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Teated

Juhtkond tänab
Kooli ja maakondliku tai-

meseade konkursi korralda-
jat huvijuht Anneli Meis-
tersoni.

Aitäh 9ndatele klasside-
le Mini-Jukude peo korral-
damise eest ja 5ndatele klas-
sidele toredate esinemiste ja 
tordi eest!

Kooli lastevane-
mate üldkoosole-

kud toimuvad algusega k. 
18.00 aulas alljärgnevalt:

• 1.-8. kl. lapsevanemad 
30. septembril.

• 9.-12. kl. lapsevanemad 
07. oktoobril.

Teema: KG 2003/04 ja 
2004/05. NB! Avatud on 
garderoob.

Direktsioon

NB!

Varsti on õpetajate päev!
Tähelepanu, tähelepanu, 
Kuressaare Gümnaasiumi 
õpilaspere! Palume teil 
teatavaks võtta, et esimesel 
oktoobril on taaskord aset 
leidmas Õpetajate päev.

Nagu igal aastal, järgib 
ka seekordne üritus kindlat 
stiili. Tänavuseks teemaks 
sai valitud tsirkus. Seega oo-
tame oktoobrikuu esimese 
päeva hommikul  kooli mak-
simaalsetes kogustes näiteks 
kloune, köietantsijaid, must-
kunstnikke, võlureid, ilu-
võimlejaid, maotaltsutajaid, 
arlekiine, Malvinasid ja Pier-
rot’ sid ning kasvõi puud-
leid...  

Kelle riietus ei ole aga  
tsirkusega seostuv, moonda-
takse kohemaid konnaks! 

Lisaks arvestage faktiga, 
et ainukesed erinevused ta-
valise koolipäevaga võrrel-
des on teemakohased kos-
tüümid, lühendatud tunnid 
ja karm tõsiasi, et võim on 
antud üle abituuriumile. 
Kõiges muud nõuame teilt 
korrektset käitumist ning  

austust kooli ja kaheteist-
kümnendike vastu. Igasu-
gune anarhia on keelatud!

Põhikooli ja gümnaa-
siumi aktus leiab aset kooli 
ees kell 8.00. Algklassid on 

aulasse palutud 8.40.
Tähelepanu eest tänades: 

direktor Tõnno Takkis,  ja 
õppealajuhatajad  Krõõt Varik,  
Pille Saabas  ning Meriliis Pihl

Võimalik stiilinäide õpetajate päevaks. 
�����
�����

Õpilaste sünnipäevad

Andri Aus 6C 23.09
Sten Lember 10B 23.09
Jarmo Lindmäe 11E 23.09
Kertu Reinväli 6C 23.09
Tiina Riis 1B 23.09
Laura Gerassimova 4B 24.09
Hendrik Jäe 9B 24.09
Birgit Killandi 7B 24.09
Raivar Pihl 10D 24.09
Kristi Väli 11C 24.09
Karli Allik 2A 25.09
Ines Vapper 6B 25.09
Silver Mägi 7A 26.09
Hedi Kereme 2B 27.09
Hindrik Kipper 6B 27.09
Aadi Rahula 10C 27.09
Kadri Tang 10A 27.09
Aiki Allik 6B 28.09
Juta Altmets 7B 28.09
Sepp Liina 6C 28.09
Ruuben Liiv 2A 28.09
Deelia Kuusnõmm 1A 29.09
Kristin Liias 7C 29.09
Anu Pahapill 11D 29.09

Töötajate sünnipäevad

Heimar Põld 23.09
Gert Lutter 24.09
Helvi Tenn 27.09
Riina Mägi 29.09

Kooli üritused jaanuarist aprillini
Jaanuar

21 KG`s Fashion Show 
2005 (5. - 12.kl.)* (I. Jalakas) 
• 25 Punase Risti viktoriin 
(1. - 12.kl.)* (S. Metsküll) • 
25       Alo Matiiseni nimeli-
ne ansamblite konkursi maa-
kondlik eelvoor KG-s (V. Leh-
to) • 28-29 Üleriigiline noorte 
solistide ja duettide konkurss 
SÜG-s  • 31 Talispordipäev (1. 
- 12.kl.)* (J. Kaju).

Veebruar

01 Maakondlik etlemis-
konkurss • 08 „Ruumiline tai-
es“ (5. - 12.kl.)* (E. Jurkatam) 
• 13 Solistide lauluvõistlus 
(algkl.) (V. Lehto) • 14 Sõbra-
päev   (1.-12.kl.) (I. Jalakas) • 
15 Kõnekonkursi maakonna-

voor • 17 Kooli MV ujumi-
ses (5.-12 kl.)* (N. Helde) • 
21-22  Kergejõustikuvõistlu-
sed (5. – 12. kl.)* (E. Tustit) • 
23 EV aktused (1.-12. kl.) (I. 
Jalakas) • 24 KG mudilaskoo-
ride ja Saaremaa poistekoori 
talvekontsert (V. Lehto).

Märts
07-11 Lahtiste uste päevad 

koolieelikutele, õpilastöö-
de näitus (algkl.) (E. Sepp) • 
08 Naistepäeva tähistamine • 
10 Maakonna kultuuripäevade 
eelvoor linna piirkonnale • 11 
100 päeva ball (12. kl.) (I. Jala-
kas) • 13 KG Galakontsert 81. 
- 12. kl.) (L. Lehto) • 14 Ema-
keelepäev (1. - 12. kl.) (M. Laur-
son) • 18 III Õppeperioodi lõ-
puaktused (1. - 12. kl.).

Aprill

01-02 Maakonna kultuu-
ripäevad KG-s (V. Lehto, I. 
Jalakas) • 08 Maakondlik 
koolinoorte moe- ja kunsti-
loomekonkurss (H. Jalakas) 
• 11-15 Tervisenädal (1. - 12. 
kl.)* (S. Metsküll) • 15 KG Mi-
ni-miss ja –mister 2005 (I. Ja-
lakas) • 18-22 Sotsiaalteadus-
te ainenädal (5. – 12. kl.)* (A. 
Mets) • 20 Jüripäevajooks (1. 
– 12. kl.)* (T. Aru) • 22 Maa-
päev (loodusteaduste a/k) • 
26 Õpilaskoosolek (5. - 12. kl.) 
(I. Jalakas) • 29 Tantsupäev 
(1.-12.kl.) (I. Jalakas).

Inge Jalakas,
huvijuht
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Ülekooliline taimeseade konkurss
Teisipäeval, 14. septemb-

ril toimus aulas ülekooliline 
taimeseade võistlus.

Valmistada tuli kimp va-
bal teemal. Töid hindas žürii 
koosseisus: Raili Kaubi (kä-
sitööõpetaja), Elle Jurka-
tam (kunstiõpetuse õpetaja), 
Piret Seema (Kuressaare Va-
nalinna kooli huvijuht).

1.-4.klass: I koht 3b klass 

Karmo Salong (4. pilt); 
II koht 3a klass Minni, 
Laura, Liis; III-IV koht 2a 
klass Henry Kaljulaid; 
III-IV koht 4b klass Kaisa 
Silluste, Kristiine Pajus-
saar.

5.-7.klass: I koht 6b klass 
Sigrid Sünd, Imbi Võrel (2. 
pilt); II koht 7c klass Kristin 
Liias, Silja Mägi; III-IV koht 

7a klass Siim Kivi,Kristjan 
Gilden; III-IV koht 7b klass 
Kristiina Purga, Elo Jõgi.

8.-9. klass: I koht 8b 
klass Kertu Kaminskas, 
Maris Tustit (3. pilt); II koht 
9b klass Pille Maripuu, 
Carita Sher; III-IV koht 8A 
klass; III-IV koht 9a klass 
Kadri Riis.

10.-12.klass: I koht 12c 

XI Koolinoorte 
taimeseade konkurss
Laupäeval, 18. septembril 
toimus Kuressaare Güm-
naasiumis 11. Koolinoorte 
taimeseade võistlus.

 Kohal oli 21 võistkonda 
18-st erinevast koolist. Võit-
lustööna valmistati seade 
kohapeal olevast materjalist.

Töid hindas 5 liikme-
line zürii: Tehnika - Gairi 
Pruul (Lillekoda), materja-
li kasutus ja struktuur - 
Raili Kaubi (KG käsi-
tööõpetja), värvus - Ea Vels-
vebel (kunstistuudio), idee - 
Leenamari Pirn (kunstnik), 
idee- Boris Šestakov (Kuns-
tikooli direktor).

Meie kooli võistkonnad 
said nooremas vanuseg-
rupis I koha (Sigrid Sünd, 

Imbi Võrel) ja vanemas va-
nusegrupis II koha (Kerttu 
Ellermaa, Ivi Pajussaar).

Pilte saate vaadata aad-
ressil http://www.oesel.ee/
pildigalerii/

Üritus sai teoks tänu Saa-
re Maavalitsusele, Lilleko-
jale ja Kuressaare Gümnaa-
siumile.

Special thanks for: Inge Ja-
lakas, Gert Lutter, Raili Kau-
bi, Heimar Põld.

Anneli Meisterson,
huvijuht

klass Kerttu Ellermaa, Ivi 
Pajussaar (1. pilt); II koht 
12b klass Piret Hiie; III koht 
10e klass Gätriin Kilumets, 
Maria Koppel.

Maakonda läksid esinda-
ma: Imbi Võrel, Sigrid Sünd 
ja Kerttu Ellermaa, Ivi Pajus-
saar.

Anneli Meisterson,
huvijuht

XI Koolinoorte taimeseade kon-
kursil pälvisid esikoha Kuressaa-
re Gümnaasiumi 6B klassi õpi-
lased Sigrid Sünd ja Imbi Võrel. 
Fotod: 5x Gert Lutter

1 2 3 4
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KG õpilasesindusse kandideerijad
1. Immo Ilmjärv 10C

Õpilasesinduses on või-
malik korraldada huvita-
vaid üritusi ja teha kooli elu 
paremaks.

Vali mind ja asjad hakka-
vad märgatavalt muutuma!

2. Karel Kundrats 11A

Tahaks koolis midagi 
paremaks muuta, on palju 
ideid ja sooviks neid reali-
seerida.

3. Erki Elli 10A

Olen huvitatud tegelemi-
sest õpilasomavalitsustööga 
ja esindan klassi.

Vali vabadus, vali Erki!

4. Tanel Ilmjärv 10B

Heh, kandideerin ÕE-
sse, et esindada enda klassi 
ja proovin edendada sporti.

Usaldus tuleb välja tee-
nida, valides mind, annate 
mulle selleks võimaluse!

5. Ele Pidman 10A

Mulle meeldib midagi te-
ha ja korraldada, sellepärast 
kandideerin.

Kes ei tee midagi teiste 
jaoks, ei tee midagi enese heaks. 
-- J.W. Goethe

6. Anneli Kadarik 11D

Tahan esindada oma va-
lijate huve ning anda oma 
panus kooli elu paremaks 
muutmisel.

Nägemaks KG-d liiku-
mas soovitud suunas, vajad 
kindlameelset inimest õpi-
lasesindusse!

7. Kadri Naanu 11B

Tahan ennast tõestada ja 

tegeleda koolis peale õppe-
töö veel millegi huvitavaga. 
Oleks tore sõna sekka öelda

Ei anna lubadusi, mida 
ei suuda täita, annan endast 
parima!

8. Katrin Sink 9D

Kooli heaks võiks midagi 
head ja kasulikku kah teha 
ju, mitte aint niisama koolis 
käia. Või mis?

Tühjad lubadused??? 
Mitte minu poolt.

Valimised 23.septembril 
hallil väljakul kell 9.00-15.00

Igal õpilasel on üks hääl 
ning klassi valimisprot-
sent läheb klassidevahelis-
se võistlusse (max punktid 
80-100%).

Anneli Meisterson,
huvijuht

Pedagoogikaülikooli juures 
alustab tegevust Õpilasakadeemia

Õpilasakadeemia on  loo-
dud õppimis- ja teadmis-
huvilistele noortele, et pak-
kuda võimalusi omandada 
ülikooli õppejõudude juhen-
damisel täiendavaid teadmi-
si huvipakkuvatest valdkon-
dadest ning rahuldada oma 
intellektuaalset uudishimu. 

Täiendavate õppimisvõi-
maluste läbi: aitame kaa-
sa noorte enesejuhtivuse 
ja võimete arengule, õpin-
gute jätkamisele ülikoolis, 
edasiste teadlike kutsevali-
kute tegemisele, konkurent-
sieeliste loomisele tööturule 
asumisel. 

Õpilasakadeemiasse oo-
datakse õppima gümnaa-
siumide ja kutsekoolide 
õpilasi, kes on huvitatud 
teadmiste edasiarendami-
sest ning jõukohasest uuri-
mistegevusest eelkõige sot-
siaal- ja humanitaarteaduste, 
aga ka loodus- 

ja täppisteaduste vallas. 
Õpilasakadeemia avaak-

tus toimub kell 2.oktoobril, 
kell 12:00 Tallinna Raekojas.

Õpilasakadeemia koos-
tööpartnerid on Tallinna Pe-
dagoogikaülikool, Tallinna 
Linnavalitsus, Hansapank 
ja Eesti Õpilasomavalitsus-
te Liit.

2004/2005.õ.a. sügisse-
mestril alustab tööd 5 kur-
sust: Veenmiskunst ja väit-
lemine, Loov kirjutamine 
ja kultuurikriitika, Raken-
duspsühholoogia - elust 
enesest, Huvitava matemaa-
tika kool, Euroopa õpingud. 

Kursused viivad läbi 
TPÜ õppejõud ning külalis-
lektorid valdkondade eks-
pertide seast. Kursuse vältel 
toimuvad kord kuus (laupä-
eviti) õppepäevad ning ise-
seisev töö veebipõhises õpi-
keskkonnas IVA. Iga kursus 
lõpeb arvestusega ning ühe 
kursuse maht vastab 2 ai-
nepunktile (AP), mida on 
võimalik kasutada edasistel 
õpingul ülikoolis.

Osalemine Õpilasaka-
deemia õppetöös on  süm-
boolse tasu eest. Ühe kur-
suse osalustasu semestris 

on 200 krooni.  Iga kursu-
se parimatel lõpetajatel on 
võimalik järgneval semestril 
õppida ühel vabalt valitud 
kursusel tasuta.

Õppemaks tasutak-
se arve esitamisel TPÜ ar-
veldusarvele. Registreerimi-
ne sügissemestri kursustele 
kestab 26.septembrini ning  
registreerimiseks vajalikud 
andmed on: õppija nimi ja 
isikukood, kool, klass ja kur-
suse nimetus, arve tasuja ni-
mi, isikukood ja aadress. 

 Registreerimine kur-
sustele ja lisainfo: TPÜ 
Avatud ülikool, Narva 
mnt. 29, Tallinn 10120, E-
post: koolitus@tpu.ee. Tel. 
6409379. 

 Täpsem informatsi-
oon kursustest: http://
www.tpu.ee/akadeemia. 

Teate edastanud
Kaja Puck,

kooli psühholoog

Lugupeetud õpilased ja 
koolitöötajad!

Palun mitte oma jalgrat-
taid panna kooli paraadukse 
juurde, kui meil on olemas 
spordiväljakupoolses sise-
hoovis täiesti korralik jalg-
rattaparkla, kus sel aastal on 
võrreldes möödunud aasta-
ga kaks korda enam kohti 
jalgratastele. 

Palun täita kooli sisekor-
raeeskirjade sellealast punk-
ti!

Õpilastel, kellel olid lõ-
hutud kapid (uksed ja lu-
kud), palume pöördu-
da uute võtmete saamiseks 
haldusosakonda. Kaasa võt-
ta kapi remondiks kulutatud 
50 krooni.

Heimar Põld,
haldusdirektor

Uus ring - 
praktiline 
käsitöö ja 
meisterdamine
“Ringis võiks teha neid 
asju, mida teha meeldib. 
Tegelikult seda, mida te 
ise tahate teha. Mõnda 
kena asja saab üsna liht-
salt ise teha või mõnest 
vanast ringi teha ilusama 
uue. Seda proovimegi.

 Vaatame, kuidas saab 
teha T-särgile pilte, kui-
das saab teha pliiatsitop-
si ja küünlajalga, kuidas 
saab teha märke ja kaunis-
tada kotte; kuidas nii mõ-
nigi asi, mis tundub olema 
tarbetu, leiab  tegelikult ka-
sutuse. 

Käime vaatamas, kui-
das toodetakse käsitööd. 
Kutsume vahel mõne kü-
lalise ajama juttu asjadest, 
mis tal hästi välja tulevad. 
Mõtleme, kuidas ja teeme 
igavad asjad ilusaks.

Proovime kõik koos. 5.-
12. klassid ja mina.

Algklasside jaoks on sa-
muti mõeldud kätetöö ja 
meisterdamise ring, küll 
märksa lihtsamate ülesan-
nete ja mõtetega, vaadake 
ka kuulutusi stendidel.

Madli-Maria Niit,
juhendaja

Teated
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Õpilaste toitlustamisest KG - s
Kuressaare Gümnaasium 

on ju teatavasti väga popu-
laarne nii õpilaste kui laste-
vanemate seas. Lastevane-
mate nõudmisel on isegi 
juurde moodustatud klassi-
komplekte, et kõik soovijad 
siin õppida saaksid. Kooli-
maja on täis ehitatud lisa-
ruume, et nõuetekohaselt 
õppetööd läbi viia. Kahjuks 
on aga söökla selline koht, 
mida lähematel aastatel lai-
endada pole võimalik ning 
me peame toime tulema sel-
le ruumiga, mis meie kä-
sutuses antud ajahetkel on. 
Seetõttu peaks olema mõis-
tetav, miks kõik 1000 õpi-
last korraga kell 11.45 süüa 
ei saa ning tuleb leppida jär-
jekordadega.

Kuidas sellises olukorras 
oleks õpilastel mõistlik toi-
mida, et päeva jooksul siis-
ki sooja lõunat süüa saaks? 
Arvatavasti on vanema-
te klasside õpilased aastate 
jooksul juba omandanud te-
atavad tarkused ja planeeri-
misoskused, et sobival mo-
mendil lõunatada. Raskem 

on kindlasti noorematel ja 
eriti 5.klassi õpilastel, kel-
lel koolilõuna hankimine on 
uus elukogemus. Neil soovi-
tan toimida järgmiselt: võta 
kodust kaasa kas puuvilju, 
saiakesi, pisike topsijogurt 
või osta need hommikustel 
vahetundidel koolisööklast, 
et päeva jooksul nälga lee-
vendada, ja tule sööma peale 
tundide lõppu. Siis on söök-
las juba rohkem ruumi ning 
pole karta tundi hilinemist. 
Peale selle saab enne koju-
minekut kõhu täis, sest ega 
koduski pole enamusel ke-
dagi söögiga ees ootamas – 
ema ja isa on ju tööl. 

Lastevanematele took-
sin siinkohal ära näited meie 
toiduvalikust ja hindadest. 
Tüüpiline ühe päeva menüü 
on selline, nagu oli 15.sep-
tembril 2004.a.
Frikadellisupp 6.- 
Kaerahelbepuder võiga 6.-
Pikkpoiss kartulitega 13.-
Grillitud sardell kartulitega 13.-
Maksakaste kartulipüreega 13.-
Kartulikotletid hapukoorega 13.-
Kohupiima-heeringakaste 15.-

Guljašs kartulitega 18.-
Mehhikopada 18.-
Antrekoot sibulaga 21.-
Kartulisalat 8.-
Ploomitarretis vahukoorega 7.-
Kakaokreem 8.-
Kohupiimavaht kisselliga 7.-
Õunavorm piimaga 7.-
Sidrunivesi 1.-
Piim 2.-
Keefir 3.-
Morss 3.-
Mahl 5.-

Sellest sügisest on mõned 
toidud krooni võrra kalli-
mad, kuna sisseostetavad 
toiduained on võrreldes eel-
mise aastaga kallinenud.

Soovin kõigile söökla kü-
lastajatele kannatliku meelt 
ning head söögiisu. Loo-
dan, et Kuressaare Gümnaa-
siumi õpilased tahavad meie 
kaunist ja Eestis ainulaadset 
sööklat hoida korras ja puh-
tana, et oleksime teistele va-
bariigi koolidele kadedust-
tekitavaks eeskujuks veel 
aastaid.

Reet Sepp,
KG Sihtasutuse söökla 

juhataja 

Teadmiseks toidutoetuse taotlejatele
Sotsiaaltoetuste maksmise 
ja soodustustega sotsiaal-
teenuste osutamise kord 
on kehtestatud Kuressaa-
re Linnavolikogu 25.mai 
2000.a. määrusega nr.14.

Väljavõte sellest määrusest:
III. Toetus lasteaias ja koo-

lis toidu eest tasumiseks
3.1. Toetust võivad taotleda 

lastega perekonnad, kelle sisse-
tulek ühe pereliikme kohta on 
allpool 1⁄2 kehtestatud miini-
mumpalka.

Praegu on miinimumpalk 
2480 kr., millest kätte saab 2181 
kr., 1⁄2 sellest on 1090 kr.

3.2. Lapsevanem, hooldaja, 
eestkostja või vajadusel peda-

goog või lastekaitsetöötaja esi-
tab toetuse taotluse koos tõen-
ditega pere sissetulekute kohta: 
reeglina kaks korda aastas (10. 
septembriks ja 15. detsembriks) 
koolile või lasteaiale, kes edas-
tab taotlusavaldused koos oma-
poolsete märkustega Kuressaa-
re Linnavalitsuse sotsiaal- ja 
tervishoiuosakonnale ühe nä-
dala jooksul.

3.3. Erandkorras, pere sis-
setuleku olulisel vähenemisel, 
võib taotleja esitada avalduse 
koos koolipoolsete märkuste-
ga otse Kuressaare Linnavalit-
suse sotsiaal- ja tervishoiuosa-
konnale väljaspool kehtestatud 
tähtaegu.

3.4. Üldjuhul määratakse 

toidutoetus poolaastaks, toetu-
se suuruse (toidurahast vabas-
tuse mahu protsendi) kinnitab 
linnavalitsuse sotsiaaltoetuste 
komisjon.

3.5. Määratud toetus kan-
takse taotluses näidatud laste-
asutuse või toitlustuse asutuse 
arve alusel asutuse pangakon-
tole, nimekirjad laste nimede 
ja toetuste suuruse (vabastuse 
protsendi) kohta esitab sotsi-
aal- ja tervishoiuosakond toe-
tuse määramisest arvates kol-
me tööpäeva jooksul vastavale 
haridusasutusele.

Edastas Reet Sepp,
KG Sihtasutuse söökla 

juhataja 

Rahvusvaheline kunsti-
võistlus

Jaapani kirjutusva-
henditetootja PENTEL ja 
PENTEL’i esindaja Eestis 
OÜ Büroomix kutsuvad õpi-
lasi osalema rahvusvaheli-
sel laste kunstivõistlusel ja -
näitusel. 

O s a l e m i s t i n g i m u s -
ed: • osaleda võivad kõik 
kuni 15-aastased lap-
sed • võistlustöö võib olla 
tehtud ükskõik milliste va-
henditega ükskõik  millisele 
paberile või kartongile, mis 
ei ole suurem kui 54 x 38 cm.

Auhinnad: iga maa välja-
paistvaimatele töödele on et-
te nähtud järgmised auhin-
nad: • Jaapani välisministri 
auhind • suur kuldauhind 
• kuldauhind • hõbeauhind 
• pronksauhind.

Täpsem info  ja tööde 
saatmise tingimused: tele-
fonilt 6 057 275 (Marju Käär-
mann) või e-postiga aadres-
silt marju@byroomix.ee.

Osale 
konkurssidel

Õpilasvõistlus Euroopa 
Koolis 2004/2005

Lapsi ja noori vanuses 
5-21 aastat kutsutakse osa-
lema iga-aastasel Euroopa 
integratsiooniprobleeme kä-
sitleval võistlusel Euroopa 
Koolis.

2004/2005 õa võistluse 
üldmoto kõikidele Euroopa 
lastele ja noortele on Olles 
muutuva Euroopa kodanik 
(Being a citizen in a chan-
ging Europe)

Oodatud on kujutised 
ja kunstitööd vabalt valitud 
žanris, keeles. Lubatud on 
tuua töid ka vabalt valitud 
teemal, mis puudutab Eu-
roopa ühinemise, poliitika, 
majanduse, kultuuri, Eesti 
ja Euroopa suhete ning sel-
lega seonduvalt meie iga-
päevaelu probleeme. Töid 
oodatakse Tallinna Haridus-
ametisse (Vabaduse väljak 
10a, Tallinn 10146) 10. märt-
siks 2005.a.  


