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Juhtkond tänab
1. septembri aktuste 

korraldajaid Laine Lehtot, 
Marit Tarkinit, Inge Jalakat, 
Veikko Lehtot ja Kalvi 
Jürjesthausti. Kiitus kõigile 
esinejatele-õpilastele!

31. augustil  kõndisid 3 abituuriumi klassijuhatajat - Maren Asumets, Ave Jõgi ja Marit Tarkin- Mändjala 
rannas ja otsisid enda õpilastele õnnekive. 1. septembril enne klassijuhatajatundi oli paslik kõik õnnekivid 
veel fotole jäädvustada. Unustamatult õnnelikku ja edukat aastat Teile, armas abituurium! Foto: Gert Lutter
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Õnnerikkaid õnnesoove
salajasi salasoove,
uskumatuid unistusi-
nende kõigi täitumisi!

Õpilaste sünnipäevad

Estella Avik 4B 09.09
Mari Metsamaa 10C 09.09
Key Sulamägi 11A 09.09
Kristi Kandima 6B 10.09
Klemet Vaha 5A 10.09
Lauri Savi 11D 11.09
Mari Truumees 8D 11.09
Alan Väli 7A 12.09
Käti Enno 9D 13.09
Madis Merilo 10E 13.09
Piret Salumäe 5A 13.09
Sander Anisovets 10E 14.09
Liisi Balin 10C 14.09
Ivar Voksepp 9A 14.09
Kadi Belinets 9B 15.09
Merilin Nõgu 5A 15.09
Mariliis Sepp 7A 15.09

Töötajate sünnipäevad

Ester Kütt 04.09
Ave Jõgi 09.09

Teated

7C klass soovib osta kappe.
Müügisoovi korral palu-

me pöörduda klassijuhata-
ja (Kersti Kirs) poole klas-
sis 002.

Kersti Kirs,
7C klassijuhataja

Klassivanematele!
Klassivanemate infova-

hetund teisipäeviti kell 10.45 
aulas.

Anneli Meisterson,
huvijuht

Ringijuhid!
Ringitöö kaardid esitada 

13. septembriks huvijuhile.
Anneli Meisterson,

huvijuht
Saame tuttavaks, Riina Soon!

Riina Soon lõpetas Tal-
linna Pedagoogikaülikooli 
matemaatika ja informaati-
ka õpetajana 2004. aasta su-
vel. Alates sellest õppeaas-
tast õpetab ta Kuressaare 
Gümnaasiumis viiendatele 
ja kümnendatele klassidele 
matemaatikat.
Millised 3 sõna iseloomus-
taksid Teid kõige paremini?

Tasakaalukas, sõbralik, 
abivalmis. 
Kõige huvitavam fakt, mida 
õpilased peaksid Teie kohta 
teadma.

Olen KG vilistlane. 
Milline on kõige rumalam te-
gu, mis Te teinud olete?

Kahe aastasena ronisin 
kuivati šahti surnud tuvi jä-
rele. 
Harjumus, millest Te vabane-
da tahate.

Selliseid harjumusi ei 
ole.
Milline on Teie suurim veid-
rus?

Eks igal inimesel ole 
omad veidrused. Ilma nen-
deta puuduks inimesel isi-
kupära.
Kui teid valitaks 
seriaali “Totaalne 
muutumine”, siis 
mida muudaksite 
enda juures?

Ei muudaks 
midagi, sest siis 
ei oleks ma enam 
mina ise. 
Kes või mis on 
sarilafontus? Kui 
ei tea, siis vä-
hemalt pakku-
ge, mis see olla 
võiks.

Oma fantaa-
siat kasutades 
kaldun arvama, 
et tegemist on 
mingi tüütu elu-
kaga nagu näi-
teks laiskuseuss.
Mis Te arvate, mil-
line ruum meie 
koolis Teie lemmi-
kuks kujuneb?

Eks aeg näi-

tab, kuid kaldun arvan, et 
ujula/söökla.
Kristiina Kruuse ja Ilona Käsk,

12C klass

Riina Soon õpetab alates sellest õppeaastast 
KG’s matemaatikat. Foto: Gert Lutter
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Põhikooli parimad lõpetajad 
2003/2004 õ. a.
Kiitusega lõpetajad:

9a kl. Jaana Vaarmets, 
9b kl. Kätlin Soon, 9c kl. 
Triin Saarma, 9c kl. Karin 
Ringas, 9d kl. Katrin Kii-
rend, 9d kl. Erki Elli.

Kiituskaardiga (hinded 
“5” ja “4”) lõpetajad:

9a klass: Sofia Hratkevitš, 
Immo Ilmjärv, Tanel Ilm-
järv, Sandra Kruuser, Tiina 
Kuusk, Maaria Tamm, Doris 
Teiv, Triin Tisler, Aet Toose, 
Tuuli Tõnsau, Liisa Vipp.

9b klass: Liisi Balin, 
Heikko Jäe, Alice Karlson, 
Pilvi Käiro, Reet Paakspuu, 
Ele Pidmann, Raivar Pihl, 
Ats Pildre, Sandra Räim, Sil-
ver Tuisk, Heli Vaher, Gaili 
Vahkal.

9c klass: Karolin Kruu-
se, Mari Metsmaa, Jan Mä-
gi, Merily Niit, Elina Tom-
son, Herman Toom, Merili 
Turja, Madis Vatko.

9d klass: Kristiin Albert, 
Eveli Mihkelson, Kadri Kan-
dima.

Ainekiituskiri (väga heade 
tulemuste eest üksiku-
tes õppeainetes VIII ja IX 
klassis):

9a klass: 

Aet Toose – inglise 
keel, kunstiõpetus, Maaria 
Tamm – kunstiõpetus, Keit 
Mäeots – kunstiõpetus, Lii-
sa Paas – kehaline kasva-
tus, Gerda Kaubi – kehali-
ne kasvatus, Liana Kipper 
– kehaline kasvatus, So-
fia Hratkevitš – eesti keel 
ja kirjandus, Sandra Kruu-
ser – eesti keel ja kirjandus, 
Jaana Vaarmets – inglise 
keel, füüsika, matemaatika, 
eesti keel ja kirjandus

9b klass: 

Ele Pidamnn – ees-
ti keel ja kirjandus, inglise 
keel, bioloogia, kunstiõpe-
tus, Liisi Balin – bioloo-
gia, kunstiõpetus, eesti keel 
ja  kirjandus, Sigrit Pels-
ka – kunstiõpetus, keha-
line kasvatus, Heli Vaher 

– muusika, Kätlin Soon 
– matemaatika, füüsika, 
Markus Toon – geograafia, 
Sandra Räim – inglise keel, 
Helina Valge – inglise keel, 
Pilvi Käiro – tööõpetus, 
Darola Kruusik – kehaline 
kasvatus, Mari Kaljuste – 
kehaline kasvatus.

9c klass: 

Kaidi Laev – kehaline 
kasvatus, Triin Saarma - 
kunstiõpetus.

9d klass: 

Katrin Kiirend – ajalu-
gu, matemaatika, bioloogia, 
Erki Elli – matemaatika, 
kunstiõpetus, Aksel Meola 
– kunstiõpetus, Maris Ruu-
met – inglise keel, Kristiin 
Albert – inglise keel, bioloo-
gia, Kadri Kandima – ingli-
se keel, Eveli Mihkelson - 
tööõpetus.

Anu Saabas,
õppealajuhataja

Gümnaasiumi 
parimad 
lõpetajad 2003/
2004 õ. a.

Kuldmedal: Ivika Nõu-
kas (12B), Piret Puppart 
(12C).

Hõbemedal: Hannela 
Artus (12C), Karin Auväärt 
(12C), Liis Kõu (12C), Kai-
ri Madisson (12C), Lilian 
Vahter (12C).

Stipendiumid ja preemiad

Kuressaare Gümnaa-
siumi meediastipendium 
koolielu kajastamise eest 
meedias - Mary Tamsalu.                                              

Hildegard Silvoneni sti-
pendium - Leonid Bortni-
kov.                                          

Kusti Koka nimelise sti-
pendium - Lilian Vahter.                                          

Lennukirjandi preemia - 
Eilika Trummar.

Nimeline käekell kooli 
tulemusliku esindamise eest  
- Imre Kuusk.

Nimeline käekell  koo-
li esindamise eest - Mary 
Tamsalu.

Arensburger Wochen-
blatti preemia parimale sak-
sa keele tundjale - Gaidi 
Ellermaa.

Maidu Varik,
õppealajuhataja

Teated
Algklasside lastevanemate 
koosolekud toimuvad järg-
miselt:

• Neljapäeval, 09.09. kell 
17.30. - 1A kl. (ruum 209) ja 
1B kl. (ruum 109). • Teisi-
päeval, 14.09. kell 17.30. - 4A 
kl. (ruum 207) ja 4B kl. (ruum 
208). • Kolmapäeval, 15.09. 
kell 17.30. - 3A kl. (ruum 206) 
ja 3B kl. (ruum 110). • Nelja-
päeval, 16.09. kell 17.30. - 2A 
kl. (ruum 111) ja 2B kl. (ruum 
108).

Algklasside a/k nimel,
Grete Pihl

Mini-Jukude pidu 16.sep-
tember 2004 kell 17-21.

• Kell 17.00 5 klasside ko-
gunemine kooli ees ja  seejärel 
katsed. • Kell 18.00 pidu kõi-
gile, pilet 15.-EEK. • Kell 18.00 
5. klasside kava (ette valmista-
da  klassi tutvustav kava max 
10 min). • Kell 18.30 tordi söö-
mine (5. klassid valmistavad 
tordi mõõtmetega  5cm x 104. 
• Kell 21.00 peo lõpp.

Anneli Meisterson,
huvijuht

Meie kooli huvitegevusest 
Kooliaeg on märkamatult 
kätte jõudnud ning viima-
ne aeg on vabaneda su-
veväsimusest ja täiesti 
vabalt võib  alustada ak-
tiivset koolielu.

Uus kooliaasta on juba 
alanud täie  hooga, sest toi-
munud on  10. klasside su-
vekool ning kohe-kohe alga-
vad igasugused huvitavad 
ettevõtmised.

Traditsiooniliselt lä-
heb käima klassidevaheline 
võistlus, aga sel aastal arves-
tatakse õppimist eraldi osa-
na. (juhend ilmub peale kin-
nitamist klassijuhatajate ja 
õov poolt).

Võistluse arvestus toi-
mub endiselt vanusegruppi-
de järgi: 1.-4.klass; 5.-9.klass 
ja 10.-12 klass.

Esimese alana toimub 
taimeseade võistlus (14. sep-

tembril) seejärel spordipäev 
(22. september) jne. juba vas-
tavalt tööplaanile.

Kellel jääb õppimise kõr-
val aega üle, saab osale-
da mitmesugustes ringides. 
Ringid alustavad tööd ok-
toobrist (mõni veidi varem). 
Ringide kohta tuleb kindlas-
ti lisainfot, sest ringide täi-
tuvuse üle  otsustavad ik-
kagi õpilased ja vastavalt 
sellele saab ring alustada 
oma tööd.

Õpilasomavalitsus oo-
tab oma vabanenud kohta-
dele uusi liikmeid. Uued 
valimised toimuvad 23. sep-
tembril, milleks võiks juba 
hakata ettevalmistusi tege-
ma, sest kooli vaimsus pee-
geldub õpilasomavalitsuse 
tegemistes.

Klassivanemate infova-
hetund toimub teisipäevi-

ti kell 10.45, aulas. Sel va-
hetunnil saab teada kõigest, 
mis koolis toimub ja vaja-
dusel saab ka ise sõna võtta. 
Osavõtt on soovituslik-ko-
hustuslik, sest klassivanema 
üheks ülesandeks on info 
edastamine  oma klassile.

Meie kool on väga suur ja 
mõnikord jäävad head ideed 
ning huvitavad inimesed  
märkamata, seepärast olek-
sime väga rõõmsad, kui an-
naksite oma ideedest ja ette-
panekutest teada.

Uutele õpilastele ja õpe-
tajatele soovime head sis-
seelamist ning „vanade-
le“ olijatele veel paremat 
äraolemist.

Anneli Meisterson
ja Inge Jalakas,

huvijuhid



Suur suvesõit Prantsusmaale
30. juuli varahommikul 

võis Kuressaarest sihi Prant-
susmaale võtnud reisibus-
sis näha uniseid nägusid 
KG segakoorist „Ave“, 11B 
klassist ja SÜG´i segakoorist 
„Credo“. Head tuju vaata-
mata varasele hommikutun-
nile süstisid meie reisijuhid 
– õpetajad Mai Rand ja Ma-
ri Ausmees. Kaugele maale 
sõidutasid meid bussijuhid 
Tõnu ja Kaido.

Esimese päevaga jõud-
sime läbida Läti ja Leedu 
ning osa Poolastki. Peatu-
ma jäime Poolasse hotelli. 
Teisel päeval läks asi huvi-
tavamaks – muutuma hak-
kas maastik ja taimestik. 
Õhtul ületasime Tšehhi pii-
ripunkti. Silmapiirile ker-
kisid mäed, millest enamik 
bussis viibijaist vaimustus. 
Tunne, mis valdab kõrvade 
lukustudes, kui buss mäest 
alla kihutab, on kirjeldama-
tu. Selle tundega uinusin-
gi tol õhtul. Kes suutis veel 
korraks silmad avada kaks 
tundi peale südaööd, selle-
le avanes ääretult ilus pilt öi-
sest tuledes Prahast.  

Ärkasime Saksamaal-
Münchenis. „Magavaid bus-
sijuhte ei tohi toita ega nar-
rida!“ teatab meile õpetaja 
Mai Rand ja viib meid lin-
naga tutvuma. Külastasi-
me ühte maailma suurimat 
teadus– ja tehnikamuuseu-
mi, kus olevat välja pandud 
enam-vähem kõik inimkon-
na poolt leiutatu. Veel uu-
distasime vaatamisväärsusi, 
orienteerudes kaardi abil ja 
saime teada, et juba 14 aas-
taselt ei ole Saksamaal õlle 
tarbimine enam patt. Sak-
samaal kui õllemaal ei ole 
ühtegi niivõrd palju pur-
jus sakslasi, kuivõrd ülisõb-
ralikke kodanikke. Siiski, 
pean tunnistama, enim sen-
satsiooni tekitasid tanklate 
tualetid oma sisseehitatud 
telerite ja liikuvate prill-
laudadega. Magama jäime 
ka seekord bussi, vaatama-
ta eelmisest ööst saadud va-
lutavale kaelale ja magama-

tusele. 
Kolmanda päeva hom-

mikuks olime jõudnud oma 
reisi sihtpunkti – rahvusva-
helisse kristliku suunitlu-
sega noortelaagrisse Taizé. 
Püüdsime kohe sisse elada 
Taizé igapäevasesse rütmi, 
võttes osa hommikupalvu-
sest ja asudes lõputuna näi-
vasse söögijärjekorda. Pä-
rast saadud juhiseid panime 
oma telgid püsti mäenõl-
vale, kust avanes maalili-
ne vaade vilja-ja päevalil-
lepõldudele ning seadsime 
sammud piiblitundi.

Järgmisel päeval otsusta-
sin kaasa lüüa operatsioonis 
„nõudepesu“. Mõõnan, et 
ega 34 kraadise kuumuse-
ga tulegi kõige normaalse-
mad ideed enam pähe. Ta-
gantjärele ma muidugi ei 
kahetse sellest sekunditki. 
Ilma veesõdade, kausimän-
gude ja ülitoredate inimes-
teta oleks see ettevõtmine 
kaotanud poole oma võlust. 
Päeval, enne lõunasööki, oli 
muidugi lõunapalvus ja pä-
rast õhtusööki õhtupalvus. 
Vahepeale mahtus hulgali-
selt grupitöid.

Nagu öeldakse: „Kirik 
ja kõrts käivad ikka käsikä-
es.“ Nii ka seal – natuke ee-
mal kirikust võis õhtuti nau-
tida erinevaid muusikastiile 
mitmetelt pillikoosseisudelt. 

(Kandev jõud oli siiski kitar-
ril.) Paljud rahvused, tempe-
ramenditüübid koos ennast 
välja elamas. See on midagi, 
mis on väärt kuulamist, vaa-
tamist, kogemist.

Kui te nüüd arvate, et 
kõik oli hästi tore ja roosi-
line, siis te küll eksite. Rää-
gime siis telgitagustest. 
Näiteks, kord haaras „nõu-
depesu tädi“ minul ja veel 
kolmel inimesel käest ja 
viis meil kuhugi taha kööki. 
Seal, kummikinnastega (mil-
les muide oli auk) solgitoru-
dest lõunasöögi jäänuseid 
kraapides üldsegi mitte tae-
valiku lõhna sees, käisid sil-
me eest läbi nii Tuhkatriinu 
kui ka Vargamäe Krõõt. See 
oli ühtlasi ka kõige jubedam 
kogemus kogu reisi vältel. 

Kolmandal laagripäeval 
saime kaela paduvihma, tu-
li äikest, sadas terve öö ja 
hommikuks ujusime mad-
ratsitega peaaegu telgi lae 
all. Hommikul kallasime tel-
gist vett välja. 

Viimasel päeval võtsime 
kõigest viimase ja asusime 
teele Pariisi poole. Moepea-
linn – iga tüdruku unistus, 
mis on väärt oma nime. Pa-
riisis saime ülevaate lin-
na ajaloost ja seal asuvatest 
tähtsamatest kultuuriob-
jektidest, sõitsime mööda 
Champs Elyzee´d Trium-
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fikaareni, sealt Eiffeli torni 
juurde, kuhu meid ka ma-
ha pargiti. Saime kaardi ja 
seiklesime Pariisi tänava-
tel. Poodides kaotasime aja-
taju ja avastasime, et meil 
on väga vähe aega, õigemi-
ni – seda praktiliselt polegi 
– selleks, et jõuda meie kõi-
ge kaugemasse sihtpunkti 
Notre Dame kirikusse. Selle-
gipoolest me läksime sinna. 
Jõudsime korra suu imestu-
sest lahti teha ja silmad pä-
rani ajada, kui panime juba 
jooksma, et bussi peale jõu-
da. Jäime kolm minutit hil-
jaks ja mul ei ole veel kunagi 
nii hea meel olnud sellest, et 
buss ka hiljaks jääb.

Külastasime ka Berlii-
ni, ööbisime Leedus hotellis 
ja mida lähemale jõudis oo-
datud Eesti piir, seda suu-
remaks kasvas rõõm igaühe 
südames ja hinges. Palju rik-
kama kogemustepagasiga 
taas Eestimaa pinnal sõites 
tundusid viimased minutid 
väljakannatamatutena.  

Lõpuks tõdesime, et võõr-
sil on hea, aga kodus veel 
parem. Tagasiteel oli aega 
kirevatest killukestest mo-
saiik kokku panna ja avas-
tada, et ainulaadset Taizé 
laagrit külastaks võimaluse 
korral veelgi. 

Maarja Kurgpõld,
11D klass

Meie ”internatsionaalne” reisiseltskond - KG ja SÜG.
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Õpetaja Kellaaeg Koht
Arak Olle T.14.00-14.45 215
Aru Taimi T.13.00-13.45 aula
Asumets  Maren E.14.00-16.00 300
Auväärt Anneli T.14.45-15.45 400
Baran   Marianne T.14.00-15.00 võimla
Engso  Inga N.12.00-12.45 209
Haamer   Kati N.14.00-15.00 110
Haljas  Riina K.15.45-17.00 411
Hütsi  Karin N.14.45-15.45 304
Jalakas Inge N.15.00-16.00 jõusaal
Jasmin Ruth N.13.00-13.45 207
Jasmin  Ülle E.13.00-14.00 208
Jõgi  Ave K.15.00-16.00 413
Jurkatam  Elle E.13.45-14.30 101
Kaju Johannes E.16.00-17.00 jõusaal
Kallus  Age K.14.45-15.45 405
Kanemägi  Reene K.15.00-16.00 106
Kask  Ellen T.15.45-17.00 410
Kaubi  Raili K.14.00-15.30 201
Kereme  Sirje E.14.30-15.30 3
Kirs Kersti E.14.00-15.30 2
Kivi  Merike K.14.00-15.30 400A
Kivilo  Merike T.15.30-17.00 310
Kuiger  Vilma K.14.45-15.45 309
Kull Heiko K.14.00-15.30 160
Kuuseok  Asta K.14.45-16.15 403
Kuusik  Ester E.15.45-16.30 301
Kõvamees  Külli T.14.00-15.00 100
Käen Tiina K.14.00-15.00 kokkuleppel
Käiro Viive N.14.00-15.00 406
Laurson  Maret K.16.00-17.00 306
Laus Aivar T.15.00-16.00 võimla
Leesi  Maret K.14.45-15.45 406
Lehto Laine K.15.00-15.45 408
Lehto  Veikko E.14.00-15.00 409
Matvejeva  Ursula T.15.00-16.00 204

Õpetaja Kellaaeg Koht
Mets  Anne K.15.00-15.45 308
Metsküll  Sirje E.14.45-15.30 159
Metsmaa  Hilja E.15.00-16.00 215
Nurk Gerta T.15.30-16.30 106
Noa Genadi E.15.45-16.30 200
Noa Stella K.15.45-16.30 200
Paomees Eve T.15.45-16.45 301
Paomees Piret E.14.00-14.45 1
Pesti  Marje N.14.30-16.00 400
Pihl  Grete T.14.00-15.30;

K.14.00-14.45
206

Porila Aili R.14.45-15.30 225
Pöntiskoski Dagmar T.15.30-16.30 305
Pärn  Maria K.14.00-15.30 412
Rand  Helle K.14.00-15.00 409
Rand  Mai E.15.45-16.45 407
Rooda Lea E.13.00-13.45;

K.14.00-14.45
E.208;
K.100

Rääp   Raina N.11.00-12.00 109
Sepp  Ariita K.14.45-16.00 203
Sepp  Eve T.13.00-14.00 111
Soon Riina T.15.00-16.00 405
Tarkin  Marit K.15.45-16.45 305
Tenn  Helvi T.14.00-15.15 200A
Tiitson Malle T.14.45-16.30 103
Truu  Heidi R.13.45-15.00 303
Truumaa Irja E.15.00-17.00; 

T.16.00-17.00
225

Tustit  Endel E.16.00-17.00 linnastaadion
Tustit  Malle E.13.45-14.45 307
Tustit  Merle N.14.00-15.00 108
Vahkal  Signe K.15.00-16.00 401
Varik Madli T.13.45-15.00 200
Varik Maidu E.15.00-16.00 237
Varjas Marika K.14.45-15.45 404
Vöö Tiiu T.15.30-16.30 205

Aineõpetajate konsultatsioonid
I. periood 2004/2005 õ. a.

Klass Klassijuhataja Aeg Koht
1A I.Engso T.8.10-8.55 209
1B R.Rääp T.12.00-13.00 109
2A E.Sepp N.12.00-13.00 111
2B M.Tustit T.14.00-15.00 108
3A G.Pihl R.12.00-12.45 206
3B K.Haamer T.15.00-16.00 110
4A R.Jasmin R.12.00-12.45 207
4B Ü.Jasmin E.11.00-12.00 208
5A H.Truu N.9.00-10.00 303
5B H.Rand K.11.00-12.00 409A
6A T.Aru T.14.00-14.45 101
6B L.Lehto T.12.00-12.45 409A
6C A.Auväärt E.14.30-15.30 101
7A S.Metsküll E.14.30-15.00 159
7B V.Käiro K.15.00-16.00 406
7C K.Kirs E.13.00-14.00 2
8A M.Pärn E.14.00-15.00 202
8B A.Mets K.15.00-15.45 308
8C A.Sepp K.12.00-12.45 402

Klassijuhataja kõnetund 2004/05
Klass Klassijuhataja Aeg Koht

8D M.Laurson E.11.00-11.45 302

9A I.Jalakas ja N.12.00-12.45 239
J.Kaju N.14.00-14.45 239

9B S.Kereme N.11.00-12.00 3
9C R.Kanemägi N.9.00-10.00 104
9D T.Vöö N.14.30-15.00 205
10A P.Paomees N.14.00-15.00 1
10B O.Arak T.9.05-9.55 216
10C E.Paomees N.10.00-11.00 302
10D U.Matvejeva T.15.00-16.00 216
10E G.Noa N.16.00-17.00 200
11A G.Nurk E.14.00-15.00 106
11B M.Rand T.14.45-15.45 407
11C E.Kask K.14.00-16.00 410
11D M.Kivilo T.15.30-17.00 310
11E S.Vahkal K.12.00-12.45 402
12A M.Asumets R.14.00-15.00 300
12B A.Jõgi E.14.30-15.00 216
12C M.Tarkin K.10.00-11.00 302

2004/05 
õppeaasta riigi- 
ja põhikooli 
lõpueksamid
Haridus- ja teadusministri 
25. mai 2004. a määrus 
nr 33. Riigieksamite õppe-
ained, vormid ja ajad

• eesti keel (kirjalik) – 16. 
aprill 2005. a; • ajalugu (kir-
jalik) – 3. mai 2005. a; • ing-
lise keel võõrkeelena (kirja-
lik) – 7. mai 2005. a; • inglise 
keel võõrkeelena (suuline) 
– 9.–13. mai 2005. a; • sak-
sa keel võõrkeelena (kirja-
lik) – 13. mai 2005. a; • saksa 
keel võõrkeelena (suuline) – 
14. ja 16. mai 2005. a; • vene 
keel võõrkeelena (kirjalik) – 
13. mai 2005. a; • vene keel 
võõrkeelena (suuline) – 14. ja 
16. mai 2005. a; • prantsuse 
keel võõrkeelena (kirjalik) – 
13. mai 2005. a; • prantsuse 
keel võõrkeelena (suuline) – 
14. ja 16. mai 2005. a; • ma-
temaatika (kirjalik) – 21. mai 
2005. a; • ühiskonnaõpe-
tus (kirjalik) – 25. mai 2005. 
a; • geograafia (kirjalik) – 
30. mai 2005. a; • bioloogia 
(kirjalik) – 3. juuni 2005. a; 
• keemia (kirjalik) – 7. juuni 
2005. a; • füüsika (kirjalik) – 
13. juuni 2005. a. 

Põhikooli lõpueksamite 
õppeained, vormid ja ajad 

• Eesti keel ja kirjan-
dus (kirjalik) – 6. juuni 2005. 
a; • matemaatika (kirjalik) – 
10. juuni 2005. a; • vene keel 
ja kirjandus (kirjalik) – 15. 
juuni 2005. a; • bioloogia 
(kirjalik) – 15. juuni 2005. a; 
• keemia (kirjalik) – 15. juu-
ni 2005. a; • füüsika (kirjalik) 
– 15. juuni 2005. a; • geog-
raafia (kirjalik) – 15. juuni 
2005. a; • ajalugu (kirjalik) 
– 15. juuni 2005. a; • inglise 
keel võõrkeelena (kirjalik) – 
15. juuni 2005. a.; • inglise 
keel võõrkeelena (suuline) 
– 15.–16. juuni 2005. a; • sak-
sa keel võõrkeelena (kirjalik) 
– 15. juuni 2005. a; • saksa 
keel võõrkeelena (suuline) – 
15.–16. juuni 2005. a; • vene 
keel võõrkeelena (kirjalik) – 
15. juuni 2005. a; • vene keel 
võõrkeelena (suuline) – 15.–
16. juuni 2005. a. 

Maidu Varik,
õppealajuhataja
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1. Üldosa
1.1. Kuressaare Gümnaa-

siumi (edaspidises tekstis 
Kooli vastavas käändes) õpi-
laste käitumist reguleerivad 
üldinimlikud eetika-, moraa-
li- ja käitumisnormid, käesole-
vad eeskirjad, Kooli põhimää-
rus, Eesti Vabariigi seadused 
ja nende alusel välja antud õi-
gusaktid.

1.2. Õpilased juhinduvad 
Kooli visioonist: “Vabadus. 
Ilu. Tõde.”

2. Õpilaste õigused
2.1.  Saada tasuta õpetust 

Kooli õppekavas ettenähtud 
programmi ulatuses.

Õpilaste sisekorraeeskirjad
2.2.  Valida Kooli õppeka-

vas fikseeritud vabaaineid või 
õppida individuaalõppekava 
järgi haridusministri määruse-
ga kehtestatud korras.

2.3.  Saada täiendavat abi 
õpetajatelt vastavalt õppeka-
vas ettenähtud võimalustele.

2.4. Moodustada koo-
lis õpilasesindus, kes esindab 
õpilaskonda koolisisestes su-
hetes ning suhetes rahvuslike 
ja rahvusvaheliste organisat-
sioonide, asutuste ja isikutega. 
Õpilasesinduse ülesanded ja 
valimise korra sätestab Kooli 
õpilasesinduse põhimäärus.

2.5.  Gümnaasiumiõpilas-
tel on õigus olla valitud Kooli 
hoolekogusse.

2.6. Moodustada ühinguid, 
klubisid, stuudioid ja ringe, 
mille sihid ja tegevus ei ole 
vastuolus kooli ja kodu kas-
vatustaotlustega ning osaleda 
nende töös.

2.7.  Kasutada klassiväli-
ses tegevuses tasuta oma koo-
li rajatisi, ruume, raamatuko-
gu, õppe- , spordi-, tehnilisi 
ja muid vahendeid vastavalt 
Koolis kehtestatud korrale.

2.8. Saada ettenähtud kor-
ras ainelist abi selleks eral-
datud summadest või fondi-
dest.

2.9. Saada sõidu- ja muid 
soodustusi Vabariigi Valitsu-
se ja Kuressaare...

Jätkub lk. 6...

Kohustuslik 
kirjandus
5. klass

• „Eesti rahva enne-
muistsed jutud“ (5 juttu) 
F.R. Kreutzwald • „Väi-
ke prints“ A. De Saint-
Exupery • „Kalevipoeg“ 
E. Raud • „Jutte“ J. Pari-
jõgi • „Röövlitütar Ron-
ja“ A. Lindgren • „Kadri“ 
S.Rannamaa
6. klass

• „Tasuja“ E. Bornhö-
he • „Viieteistkümne-aas-
tane kapten“ J. Verne • 
„Tom Sawyeri seiklused“ 
M.Twain • „Meisterdetek-
tiiv Blomkvist“ A. Lind-
gren • „Kuulsuse narrid“ 
E. Bornhöhe • „Nils Hol-
gerssoni imeline teekond 
läbi Rootsi“ S. Lagerlöf.
7. klass

• „Tiina“ H. Nõu • 
„Grazy“ B. Lebert • „Har-
ry Potter ja tarkade kivi“ 
J.K. Rowling • „Minu pere 
ja muud loomad“ G. Dur-
rell • „Läänerindel muu-
tuseta“ E.M. Remarque • 
„Robinson Crusoe seiklus-
ed“ D. Defoe.
8. klass

• „Kolm musketäri“ 
või „Krahv Monte Chris-
to“ A. Dumas • „Pansio-
naadi saladused“ A. Chris-
tie • „Jumala ja minu vahel 
on kõik läbi“ K. Mazetti • 
„Libahunt“ A. Kitzberg • 
„Kärbeste jumal“ W. Gol-
ding • „Musta kaarna küü-
sis“ I. Lember • „Kuidas 
elad, Ann?“ ja „Mida teha, 
Ann?“ A. Vallik.
9. klass

• „Kõrboja peremees“ 
A.H. Tammsaare • „Sää-
rane mulk“ L. Koidula • 
„Pisuhänd“ või „Külma-
le maale“ E. Vilde • „Ek-
ke Moor“ A. Gailit • „Tere, 
kollane kass“ või „Hüvas-
ti, kollane kass“ M. Unt • 
„Wikmani poisid“ J. Kross 
• „Hea sadam“ või „Taeva 
palge all“ või „Õitsev meri“ 
A. Mälk.

Soovitusliku kirjanduse 
annab aineõpetaja!

Eve Paomees,
eesti keele ja

kirjanduse õpetaja 

Ülekooliline taimeseade konkurss
Toimumise aeg: 14. sep-

tember, teisipäev.
Toimumise koht:  kooli 

aula vahetundide ajal, alates 
9.45-16.00.

Osalejad: Üks 1-2 liikme-
line võistkond 1.-12.kl.

Võistluse kirjeldus: See-
kord tuleb valmistada kimp 
praegusel aastaajal looduses 
olevatest   taimsetest mater-
jalidest ning teema on vaba.

Tööle lisada: Kimbu ni-
metus, õpilase nimi, klass.

Hindamine: 1. Tehnika ja 
töö puhtus, 2. materjali ka-
sutus, 3. idee, 4. värvuse la-
hendus.

Auhinnakategooriad:
1.-4. klass - iga klassi pa-

rim + II ja III koht (I koht 
8p.). 5.-7. klass - I, II ja III 
koht (I koht 9p.). 8.-9. klass 
- I, II ja III koht (I koht 9p.). 
10.-12.klass - I, II ja III koht (I 
koht 13p.)

Parimad esindavad koo-
li 18. septembril toimuval 
maakondlikul taimeseade 
konkursil.

Näitus jääb avatuks 16. 
septembrini, peale tunde pa-
lun viia oma kimbud ära.

Taimeseade konkursi in-
fovahetund esmaspäeval, 
13. septembril kell 10.45 au-
las.

Anneli Meisterson,
huvijuht

Eelmise aasta konkursil tunnistati 5.-7. klasside arvestuses parimaks 
5B klassi võistkonna (Imbi Võrel ja Sigrid Sünd) töö. Foto: Inge Jalakas



������������������

�������������

���������������������
�������������������������������������������

�����������������������������������

����������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

���������������������������������

���������������������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������������������

������������������

6 Meie KG, 8. september 2004Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Õpilaste sisekorraeeskirjad (algus lk. 5)
Linnavolikogu poolt kehtes-
tatud ulatuses ja korras.

2.10. Saada kooli juhtkon-
nalt ja õpetajatelt teavet koo-
likorralduse ja õpilase õigus-
te kohta, samuti esmast teavet 
õppimisvõimaluste kohta.

2.11.  Saada teavet hinda-
mise korra ja hinnete kohta 
õpetajatelt ja klassijuhatajalt.

2.12. Avaldada oma ar-
vamust ja teha ettepanekuid 
muutusteks koolikorralduses.

2.13.  Saada meditsiinilist ja 
psühholoogilist abi Koolis vii-
bimise ajal.

2.14.  Kasutada õppepäeva-
del einestamiseks Kooli koh-
vik-sööklat.

2.15. Kanda Kooli teklit 
vastavalt tekli statuudile.

2.16. Pöörduda oma õigus-
te kaitseks Kooli õpilasesindu-
se, Kooli direktori, Kuresaare 
Linnavalitsuse, lastekaitseor-
ganisatsioonide, Saare maava-
nema või haridusministeeriu-
mi poole.

3. Õpilaste kohustused
3.1. Täidab koolikohustust 

põhihariduse omandamiseni 
või 17-aastaseks saamiseni. 

3.2. Esindab kõikjal vääri-
kalt ennast, oma kooli ja oma 
maad.

3.3. Suhtub õppetöösse ko-
husetundlikult. Viibib õppetöö 
ajal tunniplaanis ettenähtud 
õpperuumis või –väljakul.

3.4. Järgib tervislikke elu-
viise ja ohutusreegleid.

3.5. Riietub puhtalt ja kor-
rektselt, kannab Koolis vahe-
tusjalatseid, mille tald ei mää-
ri põrandat.

3.6. Kooli aktustel ja pa-
rimate õpilaste pildistamisel 
kannab õpilane pidulikku riie-
tust (valge pluus ja tume ühe-
värviline seelik või püksid). 
Gümnaasiumi lõpuaktuse rii-
etuseks on talaar.

3.7. Õpilane ei suitseta, ei 
tarvita alkohoolseid jooke, ei 
kasuta narkootilisi aineid, ei 

harrasta hasartmänge.
3.8. Esitab lapsevanema 

allkirjaga tõendi kuni kahe-
päevase koolist puudumise 
korral. Puudumisel kolm ja 
enam päeva esitab arstitõendi.

3.9. Põhikooli õpilane ka-
sutab oma kooli õpilaspäevi-
kut ning järgib selle kasutami-
se korda.

3.10. Õpilasel on koolis 
kaasas õpilaspilet.

3.10. Lülitab õppetöö ajaks 
välja mobiiltelefoni.

3.11. Ei võta kooli kaasa 
relvi, narkootilisi, toksilisi ja 
psühhotroopseid aineid ning 
muud koolitööks mittevaja-
likku.

3.12. Pargib oma liiklusva-
hendi selleks ettenähtud koh-
ta.

3.13. Tagastab kooli õpi-
kud ja muud raamatud õppe-
aasta lõppedes või Koolist lah-
kumisel.

3.14. Teeb igal õppeaastal 
tööd oma kooli heaks vasta-
valt ettenähtud korrale.

4. Õpilaste vastutus
4.1. Hoiab kooli ja kaasõpi-

laste vara. Süüliselt tekitatud 
kahju hüvitab õpilane, tema 
vanemad või neid asenda-
vad isikud vastavalt kehtivale 
seadusandlusele.

4.2. Õpilasi laidetakse koo-
likohustuse täitmata jätmise 
eest vastavalt Kooli sisekorra-
eeskirjadele, nende vanemate-
le kohaldatakse haldusõigus-
rikkumiste seadustiku sätteid.

5. Õpilaste tunnustamine 
5.1. Õpilasi tunnustatakse 

pidevalt õppetöö käigus vä-
ga hea ja hea õppimise, käitu-
mise ning Kooli eduka esinda-
mise eest.

5.2. Eduka õppimise ja 
eeskujuliku või hea käitumi-
se eest tunnustatakse õpilast 
järgmiselt:

5.2.1. kuldmedal – güm-
naasiumi lõpetamisel;

5.2.2. hõbemedal – güm-
naasiumi lõpetamisel;

5.2.3. kiituskiri “Väga hea 
õppimise eest” – klassi lõpe-
tamisel;

5.2.4. kiituskiri “Väga 
heade tulemuste eest üksiku-
tes õppeainetes” – põhikooli 
või gümnaasiumi lõpetamisel;

5.2.5. kiitusega lõputunnis-
tus - põhikooli lõpetamisel.

5.3. Edukal osalemisel 
olümpiaadidel, võistlustel ja 
konkurssidel tunnustatakse 
õpilast järgmiselt:

5.3.1. nimetus “Parim õpi-
lane” – õppeaasta lõpul;

5.3.2. vastuvõtt “Pärlipä-
eval” oma Koolis – õppeaas-
ta lõpul;

5.3.3. tänukiri esindamise 
eest – õppeaasta lõpul;

5.3.4. nimetus “…Kuu Te-
gija” – järgmisel kuul;

5.3.5. graafiline leht “Tant-
sijatar ja tinasõdur” – õppeaas-
ta lõpul.

5.4. Õppeperioodi lõpuks 
hinnetele “4” või “5” õppimi-
se eest tunnustatakse õpilast 
järgmiselt:

5.4.1. kiitus;
5.4.2. fotografeerimine len-

dude kaupa;
5.4.3. kiituskaart – õppe-

aasta lõpul;
5.4.4. tänukiri lapsevane-

male – õppeaasta lõpul;
5.4.5. tänukiri eelmisele 

koolile – õppeaasta lõpul;
5.5. Muud tunnustamise 

vormid:
5.5.1. suuline ja kirjalik kii-

tus;
5.5.2. stipendiumid – lõpu-

aktusel;
5.5.3. meediapreemia – lõ-

puaktusel;
5.5.4. Silvoneni stipendium 

– lõpuaktusel
5.5.5. Kusti Koka stipen-

dium - lõpuaktusel
5.5.6. seeriajooksu preemia 

– lõpuaktusel;
5.5.7. saksa keele preemia – 

lõpuaktusel;

5.5.8. nimelised autasud – 
lõpuaktusel;

5.5.9. nimeline käekell – lõ-
puaktusel;

5.5.10. 100-liste klubi – uue 
õppeaasta algul;

5.5.11. klassidevahelise 
võistluse preemia – õppeaas-
ta lõpul: algklasside preemia;   
põhikooli preemia; gümnaa-
siumi preemia; 

5.5.12. diplomid – spordi-
võistlustel;

5.5.13. meistrimedalid – 
Kooli meistrivõistlustel

6. Õpilaste laitmine
6.1. Õpilaste käitumisest ja 

hoolsusest tulenevalt:
6.1.1. õppeperioodi käitu-

mishinne “mitterahuldav”; 
6.1.2. õppeperioodi hoolsu-

se hinne “mitterahuldav”;
6.1.3. õppeaasta käitumis-

hinne “mitterahuldav”;
6.1.4. Koolist väljaheitmine 

õppeaasta lõpul õppenõukogu 
otsusega.

6.2. Muud Kooli sisekorra-
eeskirjade rikkumised kooli-
kohustuse mittetäitmisel:

6.2.1. suuline märkus, suu-
line noomitus;

6.2.2. arutelu õpilasesindu-
ses – vajadusel;

6.2.3. kirjalik märkus, kirja-
lik noomitus – vajadusel;

6.2.4. kirjalik vali noomitus 
– vajadusel;

6.2.5. lapsevanema Kooli 
kutsumine – vajadusel;

6.2.6. esildis Laste Hoole-
kande Komisjonile – vajadu-
sel; 

Läbi vaadatud metoo-
dika nõukogu koosolekul 
31.01.2002. Läbi vaadatud õpi-
lasesinduse koosolekul.

Korduvalt arutatud direkt-
siooni koosolekul. Kinnitatud 
09.04.2002.

Anu Saabas,
õppealajuhataja


