 10e Ivar Maimjärv, Taavi Himmist, Deily Reinart. Liina Jürisson 2.29,59
8. 5a Laura Kuusk, Stina Silluste, Roland Valgelin, Andri Altmäe 2.34,04
9. 10d Juhan Kolk,, Mihkel Mets,Liane Raidma, Mari Kaljuste 2.40,67
10. 11a Karel Kundrats, Kaimar Lomp, Epp Lipu, Liisi Samlik 2.49,48

Klassidevaheline 4x50 m teadet

KG ujumise meistrivõistlused

Norma Helde, Kuressaare Gümnaasiumi ujumise meistrivõistluste peakohtunik
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Sõbrapäeval tegeleti äriprojektidega
Esmaspäeval tähista-

ti meie koolis sõbrapäeva. 
Meie, 12. klassi äri-inglise 
keele suuna õpilased pidime 
selleks päevaks tegema oma 
ettevõtte. Kõik algas sellest, 
et jaotusime gruppideks ja 
mõtlesime välja sellise toote 
või teenuse, millega tasuks 
sõbrapäeval välja tulla. Koo-
li poolt sai iga grupp omale 
100 krooni algkapitali (sinna 
võis loomulikult omalt poolt 
lisa panna). Oma äriga plus-
si jäämiseks oli kasulik te-

ha väike turu-uuring ja ar-
vestus selle kohta, kui palju 
toote või teenuse omahind 
tuleb. Meie grupp otsustas 
hakata hamburgereid müü-
ma ning pakkuda massaaži- 
teenust.Selleks, et asi korra-
likult käima lükata, oli tarvis 
palju ettevalmistusi teha ja 
lahendada jooksvalt prob-
leeme, mida algul ei osa-
nud ette näha. Hamburgeri-
te osaga jäime ilusasti plussi, 
aga väikest lõdvestust keset 
väsitavat koolipäeva ei ju-

lenud keegi võtta. Kui eel-
mine aasta pakuti näiteks 
autoga sõitmist ja fotode 
tegemist, siis ega seekord 
halvemini läinud. Osuta-
ti näiteks sööklas nõude ve-
damise teenust, müüdi lilli, 
kleepse ja maiustusi. Kok-
kuvõttes oli tore päev, kus 
sai kindlasti uusi kogemu-
si. Suur tänu ka meie õpe-
tajatele Merike Kivilole ja 
Marje Pestile. 

Kaia Usin,
12C klass

Lühidalt

KG mälumängurid tublid
KG 11b klassi võistkond 

(Katri Mägi, Rain Rand, 
Mihkel Miller, Tenno Sak-
sakulm) saavutas Eesti koo-
linoorte mälumängumeistri-
võistlustel XII koha.

Maidu Varik,
õppealajuhataja



5Meie KG, 23. veebruar 2005 Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Veebruaris on sünnipäev Eesti Vabariigil
Eesti on minu kodumaa

Minu kodumaa on Ees-
ti. Minu kodusaar on Saare-
maa. See on väike saar. Siin 
on ilusad rohelised metsad 
ja aasad. Vaatamisväärsus-
test on siin Kaali meteorii-
dikraater, Kuressaare linnus 
ja muidugi ka loodus. Ku-
ressaare on küll väike linn, 
aga kõik vajalik on siin ole-
mas. Ja rohkemgi veel- siin 
ei ole autode liigset müra ja 
kõik inimesed on üksteise 
vastu head ja sõbralikud.

Kelly Talvistu,
3A klass

Mulle meeldib Eestis ela-
da, sest siin on palju rahuli-
kum, kui teistes suurtes rii-
kides ja siin pole nii palju 
pätte ja vargaid nagu näi-
teks Ameerikas. Vahel olen 
mõelnud, et suurena lähen 
kuhugi mujale elama, aga 
ma ei usu, et see kunagi juh-
tub, sest minu sõbrad ja su-
gulased elavad kõik Eestis. 
Minu arvates ei peaks mi-
nema kuhugi välismaale õp-

pima, sest siin saab piisavalt 
haridust. See ei loe, et Eesti 
väike riik on. 

Marie Hein,
4b klass

Ma sündisin Eestis 1994. 
aastal 25. veebruaril. Käisin 
Rohu tänava lasteaias. Eestis 
on tegelikult tore elada. Mul-
le meeldib sellepärast Eestis 
elada, et Eesti on väike. Ees-
ti ei peagi suur olema. Eriti 
hea on Saaremaal elada. Saa-

remaal juhtub igasuguseid 
asju. Hiiumaal pea-aegu sa-
mad firmanimed kui Saare-
maal. Näiteks Saaremaal on 
Saare Kalur, aga Hiiumaal 
on Hiiu Kalur.

Minu ema on sündinud 
Ukrainas ja isa Venemaal. 
Nad tulid Saaremaale tööle 
ja sellepärast sündisingi Ees-
tis-Saaremaal.

Denis Losnikov,
4b klass

Joonistas Priidu Saart 2B

Kui ma oleksin president
Kui ma oleksin president, 

ehitaksin ma ühe suure maja, 
kus saaks elada kodutud.  Sõi-
ta tohiks ainult elektrijõul töö-

tavate autodega, sest siis po-
leks heitgaase. Ei tohiks nii 
palju puid maha võtta. Kind-
lasti oleks rohkem töökohti kui 

praegu ja ka invaliidid ning ko-
dutud saaks omale hea tööko-
ha. 

Martin Õisnurm, 4B klass

Tõelise sõbra ABC ehk kes ta on?
Kes on tõeline sõber?

Tõeline sõber on inimene, 
kes sind aitab ning on toeks. 
Pole vahet, kui rikas või va-
ene ta on. Põhiline on see, et 
ta on sõbralik ja abivalmis. 
Samuti on tõeline sõber hel-
de, rõõmsameelne, lõbus ja 
väga hea. Tõelise sõbraga on 
alati huvitav ja põnev. Tõeli-
sed sõbrad on vaid vähesed. 
Tõelised sõbrad võivad olla 
ka loomad. 

Riin Nõukas,
3A klass

Mina arvan, et hea sõber 
on alati tore, rõõmsameelne 
ja abivalmis. Ta annab head 
nõu, aitab, kui vaja ja on hea 
mängukaaslane. Hea sõbra-
ga on tore koos olla, reisida, 

tööd teha ja mängida igasu-
guseid mänge. Hea sõber ei 
vihasta sinu peale ning ei vi-
rise ja hädalda iga tühise asja 
pärast. Minul on oma klassis 
mitu head sõpra. Nendega on 
hea koos õppida ja mängida. 
Heaks sõbraks võib olla ka 
loom. Minul on kodus toajä-
nes Lotto.  Kunagi tahan saa-
da endale koera. Koer on ini-
mesele truu ja hea sõber. Hea 
sõbraga on päevad rõõmsad 
ja kunagi ei hakka igav. 

Mait Kaasik,
4B klass

Minu ema ja isa heategu
Eelmise aasta kevadest 

kuuluvad minu ema ja isa or-
ganisatsiooni nimega Eesti-
Noorte Kommertskoda, mil-

lel on oma Saaremaa osakond. 
See tegeleb heategevuse ja 
ühiskondliku ettevõtmisega. 
Eelmisel kevadel viisid minu 
vanemad Kuressaare laste-
kodu nooremad lapsed bow-
lingut mängima. Vanemad 
katsid lastele laua , kus olid 
suupisted ja jäätisekokteilid. 
Bowlingumängu käigus said 
minu vanemad lastega tut-
tavaks. Lapsed rääkisid oma 
elust lastekodus. Lastele vä-
ga meeldis, et minu vanemad 
ja teised Saaremaa Noorteko-
ja liikmed korraldasid sellise 
ürituse. Ema ja isa otsustasid 
selle ürituse muuta tradit-
siooniks ja korraldada seda 
igal kevadel.

Steven Nepper,
4A klass

Sõber on truu, hea ja ai-
tab mind. Sõbraga võib män-
gida ja igasuguseid asju teha. 
Tavaliselt käid sa sõbra juu-
res mängimas lauamänge ja 
lihtsalt juttu rääkimas. Igal 
lapsel on palju sõpru. Sõber 
on truu.

 Alari Adoson,
2A klass

Mu sõber elab Tartus. Ta 
tuleb suvel Saaremaale siis 
me püüame kala j ateeme 
kõike koos. Sõber peab ole-
ma hea. 

Sander Puppart,
2A klass

Minu sõber

Joonistas Maria Lindau 2B

Joonistas Joanna Kajak 2B

Minu sõber on Maarja. 
Ta on minu kõige parem ja 
kõige vanem sõber. Me sai-
me esimest korda kokku siis, 
kui olin 8-kuune. Me olime 
emaga parasjagu õues. Mina 
lamasin vankris ja ema sõi-
dutas mind. Ema tahtis leh-
ti riisuda, aga kui ta vankri 
seisma jättis, hakkasin ma 
nutma. Siis tuli Maarja ja kü-
sis, kas ta võiks mind sõi-
dutada ja hoida. Ema lubas 
ja nõnda saidki meist suu-
red sõbrad.

Annaliis Lehto,
2B klass
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Hindamisjuhend
Algus Meie KG numbris 20 (237)!

4. Hinde vaidlustamine ja 
vaidlusküsimuste lahen-
damine

4.1. Hinde vaidlustamine 
Õpilasel ja lapsevane-

mal on õigus arvestuslik-
ke ja kokkuvõtvaid hindeid 
vaidlustada ja taotleda nen-
de muutmist. 

4.2. Vaidlusküsimuse la-
hendamine 

(1) Õpilase hindamisel 
koolis tekkinud eriarvamusi 
ja vaidlusküsimusi lahenda-
vad õpilase või lapsevanema 
nõudmisel aineõpetaja, klas-
sijuhataja ja/või direktor (di-
rektori asetäitja õppe- ja kas-
vatustegevuse alal). 

(2) Hinde pannud õpeta-
ja on kohustatud selgitama 
hindamise põhimõtteid, kor-
da ja hindekriteeriume ning 
põhjendama hinde õigsust ja 
nõuetele vastavust. 

(3) Vajaduse korral vaa-
tab vaidlusaluse küsimuse 
läbi kooli õppenõukogu, teeb 
otsuse ja teavitab sellest õpi-
last ja lapsevanemat kolme 
tööpäeva jooksul pärast ot-
suse vastuvõtmist. 

(4) Kui õpilane või lapse-
vanem ei ole kooli juhtkonna 
või õppenõukogu otsusega 
nõus, võib ta pöörduda koo-
li õppe- ja kasvatustegevuse 
üle riiklikku järelevalvet te-
ostava ametniku poole viie 
tööpäeva jooksul arvates ot-
susest teadasaamisest. 

(5) Kooli õppe- ja kasva-
tustegevuse üle riiklikku jä-
relevalvet teostav ametnik 
on kohustatud vaidluskü-
simuse lahendama kümne 
tööpäeva jooksul arvates 
avalduse saamisest ja teavi-
tama sellest õpilast ja lapse-
vanemat ning direktorit kol-
me tööpäeva jooksul. 

5. Õpilase järgmisse klas-
si üleviimine, täiendavale 
õppetööle ja klassikursust 
kordama jätmine

5.1. Õpilase järgmisse 
klassi üleviimise, täiendava-
le õppetööle või klassikur-
sust kordama jätmise otsus-
tamine

(1) Õpilase järgmisse 
klassi üleviimise, täienda-
vale õppetööle või klassi-
kursust kordama jätmise ot-
sustab kooli õppenõukogu 
numbrilise hindamise korral 
aastahinnete alusel.

(2) Täiendavale õppetööle 
jäetud õpilase järgmisse klas-
si üleviimine otsustatakse 
pärast täiendavat õppetööd. 

(3) Õpilase üleviimine 
järgmisse klassi või klassi-
kursust kordama jätmine ot-
sustatakse hiljemalt 25. au-
gustiks. 

5.2. Õpilase järgmisse 
klassi üleviimine õppeaas-
ta lõpul 

(1) Põhikooli 1.–8. klassi 
ja gümnaasiumi 10.–11. klas-
si õpilane viiakse üle järg-
misse klassi, kui tema aasta-
hinne on kõigis õppeainetes 
vähemalt «rahuldav». 

(2) Õpilane, kelle käitu-
mise aastahinne on «mittera-
huldav», viiakse üle järgmis-
se klassi, kui ta õppeedukus 
on vähemalt rahuldav.

5.3. Õpilase järgmis-
se klassi üleviimine pärast 
täiendavat õppetööd 

(1) Täiendavale õppetööle 
jäetakse õpilane, et ta saavu-
taks õppekava nõutavad õpi-
tulemused, kellel on ühes või 
mitmes õppeaines mittera-
huldav eksami-, aastahinne 
või on aastahinne välja pane-
mata, et ta saavutaks õppe-
kava nõutavad õpitulemus-
ed. Täiendavale õppetööle 
jäetakse õpilane pärast õppe-

perioodide lõppu 5–10 õppe-
päevaks õppenõukogu otsu-
sega määratud ajal kuni 25. 
augustini. Õppepäeva pik-
kus on kuni viis õppetundi. 

(2) Täiendavale õppetööle 
jäetud õpilane täidab õpeta-
ja juhendamisel spetsiaalseid 
õppeülesandeid ainevald-
konnas, milles tema teadmi-
sed ja oskused on hinnatud 
mitterahuldavaks. Täienda-
va õppetöö tulemusi kontrol-
litakse ja hinnatakse. Hinne 
kantakse klassipäevikusse ja 
õpilasraamatusse. 

(3) Täiendavale õppetöö-
le jäetakse 1. klassi õpilane, 
kellel on ühes või mitmes õp-
peaines mitterahuldav aasta-
hinne või ei ole aastahinnet 
välja pandud. Pärast täienda-
vat õppetööd viiakse ta üle 
järgmisse klassi. 

(4) Täiendavale õppetöö-
le jäetakse 2.–8. klassi ja 10.–
11. klassi õpilane, kellel kuni 
kahes õppeaines on eksami-
, aastahinne mitterahuldav 
või välja panemata. Õpilane, 
kes jäeti täiendavale õppe-
tööle ühes õppeaines, viiak-
se pärast täiendavat õppe-
tööd üle järgmisse klassi, kui 
ta täitis täiendava õppetöö 
ülesanded rahuldavalt vähe-
malt ühes õppeaines. 

(5) Täiendavale õppetöö-
le jäetakse põhikooliõpilane, 
kes kordas klassikursust ja 
kellel on mitterahuldavaid 
aastahindeid. Õpilane viiak-
se õppeaasta lõpul üle järg-
misse klassi. 

(6) Täiendavale õppetöö-
le võib jätta kokkulepitud 
ajal pärast lõpueksamite soo-
ritamist põhikooli 9. ja güm-
naasiumi 12. klassi õpilase, 
kellel on kuni kahes õppeai-
nes mitterahuldav aasta- või 
koolieksamihinne, et toetada 
ta valmistumist järeltöö(-töö-

de) ja/või korduseksami (-
eksamite) sooritamiseks. 

5.4. Klassikursuse kor-
damine 

(1) Põhikooli 2.–9. klas-
si õpilane jäetakse õppepe-
rioodi lõpul klassikursust 
kordama, kui tal on kolmes 
või enamas õppeaines mit-
terahuldav aastahinne või on 
aastahinne välja panemata. 

(2) Põhikooli 2.–8. klassi 
õpilane, kes jäeti täiendava-
le õppetööle, jäetakse klas-
sikursust kordama, kui ta ei 
täitnud täiendava õppetöö 
ülesandeid rahuldavalt ka-
hes õppeaines või jättis täien-
davale õppetööle tulemata. 

(3) Põhikooli 9. klassi 
õpilane, kellel oli õppepe-
rioodi lõpul kuni kahes õp-
peaines mitterahuldav aas-
tahinne või eksamihinne ja 
kes ei sooritanud järeltööd 
(-töid) või korduseksamit (-
eksameid) vähemalt rahul-
davalt, jäetakse klassikursust 
kordama. 

(4) Põhikooli 1. klassi õpi-
lane ja gümnaasiumiastme 
õpilane jäetakse klassikur-
sust kordama mõjuvate põh-
juste puhul erandina. 

(5) Õpilast ei jäeta kol-
mandaks õppeaastaks klas-
sikursust kordama. 

Alus: 

• Haridusministri 20. 09. 
2000 määrus nr. 33. “Õpilaste 
hindamise kord”.

• Haridusministri 23. 01. 
2002 määrus nr. 17. “Õpilaste 
hindamise kord” muutmine.

• KG metoodika nõuko-
gu ja ainekomisjoni esimees-
te koosolek 27. 09. 2002

KG direktsiooni koosolek 
28.09.2004


