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Juhtkond tänab

Lühidalt

Maie Kuldkepp 30.04
Ursula Matvejeva 04.05*
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Sotsiaalteaduste aine-
nädala peakorraldajat õp. 
Anne Metsa ning kõiki te-
ma abilisi.

Õpetaja Taimi Aru suu-
re töö eest KG spordiajaloo 
materjalide talletamisel ja 
süstematiseerimisel.

6A klassi õpilast He-
lery Homutov’i, kelle uu-
rimistöö saavutas Paides 
toimunud õpilaste üleriigi-
lisel keskkonnakonverentsil 
GLOBE auhinnalise II koha 
(juhendaja Sirje Kereme).

4A klassi võistkonda 
(õpetaja Eve Sepp) 2. ko-
ha ja 4B kllassi võistkon-
da (õpetaja Merle Tustit) 5. 
koha eest maakondlikul al-
gklasside õpioskuste olüm-
piaadil.

Informiini võitjad
5C klass: Häli Nelis, Ja-

na Smidt, Elisabet Arge. 
6B klass: Maris Tustit, Ker-
tu Kaminskas, Liisi Saksa-
kulm. 6A klass: Liisu Leht-
salu, Evelin Varris, Helerin 
Homutov. 7B klass: Maarja 
Viidik, Liina Vaher, Sander 
Maripuu. 8B klass: Kätlin 
Soon, Ele Pidmann, Reet 
Paakspuu. 9B klass: Kat-
ri Mägi, Tuuli Käiro, Ree-
la Toomsalu.

10C klass: Anni Viskus, 
Maris Sepp, Mario Rauk. 
11C klass: Reigo Timm, 
Reedik Poopuu, Luigi 
Heinmaa. 12A klass: Maar-
ja Pildre, Tiina Paju, Mer-
ko Mägi.

Urve Aedma,
raamatukogu juhataja

KG Mini-Missi ja Mini-Misteri valimised

25. aprilli õhtul toimusid 
Kuressaare Gümnaa-
siumi aulas Mini-Missi ja 
Mini-Misteri valimised. 
Võistlustulle astus 10 tüd-
rukut ja 10 poissi!

Alustati enese tutvusta-
misega. Mõnel küll kippus 
meelest minema, mida en-
da kohta rääkida, aga ena-
mus said siiski väga häs-
ti hakkama. Seejärel oli igal 
paaril võimalus näidata, mi-
da nad kingiksid koolile 25. 
juubeliks. Kõige omapärase-
maks kingituseks pidas žürii 
Kusti Koka portfelli, mille 
kinkisid koolile Kaia Jala-
kas ja Joosep Rooso 6b klas-
sist. Järgmises voorus sai 
näha kandidaatide tantsuos-
kust. Eelviimast vooru, mil-
leks oli reklaam, võis pub-
lik näha videolindilt, mis oli 
eelnevalt A/S Kuressaare 
Kalevite Kodus valmis lin-
distatud. Iga paar reklaamis 
vastavat maiustust, mis nei-
le just kõige rohkem meel-
dis. Viimases voorus ülla-

tati kandidaate igasuguste 
küsimustega, millele vasta-
misega keegi jänni ei jäänud. 
Seejärel oligi aeg kokkuvõt-
teid teha ning valida pari-
matest parimad. A/S Ku-
ressaare Kalevite Kodu ja 
nende klientide ning samu-
ti KG publiku lemmikuteks 
said Kaia Jalakas ja Joosep 
Rooso 6b klassist. II print-
sessiks valis žürii Elina Ka-
daja 4a klassist, II printsiks 
Joosep Rooso 6b klassist. I 
printsessiks sai Näncy Rei-
nart 4b klassist ja I printsiks 
sai Gregor Kapsta 6b klas-
sist. Mini-Missiks kuuluta-
ti Kaia Jalakas 6b klassist 
ning Mini-Misteriks Kaspar 
Kallas 4b klassist. Valiti ka 
kõige lahedam poiss ja kõige 
toredam tüdruk, kelledeks 
olid Erkki Vahter 5b klas-
sist ja Kristel Sepp 4a klas-
sist ning kõige lõbusam paar 
Angela Taro ja Märt Mänd 
6c klassist. Võitjatele oli roh-
kesti auhindu. Magusate au-
hindade väljapanijaks oli A/

S Kuressaare Kalevite Kodu 
ning vesiste lõbude väljapa-
nijaks A/S Kuressare Sana-
toorium.

Suur tänu kõigile, kes 
ürituse kordaminekul abiks 
olid: Gert Lutter, kes ka-
vandas kutsed ja reklaami, 
Tanel Tabur, kes hoolitses, 
et õhtust jääks järgi ka fo-
toalbum, Piret Puppart, kes 
kujundas suurepärase deko-
ratsiooni, kõik žüriiliikmed, 
kes pika töö tulemusel siiski 
otsused suutsid langetada, 
ÕOV liikmed, kes aiatasid 
jälgida, et kõik plaanipära-
selt sujuks, toredad õhtu-
juhid Keete Viira ja Andro 
Kuusk, A/S Kuressaare Sa-
natoorium ja A/S Kuressaa-
re Kalevite Kodu, kes panid 
välja toredad auhinnad ja 
loomulikult kõik mini-mis-
si ja -misterite kandidaadid, 
kes olid ka  terve üritusele 
eelnenud nädala kõik väga 
tublid! Aitäh teile!

Inge Jalakas,
huvijuht

KG Mini-Miss Kaia Jalakas 6B ja Mini-Mister Kaspar Kallas 4B klassist.
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Lühidalt
Õppus algas 22. 04 kell 

11.25. Vaatlejaks oli Saare-
maa Päästeteenistus. 

Kuna seekord teadis  õp-
pusest vaid kooli juhtkond, 
siis olime valmis igasugu 
ootamatusteks. Kohe pea-
le häiret hakkasid inime-
sed hoonest evakueeruma. 
Selles abistasid neid  tur-
vatöötajad. Hea oli vaada-
ta, kui kindlalt ja rahulikult 
Securitase turvamehed te-
gutsesid, oli kohe näha, et 
igaüks teadis täpselt oma 
kohustusi.

Kaheksa minutiga olid 
viimased koolimajast välju-
nud ja rivistunud.

Kell 11.33 kandis oma 
õpilaste kohalolekust et-
te algklasside eest vastuta-
ja Ene Riis. Põhikooli osas 
raporteerisid kell 11.37 Pil-
vi Karu ja Anu Saabas. Kell 
11.38 lõpetas loenduse güm-
naasiumi osas Maidu Va-

rik. Seega toimus kogu eva-
kuatsioon koos loendusega 
13 minutiga, mida pääste-
teenistuse poolt loetakse 
nii suure kooli puhul vä-
ga heaks näitajaks. Paistab, 
et meie töötajad ja õpilased 
teavad, kuidas ohu korral 
toimida. See on hea!

Mida võiks teha pare-
mini:

Hoonest väljumisel ma-
ja otsas oleva tuletõrje eva-
kuatsioonitrepi kaudu tek-
kisid seal ummikud, oleks 
vaja kiiresti ümber orientee-
ruda ja väljuda mujalt.

Hoonest viimastena lah-
kunud inimesed peavad sul-
gema ruumide uksed, kind-
lasti aga tuletõrjeuksed, mis 
takistaksid tule leviku teis-
tesse ruumidesse.

Peale evakuatsiooni tu-
leks blokeerida kõik maja 
sissepääsud, et keegi koge-
mata põlevasse majja ei lä-

heks.
Rivistumine spordiväl-

jakul peaks toimuma min-
gis  kindlas järjekorras, näi-
teks algklassid, siis põhikool 
ja gümnaasium - see võimal-
daks õpilasi kiiremini loen-
dada.

Kindlasti tuleb  ühel järg-
neval õppusel harjutada, 
kuidas toimida siis, kui häi-
re antakse vahetunni ajal. 
Ütlen juba varakult ette, et 
siis väljuvad kõik hoonest 
, rivistuvad spordiväljaku-
le klasside kaupa, õpilaste 
loenduse teevad ja kanna-
vad ette aga klassijuhatajad, 
nende puudumisel asenda-
jad. Kui me kõik teame, mi-
da teha ohu korral, siis ei 
saa ka meiega midagi halba 
juhtuda.

Raske õppusel, kerge la-
hingus!

Heimar Põld,
haldusdirektor

Kokkuvõte tuletõrjeõppusest 

Kuressaare Gümnaasiumi direktsioonilt
22.aprillil kohtus direkt-

sioon Saare Politseprefek-
tuuri töötajatega: politseipr-
fekt Ants Ley, korrakaitse-
osakonna juhtivinspektor 
komissari ülesannetes Kai-
do Vahter, personalitalituse 
juhtivinspektor Riina Paju, 
korrakaitseosakonna juhti-
vinspektor Aivar Kaesvelt.

Ajavahemikul 13. 03 - 
20. 04. 2003 on Kuressaa-
re Gümnaasiumi õpilased 
pannud toime 15 õigusrik-
kumist, nendest 4 vargust, 
8 alkoholi kuritarvitamist, 
2 suitsetajat avalikus kohas 

ja 1 dokumendi võltsimine 
+ öisel ajal avalikus kohas 
viibimine ilma vanemateta. 
Õigusrikkujad on enamus 
6.-9.klassi õpilased ning 1 
gümnaasiumi õpilane. 

Kuna suur probleem 
on suitsetajatega, siis lepi-
ti kokku, et politsei hakkab 
vahetundide ajal koolima-
ja ümbruses ja tänavatel ti-
hedamini patrullima. Lisaks 
sellele hakkab politsei kont-
rollima ka jalgratta juhilube.

Arutati ka seoses keva-
diste võistluste hooajaga 
seonduvaid probleeme. Ot-

sustati: õppetööst ei vabas-
tata õpilasi, kellel on mit-
terahuldav õppeedukus ja 
/või käitumine.

Direktsiooni otsusega ei 
lubata õpilastel koolimajas 
ja selle territooriumil veega 
pritsida. Korrarikkujad saa-
vad karistada.

Klassi ekskurssioonil 
peab 1.-6. kl. 10 õpilase koh-
ta olema 1 täiskasvanu ja 7.-
9. kl. 15 õpilase kohta 1 täis-
kasvanu.

Ursula Rahnik,
personalijuht

Meie kooli õpilane osales 
Vabariiklikul Globe pro-
grammi keskkonnakonve-
rentsil Paides.

25. – 26. aprillil toimus 
Paide Gümnaasiumis Va-
bariiklik Globe programmi 
keskkonnakonverents. Koo-
lidest olid esindatud nii Tar-
tu-, Võru-, Harju-, Pärnu-
,kui Saaremaa koolid. 

Saaremaalt oli konve-
rentsile kutsutud meie koo-
li 6.a klassi õpilane Helery 
Homutov ning tema juhen-
daja Sirje  Kereme. Hele-
ry sai oma uurimistööst 
(Linnusitamaa elustik) et-
tekande teha juba esimesel 
konverentsi päeval, jäädes 
silma väga ladusa ning sel-
ge väljendusoskusega.

Pärastlõunane aeg oli 
korraldajate poolt koos-
tatud meelelahutusprog-
rammina. 

Teise päeva hommiku-
poolik kujunes töökaks. Esi-
neti ettekannetega ning nä-
dati filmi Paidest. 

Töid hinnati kolmes va-
nuserühmas. Meie koolil 
läks väga hästi, Helery tööd 
hinnati oma vanuserühmas 
teise koha vääriliseks.

Toredad päevad olid!

Sirje Kereme
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Alates eelmise aasta sep-
tembrist on kooli kodule-
hekülje külastuste arv kas-
vanud miljoni päringuni 
kuus. Kõige enam on pä-
ringuid Eestist, kuid palju 
on päringuid ka teistest rii-
kidest: Soomest, Rootsist, 
Prantsusmaalt jne...

Miljon 
korda kooli 
kodulehekülge

Veaparandus
IV perioodi heade õp-

pijate nimekirjast jäid väl-
ja Kaia Usin 10C ja Mihkel 
Kõrgesaar 10C. Vabanda-
me!

Toimetus

KG esindus saavutas I 
koha Kuressaare Valli-
kraavi Veerallil sõudmis-
võistlusel.

Võistkonnas olid Imre 
Kuusk, Jürgen Part, Mar-
gus Putku, Kadri Jasner ja 
Maidu Varik  Omaloomin-
guliste veesõidukite arves-
tuses sai preemia Janno 
Safti, Merko Mägi ja Priit 
Ranna parvlaev ”Sabrina”.

Maidu Varik,
õppealajuhataja
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Laupäeval, 19.aprillil toi-
mus Salme Kultuurima-
jas 12. Saare maakonna 
vokaalansamblite ülevaa-
tus. 

KG neidude kvartetile 
(juh. L. Lehto) omistati pa-
rima noorteansambli tiitel, 
lisaks tunnustati ansamb-
lit eripreemiaga parima A. 
Oidi laulu esituse eest.

Veikko Lehto,
muusikaõpetaja

Sotsiaalteaduste aine-
nädal lõppes laupäeval 
tööga üheteistkümnes 
sektsioonis ja plenaaris-
tungiga. Külalisteks olid 
kooli vilistlased. Suur 
tänu teile!

Harri Uljas (18.), Mee-
lis Kubits (14.), Reena Und-
rest (7.), Eve ja Hannes Ne-
lis (5.), Aarne Mägi (6.), 
Kutt Kommel (14.), Annika 
Aedma (23.), Aivo Sadam 
(21.), Karol Kuntsel (19.), 
Kalle Kirs (14.), Andres 
Hark (14.), Oliver Rand 
(12.), Riina Sink (7.), Indrek 
Rannamaa (15.), Riho Räim 
(7.), Malle Saar (1.), An-
neli Meisterson (13.), Gir-
ta Tang (8.) ja Katrin Lii-
va (6.).

Meie tänu kuulub ka vi-
listlastest sektsioonijuhata-
jatele ja kolleegidele: Pilvi 
Karu, Marit Tarkin, Maren 
Asumets, Kaja Puck, Marvi 
Mäeots, Signe Vahkal, Sir-
je Kereme, Johannes Kaju ja 
Inge Jalakas.

Aitäh ka alati abivalmis 
kolleegidele: Endel Tustit, 
Taimi Aru, Laine ja Veik-
ko Lehto, Kersti Kirs, Ursu-
la Rahnik, Reet Sepp, Marje 
Pesti, Külli Kõvamees ja ju-
ba meie ainekomisjoni liik-
meks loetud Urve Aedma.

Oleme teile südamest 
tänulikud!

NB! Pikemalt toimunust 
29. aprilli Meie Maas.

Maidu Varik, Gennadi Noa, 
Vilma Kuiger, Tiiu Vöö

 ja Anne Mets

”Koturnijad” - esietendus Ugalas 
25. mai hommikul kell 

11.30 alustas meie koolima-
ja eest oma teekonda buss 28 
õpilase(enamuses meie koo-
li 27. lend) ja kolme õpetaja-
ga. Meie sihtkoht oli Viljan-
di ja kogu reisi põhieesmärk 
Viljandi teatri Ugala ühiskü-
lastus.

Reisi esimene kulminat-
sioon mandrile minekul on 
saarlase jaoks ikka praa-
misõit. Põnev on ju kai peal 
arutada, milline praam on 
hea, milline ,,paras ront’’ ja 
millisega siis lõpuks üle väi-
na saab.

Viljandisse jõudsime kell 
16.30. Plaan oli tutvuda Vil-
jandi Kultuurikolledžiga. 
Sealse ekskursiooni juht pi-
di algselt olema meie oma 
kooli vilistlane, aga viima-
sel hetkel tuli tal midagi va-
hele ja ta teatas, et meid võ-
tab hoopis vastu noormees, 
kes vastab kirjeldusele :pikk 
ja väheste juustega ehk Hei-
go. Õnneks ei olnudki tei-
neteise äratundmine raske, 
sest talle meie kohta antud 
kirjeldus: suur grupp saarla-
si, oli kindlasti väheke reet-
vam. Igatahes oli ta väga 
huvitav tüüp, hoides käes 
suurt võtmekimpu, võimal-
das ta meile sissepääsu vist 
igasse võimalikku klassi. Tal 
oli ka tore kaaslane, kes de-
monstreeris meile ainulaad-
set liikumisstiili: hüppamist 
ja sealjuures ka edasi liiku-
mist. Nagu ühe kooli õpi-
lasele kohane, rääkisid ne-

madki oma koolist kõike 
paremat ja julgustasid kõi-
ki huvitatuid oma õpinguid  
nimelt Viljandis jätkama.

Kell 19.00 algas see, mi-
da me kõik juba hommikust 
peale oodanud olime: eten-
dus pealkirjaga KOTURNI-
JAD ehk kui nalja ei saa, siis 
me ei mängi. Tegu oli kuue 
2002 a. kevadel EMA Kõr-
gema Lavakunstikooli lõpe-
tanud noore Ugala näitleja-
ga, kes mängisid 2,5 tunni 
jooksul 20 erinevat rolli. Te-
gu on küll alles noorte, aga 
samas äärmiselt andekate 
tegelastega, kellest pooled  
tegid kaasa Eesti kalleimas 
filmis: ”Nimed marmor- 
tahvlil”, ja kõik kuus: Kadri 
Lepp, Maria Soomets, Cari-
ta Vaikjärv, Priit Võigemast, 
Ott Aardam, Karol Kunt-
sel on igal neljapäeval eetris 
ETVs lastesaates - ”Burati-
no”.  Ei saa, ei tohigi maini-
mata jätta, et kaks viimast 
on Saaremaa mehed ja uh-
kusega panen kirja, et Ka-
rol Kuntsel lõpetas 97. aastal 
Kuressaare Gümnaasiumi 
ja osales kooliteatri ,,Ubina-
moos’’ tegevuses. Ott Aar-
dam omandas oma keskha-
riduse aga SÜGist, lõpetades 
98. aastal.

Korralikult riides, pead 
siledaks kammitud, istusi-
me Ugala suures saalis ja 
hoidsime ootusärevusest 
hinge kinni. Ja siis see algas: 
tuled saalis kustusid ja valju 
iiri folkmuusikat meenuta-

va viisi saatel tantsisid nood 
kuus, kummalise grimmi-
ga, toogades ja koturnides, 
midagi stepptantsu laad-
set. Kogu etenduses oli veel-
gi väga andekaid tantsu-
numbreid, palju miksitud 
ja huvitavalt emakeelde tõl-
gituid hitte, muhedaid pa-
rodeeringuid nii kodu- kui 
ka välismaistest saadetest, 
etendustest, probleemidest, 
vaimukat dialoogi ja otse 
loomulikult –nabani nalja. 

Algselt oli plaanitud pea-
le etendust kohtuda ja juttu 
ajada Karoliga, aga arusaa-
davalt olid temal muud ko-
hustused, maha oli ikkagi 
saadud esietendusega. Kuid 
kiire oli meilgi, viimane toi-
dupood linnas suleti küm-
nest, mis andis meile 20 min 
aega kõik sisseostud ära te-
ha. Meie ööbimispaigaks 
Viljandis oli C. R. Jakobso-
ni nimeline gümnaasium ja 
võõrustajaks KG 8. lennu vi-
listlane Katrin Pirn (Kasela) 
Äärmiselt tore kool ja mai-
nimata ei saa jätta, et kooli-
maja oli kahtlaselt KG moo-
di, mis tekitas hea koduse 
tunde. 

Kogu reis sujus viperus-
teta ja oli tõega meeldejääv. 
Aitäh Marit Tarkinile ko-
gu ettevõtmise korraldami-
se ning Ave Jõgile ja Maren 
Asumetsale meie turvalisu-
se tagamise eest!

Mary Tamsalu,
11A klass

Laupäeval, 26 aprillil käi-
sid meie kooli õpilased 
Nasval sadamat korrasta-
mas. 

See päev meeldis pal-
judele ja kõik tegid puhas-
tamistööd väga hästi. Üri-
tuse mõte oli  korrastada 
loodust  ning lihtsalt olla va-
bas õhus. Põnev oli see üri-
tus juba seetõttu, et paljud 
ei teadnudki, et minnakse 
Nasvale, ja need, kes tead-
sid, arvasid, et minnakse ja-

la. Tegelikult läksime ikka 
bussiga. Sadam oli väga se-
gamini ja prügi täis, prahti 
sai väga palju kokku ja kõik 
tegid oma tööd hästi.

Pärast tööd saime minna 
ka tasuta Nasva jõele kanuu-
dega sõitma , siis läks trügi-
miseks ja vaidlemiseks, kes 
ennem sõita saab, kuid pä-
rast said kõik sõita , ainult 
meie kooli tublid õpetajad ei 
tahtnud seda teha.

See päev oli tore ja selle 

eest tahame tänada ürituse 
korraldajat Sirje Kereme`d 
ja ka teisi õpetajad , kes talle 
abiks olid (Külli Kõvameest, 
Lea Roodat, Asta Kuuseok-
ka, Siret Aavikut).

Suured tänud ka Hil-
lar Lipule, kelle kanuudega 
oli põnevat sõitu palju ning 
Heivi ja Helen Keremele 
ning Adam Tammjärvele.

Martin Lapp,
5A klass

Laupäev Nasva sadamas
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Õpetaja Kellaaeg (algus ja lõpp) Koht
Aavik Siret T.14.00-15.00 301
Aru  Taimi E.14.00-14.45 võimla
Asumets  Maren T. ja K.15.00-16.00 300
Auväärt Anneli N.13.45-14.15 410
Baran   Marianne T.14.00-15.00 võimla
Engso  Inga K.13.00-14.00 209
Haamer   Kati T.13.00-14.00 110
Haljas  Riina T.15.45-17.00 411
Hurt Heldur E.15.45-17.00 160
Hütsi  Karin K.14.45-15.45 304
Jasmin  Ülle R.13.00-14.00 208
Jõgi  Ave E.14.00-14.45 413
Jurkatam  Elle E.14.45-16.00 101
Kaju Johannes E.15.00-16.00 staadion
Kallus  Age T.15.45-16.30 405
Kanemägi  Reene N.14.45-16.00 106
Kask  Ellen T.14.45-16.45 410
Kaubi  Raili K.14.00-16.00 1
Keefe Juan E.14.00-16.00 216
Kereme  Sirje K.14.45-15.45 225
Kikas  Tambet kokkuleppel
Kirs Kersti E.14.00-15.00 2
Kivi  Merike N.14.45-15.30 400A
Kivilo  Merike K.14.30-16.00 310
Kuiger  Vilma N.14.45-15.30 309
Kuuseok  Asta T.14.45-15.45 403
Kuusik  Ester N.15.00-16.00 301
Kõvamees  Külli K.15.00-16.00 100
Käen Tiina T.14.00-14.45 võimla
Käiro Viive E.15.00-16.30 406
Laurson  Maret E.15.00-16.00 306
Leesi  Maret E.14.30-15.15 402
Lehto Laine K.15.30-16.15 408
Lehto  Veikko T.14.00-15.00 408

Õpetaja Kellaaeg (algus ja lõpp) Koht
Matvejeva  Ursula K.14.00-17.00 204
Mets  Anne K.14.00-14.45 308
Metsküll  Ivar T.15.00-17.00 160
Metsküll  Sirje T.14.45-15.30 305
Metsmaa  Hilja E.14.00-15.00 215
Mäeots  Marvi T.14.00-15.30 200
Nurk Gerta K.15.45-16.45 106
Noa Gennadi E.15.00-16.00 405
Pesti  Marje N.15.00-16.30 400
Pihl  Grete E.14.00-15.30 206
Porila Aili N.14.45-15.30 225
Puck  Kaja T.15.45-16.30 410a
Pärn  Maria T. ja K.15.00-16.00 201
Rand  Helle T.14.45-15.30 409
Rand  Hirja E.13.45-14.45 102
Rand  Mai N.15.30-16.15 407
Riis  Ene T.14.00-15.00 207
Rooda Lea N.13.00-14.30 101
Rätsep  Merle K.15.00-17.00 301
Rääp   Raina E.13.00-14.00 109
Sepp  Ariita N.15.30-16.45 203
Sepp  Eve E.13.00-14.00 111
Tabur Tanel K.14.45-16.00 103
Tanila Arvi K.16.00-17.00 217
Tarkin  Marit E.15.00-16.00 305
Tenn  Helvi N.14.00-15.15 200A
Truu  Heidi T.14.30-15.30 303
Truumaa Irja T.15.00-17.00 225
Tustit  Endel E.17.00-18.00;R.16.00-17.00 võimla
Tustit  Malle T.14.30-15.30 307
Tustit  Merle T.13.00-14.00 108
Vahkal  Signe T.15.00-16.00 401
Varjas Marika E.15.30-16.30 404
Vöö Tiiu T.15.00-16.00 205

Aineõpetajate konsultatsioonide ajad 5. perioodil

KEVAD
SOE, ILUS

KASVAMINE, LÕHNAMINE, SÄDELEMINE
RÕÕM KÕIGI INIMESTE SÜDAMES

ALGUS

Kristiin Mets

SINILILL
SININE, ÕRN

KASVAMINE, ÕITSEMINE, LÕHNAMINE
SINILILL ON SINISES KLEIDIS

SINILILLEPÄRG

Margot Väli

LUMIKELLUKE
VALGE, ÕRNUKE

LÕHNAMINE, KAUNISTAMINE, KUULUTAMINE
LUMIKELLUKE KUULUTAB KEVADE ALGUST

KEVAD

Kristjan Kesküla

NARTSISS
KOLLANE, LÕHNAV

LÕHNAMINE, ÕITSEMINE, IMETLEMINE
NARTSISS ON KEVADINE KUNINGAS

LILLEKUNINGAS

Merili Põldema

Algklassidelt, teemantluuletusi kirjutas 2A klass


