
Teated

Juhtkond tänab

Õpilastel on võimalik ost a
garderoobikappe hinnaga
450.- krooni.

Raha kanda 31. märt-
siks 2002. a. AS Münt arvel-
dusasrvele 221003129042
Hansapangas, selgitusse
märkida: KG, klass, lapse
nimi.

Kuressaare Gümnaasiumi
õpet ajate ja koolitus-
keskuse “Osilia” eestve-
damisel on juba neli aast at
korraldatud koolieelikutele
kursust “AB-Kool”.

 Kursust kavandades
mõtlesime eelkõige koduste-
le lastele, aga meelsasti tulid
osalema ka lasteaedades käi-
vad lapsed. Tänaseks on
ühtekokku kursused lõpeta-
nud 102 last.

27.märtsil lõpetas pidu-
liku lõpuaktusega kooliks
ettevalmistamise järjekordne
lend koolieelikuid.  Lõputun-
nistuse said 21 tüdrukut ja
poissi.

Õppepäevade ees-
märgiks oli luua lastele eel-
dused sujuvalt ja tõrgeteta

Edukas lõpp ja uue algus
sisseelamiseks koolimiljöösse
kohe sügisel.  Kursuse õpeta-
jad Ülle Jasmin ja Ene Riis
valmistasid lapsi ette ülemi-
nekuks mänguliselt tege-
vuselt õpitegevusele. Lühi-
tundides meenutati üheskoos
seda, mida tublid lasteaiakas-
vatajad-õpetajad ja isad-
emad on neile juba õpetanud
või rääkinud. Õpetajate
koostatud töölehtede ja
materjalide abil õpiti tähti ja
numbreid lugema-kirjutama
ning teisi koolitulijale vaja-
likke tarkusi. Koostöös arenes
laste suhtlemisjulgus, kohu-
setunne ja vastutus tehtu
eest. Viimaseks tunniks pan-
di täidetud töölehtedest
kokku üsna mahukas õpi-
mapp.

Avaldan tänu Maidu
Varikule, Arvi Tanilale, Reet
Sepale, Maie Meiusele ja
Gert Lutterile, kes aitasid
ette valmistada ja läbi viia
maakonna koolijuhtide
õppepäeva 28. 02.02 teemal
"Info- ja kommunikatsiooni-
tehnoloogia kasutamine koo-
lis". Tänu ettekannete eest-
Maidu Varik, Arvi Tanila,
Anu Saabas, Pilvi Karu,
Marje Pesti, Merike Kivilo,
Raili Kaubi. Tänu õpilaste
tegemiste tutvustamise eest-
Paavo Mardi, Ain Uljas,
Martin Koppel, Ants Korsar.

Toomas Takkis

23.  veebruaril toimus Kaarma koolis Saare maakonna põhikooli näiteringide  ülevaatus. Meie etendusPipist on ebatavaline - mängivad 9 Pipit, kes kõik on omamoodi. Etenduse pani kokku ja õpetas selgeks meieklassijuhataja. Võitsime GRAND PRIX ja  esindame  maakonda üleriigilisel festivalil Paides. Aitäh, õpetaja AnneMets! 5B Pipid.

Lapsevanema ootused
kursusele olid lapse ette-
häälestamine koolieluks ja
nendest enamiku soov panna
laps meie kooli 1.klassi õpila-
seks.

Suur oli laste ja laste-
vanemate rõõm kursuse lõ-
petamisel, kui saadi teada, et
tänu eduka lõputöö soorita-
misele on kõik kursuslased,
lapsevanema soove arvesta-
des, vastu võetud uuel õp-
peaastal alustavatesse esi-
mestesse klassidesse.

Soovime, et need väi-
kesed tüdrukud-poisid olek-
sid sama tublid ka järgneva-
tel kooliaastatel.

Anu Saabas
projektijuht

Elle Jurkatam 01.03, Marje Pesti 05.03, Riina Haljas 07.03,
Aarne Mägi 08.03, Helle Rand 11.03, Alvi Linna 11.03, Maret
Leesi 12.03, Anu Saabas 13.03, Andres Ader 19.03, Maren
Asumets 23.03, Viivi Nepper 23.03, Marju Kirss 24.03, Kersti
Kirs 27.03, Tiiu Poopuu 28.03, Anne Kilumets 28.03.

2. märt sil toimus maa-
kondlik geograafiaolüm-
piaad.

Meie kooli parimad
olid 7 -ndates klasside arves-
tuses Liana Kipper 9.-
10.koht (kokku 42 osavõt-
jat); 8 -ndate klasside arves-
tuses Mariliis Rauk 5.koht;
9 -ndates klasside arvestu-
ses Anton Lember 3.-4. koht
ja gümnaasiumi arvestuses
Piret Puppart 4.koht.

Kõik osalejad olid
tublid, sest konkurents oli
tihe ja punktide vahed väga
väikesed. Aitäh olümpiaa-
dist osavõtjatele!

Malle Tiitson

Pipi võitis!
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08.03 Enesekontrolli-
plaani koostamise õppepäev
(toitlustus, lektor  Leili Kasak).

09.03 Pakendidisain (lek-
tor Anu Kabur).

15.03 Meisterdamine: oma
käega kingitusi (Katrin Vaher).

15.-16.03 Sotsiaaltöö ter-
vishoius (lektorid Indira Viiralt,
Margit Veesaar).

16.03 Kooli hoolekogu

· Kevadisel  koolivaheajal
Kohtla –Järvel toimuva eesti
keele laagri tugiõpilaste koolitus
12.märtsil kell 15.00 Osilia
3.klassis. Kõikidel registreerunu-
tel palun osa võtta!

· Osilia MTÜ Ecologia Eestile
esitatud projekt Kuressaare linn
kui elukeskkond sai rahalise toe-
tuse. Selle projekti raames on 40
Kuressaare koolide õpilasel või-

Põhikool valis valikeksa-
mi aine:

Meie kooli 93 põhi-
kooli lõpuklassi õpilast vali-
sid 01.märtsiks valikeksami
aine. Valikeksami ained olid
sellel aastal järgmised:
Keemia - 43 õpilast, Geo-
graafia - 20 õpilast, Inglise
keel - 18 õpilast, Füüsika - 7
õpilast, Bioloogia - 5 õpilast.

Valikeksam toimub
06.juunil. Jõudu ettevalmis-
tumisel!

Anu Saabas,
õppealajuhataja

Koolituskeskus Osilia kursused märtsikuus

Koolituskeskus Osilia teatab

Teated

Järgneva ristsõna vastuseks
tuleb ülevalt alla mehe nimi,
kellest sai alguse süsteemne rah-
valuule kogumine Euroopas ja
rahvaluuleteadus üldse.
1. Kirjakeele aluseks sai ……-ee-
sti keel 2. Eestlased on hõimult
…………. 3. 2. november on
…………. 4. Taani kirjanik, kes
oma loomingus muinasjuttude
vormi ja ainest kasutanud
(perekonnanimi) 5. Püha Jüri
kutsikas 6. Mees viis neli lam-
mast heinamaale sööma. Pärast
läks kuuega järele. Mitu lammast
oli heinamaal? 7. Kukub, aga
maha ei kuku 8. Mees, kes tõi kir-
jakeelde õ-tähe (eesnimega) 9.
Varavedaja, tulihänd 10. Järg-
mise kirjatüki keeleks on …… “/
…/ Jo mitusada aastat tagasi
ommaq sinnäq mõtsu sisse län-
nüq suumlasõq elämä. Täämbät-
ses pääväs om näide sugu külq
kiilt vaeldanuq, a ummi vannu
juuri olõ-I siski viil unõhtõt.
Midä nääq sis tegevä, õt tuud
mitte unõhta? /…/” 11. Rahva-
luuleteadus. 12. 25. november on
……. 13. Rätsep kõnnib, nõelad
seljas. 14. Läänemeresoome rah-
vas. 15. Vana-Kreeka eepos. 16.
Diftong on teiste sõnadega ……
17. Eesti keeleuuendaja (eesni-

koolituspäev (lektor Toivo Sikk).
18.03 Toiduhügieeni alg-

kursus (lektor Raivo Vokk).
18.-19.03 Õpilaste aktivi-

seerimine vene keele tunnis (le-
ktor Nadezda Soosaar).

19.-20.03 Hääle ka-
sutamine, tervishoid ja liikumine
(lektorid A. Aimla ja M.
Tomberg).

21.-22.03 Lugemine ja kir-

jutamine iseseisva mõtleja ku-
junemiseks (läbiviijad Heli Maa-
järv ja Signe  Söömer).

22.03 Matemaatika me-
toodika põhikoolis (lektor Tiiu
Kaljas).

Info ja reg tel 56 576,
e –post osilia@oesel.edu.ee.

Maie Meius

malik tutvuda linna looduse – ja
keskkonnaobjektidega õppeeks-
kursioonil aprillikuus. Täpsem
info tuleb hiljem.

· Rahalise toetuse sai ka
Keskkonnainvesteeringute
Keskusele esitatud projekt Loo-
dus- ja keskkonnaalaste uuri-
mistööde konkurss 2001/2002.
Konkursile uurimistööd esitanud
õpilased tutvustavad ea-

kaaslastele tehtud töid 6.mail
toimuval Saare maakonna
õpilasteadurite päeval, järgneb
mai lõpus 2 –päevane loodus-
laager Mustjala Looduskoolis.

· Osilia Loodusklubi saab
kokku teisipäeviti kell 15.30 Osi-
lias.

Maie Meius

mega) 18. Läti eepos (eestikeel-
ne pealkiri). 19. Mis on järgneva
zanri nimi? “Õpetaja: “Juku, mis
aeg see on: mina jooksen, sina
jooksed, tema jookseb, meie
jookseme, teie jooksete, nemad
jooksevad?” Juku: “See on vahe-
tund ”” 20. Järgnev laul on
vormilt…….
  Kui tahat olla perenaane,
  Sõs peat veidü magamaie,
  Panõ pää kivi pääle!

  Kui kuulõt kikast kirgivat,
  Karga üles kutsumata,
  Hüppä üles hüüdemätä,
  Munderda sõs üle muru,
  Karga üle karja-aia!
21. Look üle ilma.

Õiged vastused viige 11.03
raamatukokku postkasti. Iga va-
nuseastme võitjate vahel loosi-
takse auhinnad!

Emakeelepäeva ristsõna

Naistepäeva tähist amine.
Reedel, 8. märtsil al-

gusega kell 14.30 kohvik-
sööklas Noorus naistepäeva
tähistamine. Austatud
kolleegid, olete oodatud!

Linnavolikogu kinnit as
põhimäärused.

Kuressaare Linnavo-
likogu kinnitas 28.02.02.
Kooli uue põhimääruse ja
kiitis heaks Osilia uue
põhimääruse.

IT võttis kevadet vastu
Mändjalas.

Reedel viis tõeliste IT
hingede tee ainult ühes suu-
nas - Mändjalga. Mändjala
metsade vahele jõudsime
bussiga ning jalavaeva
vähendas värske juhilubade
omanik Corsu. Kohale
saabudes tabas meid rõõ-
mus üllatus, kui kena maja
olime üürinud. Poisid läksid
sauna, ülejäänud viisid end
kurssi populaarsete telesaa-
detega.

IT seltskonnaga oli
Mändjalas ühinenud teisigi
toredaid inimesi. Põhiline
oli aga muidugi see, et meie-
ga oli ka Erika. IT jätkab
oma ürituste traditsiooni.
Koostöös peitub jõud!

IT rahvas


