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Teated
III perioodi üritused, jaanuar

• 20 Maakondlik etlejate konkurss. • 21 Kunstikonkurss ”Värviline päev” (5.
- 12.kl.)* • 27 Alo Matiiseni
nimelise ansamblite konkursi maakondlik eelvoor. • 31
Muusikaolümpiaad (6. ja 11.
kl.). • 31.01-01.02 Vabariiklik
etlejate konkurss.
Veebruar

• 12 Karaoke (5.-12.kl.)*
• 13 Sõbrapäev (1.-12.kl.).
• 16 Solistide lauluvõistlus
(Algkl.). • 17 Kooli MV ujumises (5.-12 kl.)* • Talispordipäev ja vastlapäeva tähistamine (1. - 12.kl.)*
* tähistatud üritused lähevad
klassidevaheliste
võistluste arvestusse!
Inge Jalakas,
huvijuht
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Õpilaste sünnipäevad
Rado Ruus 10E
Epp Lipu 10A
Triinu Toon 5B
Maarja Link 10B
Liia Mets 10C
Marin Aleksejeva 7B
Indrek Sink 11C
Keito Liiv 8B
Kevin Saar 2B
Kristjan Tänav 1A
Annika Lätt 12B
Laura Laaster 4A
Martin Nael 10D
Aili Natus 10D
Birgit Verbitski 2A
Veelika Keller 10B
Urmas Jõeveer 11A
Taavi Koppel 12B
Holger Kilumets 5B
Tuuli Tõnsau 9A
Sigrid Osa 7B
Helery Homutov 7A
Sigrid Sünd 5B

13.01
13.01
13.01
14.01
14.01
14.01
15.01
15.01
15.01
15.01
15.01
15.01
16.01
16.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
20.01
20.01
21.01
21.01

Töötajate sünnipäevad
Heidi Truu
Aino Valmas
Marie Pärn
Marika Varjas
Pia Maidsaar

14.01
14.01
15.01
15.01
18.01
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Aasta õpetaja 2003 KG-s
Juba teist aastat järjest valisid meie kooli
õpilased
aastaõpetajaks
füüsikapedagoog
Hilja Metsmaa. Proovisin natuke tema käest järele pärida,
milles on tema edu saladus.
Meenutage
esimest
päeva klassi ees õpetajana.
See oli väike maakool.
Klassis oli 11 õpilast. Tundsin tookord end tõesti tegijana nende ees.
Kelleks tahtsite saada
lapsena?
Tahtsin saada lastearstiks
või õpetajaks
Mis on hea õpetaja saladus, võti?
Ei oska öelda, sest teen
oma tööd ikka ühtemoodi
Kas õpetaja võtab palju
tööd koju kaasa?
Võtab küll. Mitte nii palju tööde parandamist (neid
muidugi ka) kui probleeme,
muresid ja ka rõõme.
Mis on teie energia allikas?
Head õpilased, mõistvad
kolleegid, toetav kodu
Kas teile on tavaelus
kasuks tulnud, teie füüsikalised teadmised?
Otse loomulikult. Igal

Aasta õpetaja 2003, füüsikaõpetaja Hilja Metsmaa. Foto: Arvi Tanila.

sammul kasutatakse füüsikaseadusi (ka siis, kui ei tea
neid)
Mis tüütab teid teie töö
juures kõige enam?
Ebaviisakad õpilased
Mis aine õpetaja teie
meelest kunagi aasta õpetajaks ei saaks?
Arvan küll, et iga aine
õpetaja võiks saada.
Te olete kaua aega õpetaja olnud, kuidas on õpilased selle aja jooksul muutunud?
Õpilased on küll muu-

tunud. Eriti gümnaasiumis.
Suurem enamus võtab tänapäeval õppimist tõsiselt
Väike
nuputamisülesanne: Kaminas põleb 6 halgu 300 kraadi juures. Tulle visatakse klaasitäis vett. Korstnast väljuva
suitsu tihedus on väiksem
ühest. Kui kiiresti (normaal
õhurõhu juures) lendab jaanalind läbi suitsu?
No kuule! Kas siis jaanalind lendab?
Mary Tamsalu,
12A klass

Koolituskeskus Osilia kursused
• 14.01 Inglise keel edasijõudnutele
(K.Hütsi).
• 14.01 Arvutikasutaja AO3
ja AO4 kursus (E.Kask).
• 28.01 Sekretäri ABCD
(J.Alas). • 30.-31.01 Eesmärkide püstitamine ja
nendest lähtuv planeerimine (lasteaednikele). • 02.02
Saksa keel edasijõudnutele (V.Männa). • 03.02 Rootsi keel
edasijõudnutele
(K.Aro). • 07.02 Raamatupidamise aastaaruande koostamine, uut raamatupidamises (Lia Hussar). • 14.02
Toiduhügieeni
algkursus

(T.Vainomäe). • 27.02 Emotsionaalne intelligentsus (huvialajuhtidele) (A.Virovere).
• 22.-23.03 Õpetaja professionaalse tegevuse alused
HEV laste arendaval õpetamisel (Tartu Ülikooli projekt). • 24.03 Lapse arengu vestlus lapsevanemaga
(K.Türk). • 25.03 Emotsionaalne
intelligentsus
ja suhtlemisoskused õpetajatöös (K.Türk). • 26.03
Loovteraapia terapeutilised
võimalused(M.Tamm). • 5.
04 Metafoorid (M. Christensen Taanist, M.Tamm).

• 07.04
Tööseadusandlus
personalijuhtimises (E.Ustel
–Hallimäe).
Pakume
koolitusprogramme firmasiseseks koolituseks. Info täieneb vastavalt uutele kokkulepetele.
Info ja reg tel 45 56
576, 05 22 44 99, e-post
osilia@oesel.edu.ee.
Lugupidamisega, meeldivate kohtumisteni Osilia
koolitustel!
Maie Meius,
Osilia juhataja
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Teated
Autahvlipildistamine!
Teisipäeval, 20. jaanuaril
toimub kooli aulas autahvlipildistamine järgmise graafiku alusel:
8.10
8.15
8.20
8.25
8.30
8.35
8.40
8.45
8.50
8.55
9.00
9.05

1. klassid
2. klassid
3. klassid
4. klassid
5. klassid
6. klassid
7. klassid
8. klassid
9. klassid
10. klassid
11. klassid
12. klassid

NB! Riietus pidulik!
Inge Jalakas,
huvijuht

Raamatukogu suletud!
Seoses
matemaatika
olümpiaadiga on raamatukogu suletud: neljapäeval
15. jaanuaril kella 8.00-12.00
ja reedel
16. jaanuaril kella 8.00-13.00.
Urve Aedma,
raamatukogu juhataja

Kunstikonkurss Ruumiline Taies
Teema: “Mu tuletorn, mu
majakas...”. Osavõtjad: 5.-12.
klasside õpilased. Aeg: 21.
jaanuar. Koht: aula. Materjal
ja suurus vaba.
Taiesed seame üles kolmapäeval,
21.
jaanuaril
16.30-ks. Detailid võib kodus eelnevalt valmis teha.
Hindame töö originaalsust
ja teostust. Tulemusi arvestatakse
klassidevahelises
võistluses.
Täpsem info Elle Jurkatam ja Raili Kaubi.

Aasta õpetaja 2003 – Hilja
Metsmaa!
Hilja Metsmaa 82 häält
Raili Kaubi
69 häält
Maren Asumets 45 häält
Merike Kivilo
40 häält
Gerta Nurk
37 häält
Genadi Noa
31 häält
Ave Jõgi
29 häält
Maret Leesi
28 häält
Marit Tarkin
25 häält
Merle Rätsep
23 häält
Õpilasi küsitles ÕOV!
Inge Jalakas,
huvijuht

Meie KG, 14. jaanuar 2004

Tiiu Poopuu 1954-2003

2003 aasta Jõulude ajal
lahkus pikaajalise raske haiguse tõttu meie hulgast hea
kolleeg Tiiu Poopuu.
Meie koolis alustas Järvakandist pärit noor füüsika (diplomil ka elektrotehnika, astronoomia ja tehnilise
mehaanika ) õpetaja tööd 1.
septembril 1982 aastal. Alates 1. septembrist 1988 töö-

tas Tiiu Poopuu direktori
asetäitjana õppe- kasvatustöö alal. Tervise halvenedes
jäi Tiiu töökoormus väiksemaks, alates 1.septembrist 1997 töötas ta direktori asetäitjana õppekorralduse alal. Tiiu tegi suure kooli
tunniplaane, meie kutsusime teda dispetseriks ja selle töö olulisust kogu kooli
jaoks saime näha kohe, kui
ta ise haigestuma juhtus. Ka
siis, kui Tiiu enam kooli tulla ei saanud, jätkas ta arvuti
vahendusel osalise koormusega töötamist.
Alates 1988. aastast kojujäämiseni oli Tiiu kooli juhtkonna liige, tema tööd on
palju selles, et meie kool on
täna selline, millisena me teda hindame ja väärtuslikuks
peame.
Tiiu oli esimene, kes ütles

jah allakirjutanule ning pani
õla alla meie kooli vankri vedamisele, kui kujunes meie
uus, seni jätkav juhtimismeeskond.
Kolleegina tasakaalukas,
tagasihoidlik, oma arvamusega, õiglane, vastutulelik ja
mõistev. Hea õpetaja, klassijuhataja, kolleeg, inimene.
Me pidasime Tiiust palju.
Vormiliselt lõppes Tiiu
Poopuu töö meie majas 30.
mail 2003 aastal. Meie mõtetes, tunnetes ja mälestustes on Tiiu alles ja aeg- ajalt
tuleb meie juurde tagasi. Ja
ütleb, nagu varasemalt sagedasti ütles: “Kuule direktor, see asi ei lähe mitte” või
“Kuule direktor, see asi tuli
meil vist päris kenasti välja.”
Toomas Takkis,
koolijuhataja.
12.01.2004

NB! Noored fotograafid!
Eesti NATO Ühing koostöös USA suursaatkonnaga
korraldab Eesti NATO täisliikmeks saamise puhul põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele fotovõistluse teemal:
Eesti kaitsmine ja julgeolek
läbi aegade.
Peaauhinnaks võitjale on
profifotoaparaat.
2004. aasta mais saab
Eestist NATO – maailma
suurima kaitseorganisatsiooni – liige. Eestimaa on
olnud läbi sajandite mitmete suuremate ja väiksemate
sõdade tallermaaks. Iga sõda ja vallutaja on jätnud siia
maha oma kaitserajatised –
vanad linnused, suurtükipatareid, lahingupaigad, sõjaväe- ja kaitserajatised. Aga
ka kohad, mis sümboliseeri-

vad eestlaste kaitsetahet.
Samas ei tähenda kaitsmine ainult sõjandusega
seonduvat. Kaitsmist vajavad näiteks ka Eestimaa loodus ja kultuurimälestised.
Jäädvustada võib eelkõige
kohalikku militaarajalugu,
aga julgelt võib saata fotosid kõigest, mis Maarjamaal
kaitsmist väärib.

5B käis AHHAA näitusel Raegaleriis.
Laupäeval,
13.detsembril
külastasid 5b õpilased Raegaleriis Tartu Ülikooli Teaduskeskuse näitust “AHHAA mullid
ja nullid”. Saime oma silmaga veenduda, kuidas saab tühjast kastist jänese välja tõmmata, mis tunne on tagurpidi

prillidega ümbrust vaadata ja
oma nime kirjutada, kus asuvad rahatähtedel ja dokumentidel varjatud nullid, mitu
sekundit suudab keegi tasakaalu säilitada. Kõigil soovijail
oli võimalus DNA-laboris oma
isiklikku DNA-d eraldada ning
näiteks ka C-vitamiini molekuli
mudel detailidest kokku panna.

Võistluse tingimused:
- Oodatud on originaalfotod, mida pole varem
avaldatud. Pildile tuleb panna pealkiri ja vajadusel ka
lühiseletus.
- Eraldi võistlevad põhikooli ja gümnaasiumi õpilased.
- Tööde hindamisel võetakse arvesse nii sisu kui ka

teostust.
- Tööle lisada autori nimi,
vanus, kodune aadress ja telefon ning kool.
- Osalemisega võitlusel
loobub osaleja kõigist õigustest oma teosele ja selle kirjalikele lisadele peakorraldaja kasuks, kes ei tagasta ka
teoseid.
- Tööd saata aadressil Islandi väljak 1, 15049 Tallinn,
märgusõna “Fotovõistlus”.
Foto võib saata ka digitaalsel kujul e-posti aadressil
eata@eata.ee.
Tööde viimane postitamise kuupäev on 1. mai
2004.
Teate edastas:
Maidu Varik

Ei puudunud näitusesaalist ka
erinevad optilised pildid ning
kõverpeeglid.
Meil oli igati huvitav hommikupoolik ning soovitame
näituse külastamist kõigile!
5B klassijuhataja
Laine Lehto

Meie KG, 14. jaanuar 2004
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Jõulud algklassides
2A ja 2B klassi lapsed
pidasid jõulupidu 17. detsembril “Kassi” restoranis.
Peo valmistasid ette ja viisid
läbi õp. Õile Aaviku kokanduseriala õpilased ametikoolist. Mängiti palju toredaid mänge, söödi maitsvaid
suupisteid, tantsiti. Külla tuli ka jõuluvana, kellele lauldi ja loeti luuletusi. Kõigile
meeldisid kingitused. Aitäh
ilusa peo eest!
Samal päeval ootasid külalisi Taritu koolimajja Metsamoor ja Metsavana. Selle libeda tee võtsid ette 1A,
1B ja 3B klassi õpilased. Lapsi võttis vastu Metsamoor,
kellega koos käidi metsas loodushääli kuulamas.
Lõkke ääres jutustas Metsavana metsaelanike elust.
Edasi ootasid lapsi ees tegevused koos haldjatega. Tuletati meelde vanu jõulukombeid, valmistati maitsvaid
suupisteid,
meisterdati,

mängiti, tantsiti ja vaadati
jõuluetendust. Peo lõpetas
Metsavana, kes jagas kõigile
kingitusi. Kõigil oli väga huvitav ja lõbus ning kahju oli
lahkuda. Aitäh Taritu metsamaja elanikele meeldejääva peo eest! Samuti aitäh
kõikidele lapsevanematele,
kes jõulupidude korraldamisega seotud olid!
18. detsembril toimus
koolis jõululuuletuste lugemise võistlus, kus igast
klassist osales üks poiss ja
üks tüdruk. Auväärse þürii otsus oli järgmine:1.2. klasside parim tüdruk:
Loretta Tiits ja parim poiss
Alari Saar mõlemad 1B klassist;
3.- 4. klasside parim
tüdruk Hanna Martinson
4B klassist ja parim poiss
Antti
Adoson
4A
klassist.Aitäh þüriile ja kõikidele osalejatele!
22. detsembril toimus

Teated
traditsiooniline
jõululaat,
kus iga soovija sai müüa- osta omavalmistatud jõulutemaatilisi esemeid, kaarte ja
maiustusi.Aitäh vanematele, kes selle ürituse kordaminekuks lastele abilisteks
olid! Samal päeval vaatasime ka 3B klassi laste jõuluetendust. Aitäh toredatele
3B klassi näitlejatele ja nende juhendajale õp. Ülle Jasminile! Jääme huviga Teie
uusi lavastusi ootama!
Jõulunädal lõppes 23.
detsembril kontsert- jumalateenistusega Laurentiuse
kirikus. Selle meeldiva jõuluelamuse eest tänud kõigile esinejatele, kõigile laulmisõpetajatele, õp. Üllele ja
meie kooli kaplanile Katrin
KesoVaresele!Algklassiõpilaste nimel õp. Grete Pihl,
Eve Sepp ja Merle Tustit.
Merle Tustit,
algklasside õpetaja

Jõulupidu üheksandike pilgu läbi
Meie kooli, võimalik, et
aasta suurim pidu toimus
kaheteistkümnendike suurte tülide ja vaidluste lõpptulemusena laupäeval, 20 detsembril.
Peo korraldasidki tülitsejad ise, sellel aastal lõpetav
lend. Väikese hilinemisega
algas trall veidi pärast seitset, kui lavale ilmusid kaks
mutikest, kes sorteerisid
avalikult oma soovilugude
palvetega umbeläinud kirjakasti. Et nemad olid peo perenaised ja tegid, mida hing
ihaldas, saimegi laval näha
mutikeste lemmiklaule ja
tantse. Nendest lauludest ja
tantsukavadest tuligi kokku
üpris muljetavaldav show,
kus esinesid pea-aegu kõik
klassid oma loomeproduktidega. Pärast seda, kui kingikotid lunastatud, valgus
rahvas oma klassidesse, neid
agaralt salmide eest välja jagama. Kingitused kätte saadud, avatud, salajased päkapikud tuvastatud, oli aeg

end taas aulasse peole sättida.
Aula muide oli väga ilusasti dekoreeritud: küünlad
põlesid aknaäärtel, kuusk
säras klaveri ees(nagu muin
asjutus).Harmoonilise muinasjutu tunde rikkus ära ainult vali diskobeat. Igatahes
oli see ok, sest peolised kargasid muusika taktis ja terve saal rõkkas viie minutilise vahega:”NII KUUM!!”
Kahjuks ei kestnud see tore pidu ei mulle ega teistele üheksandikele väga kaua,
sest tunni pooleteise pärast
ehmatas kogu saali ere valgusesähvatus ning sellega kaasnenud monotoonne teade:”Üheksandikele on
pidu läbi. Enne ei lähe pidu
edasi, kui üheksandikud on
lahkunud. Vabandust.” Kell
oli saanud üksteist. Mina ja
mu klassikaaslased kui sõnakuulelikud
üheksandikud lahkusime peolt otsekohe, et ülejäänud saaks edasi
lustida.
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Peo jätkust andsid mulle teada sõnakuulmatud 9b
klassi tüdrukud, kes eirasid
käsku ja jäid edasi peole jämmima. Neilt kuulsin, et õhtu
tipphetkeks kujunes meie
õpetajate koondmeeskonna
üllitis: “Punamüsike”. Selle tükiga lendas ereda komeedina teatritaevasse lugupeetud õpetaja Kuiger
vanaema rollis, kes saladuslikult kurja hundi poolt nahka pisteti, kuid kes OMETI
leidis endas sellist jõudu ja
tegi meile teisipäeval kontrolltöö. Aitäh talle! Kokkuvõtteks võib ütelda, et pidu
oli tore, kuid lühike. PS! Seda üheksandike äraajamise
traditsiooni ei maksa järgmine aasta siiski ära jätta, juba praegu on mu suurimaks
sooviks kõikidele üheksandikele ruupor kõrva poole
sihtida ning seejärel täiest
kõrist karjuda: “PIDU ON
LÄBI!”
Liana Kipper,
9A klass

Tähelepanuks
kõikide klasside Punase Risti
võistkondadele!
Aasta sujub kiirest ja
peagi jõuab jälle kätte aeg,
mil proovime jõudu esmaabialaste teadmiste ja oskuste
alal. Uuuest aastast toimub
Punase Risti rühmade töö
järgmiselt: esmaspäeviti kell
15.00 klassis 200A 5. klassid
ja samal ajal klassis 205 8.- 9.
klassid, teisipäeviti kell 15.00
klassis 200 6.- 7. klassid, kolmapäeviti kell 15.00 klassis
200 10.- 12. klassid.
Rühmadesse
kuulub
nüüd kuni 6 liiget. Koolisisesed
klassidevahelised
võistlused toimuvad aprillikuus tervisenädala raames.
Nende võistluste võitjad
esindavad kooli maakondlikel võistlustel, mis toimuvad 15. mail.
Loodame kohtuda kõikide klasside rühmadega juba
sellel nädalal!
Pia Maidsar,
kooli velsker

Tähelepanu korvpallihuvilised!
Algamas on kooli meistrivõistlused tütarlaste korvpallis!
Võistkondade registreerimine selle nädala jooksul
toimub oma keh.-kasv. õpetaja kaudu. Võistkonnas on
6 - 9 mängijat. Võistluste juhend ilmub järgmise nädala
koolilehes.
Sirje Metsküll,
võistluste peakohtunik

Plakatikonkursi täpsustus:
Scandinavian Toursi plakatikonkursi
peaauhinna
võitis 239 osavõtja hulgast
Ele Pidmann 9B klassist.
Elle Jurkatam
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Jõulunädala üritused meie koolis
17.-22. detsembril oli
meie koolis jõulunädal. Sellega seoses kolmapäeval
jõulukunsti päev- kus pidi meisterdama taieseid ja
kaarte, neljapäeval playback- lavale ilmus artiste
Terminaatorist Queensini,
reedel köievedu- omavahel
võistlesid nii põhikool kui
ka gümnaasium, esmaspäeval suur jõululaat ja oksjon- osta sai pea iga klassi
tooteid...
Üldse tundub, et koolis
lähevad noortele peale kõige

rohkem muusikaüritusednii ka seekord. Enam menu saatis playback, kus saal
oli rahvast nii täis, et polnud
kohta, kus liikudagi.
Reedel toimus ka põhikooli jõulupidu, algul klasside esinemistega ja pärast
diskoga... vahele ka klassivanemate võistlus. Tänada
tuleks õhtujuhte ning vaprat jõuluvana, kes said oma
osadega väga hästi hakkama. Olge mureta, jõuluvana
on tegelikult olemas!
Muljeid jõulunädalast ja

jõulupeost:
Triinu - Alati saab paremini, kui tahta. Ühesõnaga
oleks pidu võinud olla pikem ja vähem esinemisi vahel. Muidu oli normaalne!
Ketri - Mõnza värk!!!
Kaupo - Einohh...mega,
oleks võinud olla mingi ilutulestik!
Maria - No comments...
Arvamusi vahendasid
õpilasesinduse
liikmed

Aineõpetajate konsultatsioonid
3. periood 2003/2004 õ.a.

Pilte jõulunädalast aastal 2003.

Lühidalt
Arvake ära, mida meie jõulueelsel nädalal inglise
keele tundides tegime!
Näitlesime!
Loosisime
grupid ning lavastasime 3
näidendit: “Krõnksu jõuluvemp”, “Vigased pruudid”
ja “Kapsapea”. Esitasime
oma “suurteoseid” nii algklassi – kui ka põhikooliõpilastele. Hiljem valisime endi seast parimad. Oscarid
said “suurnäitlejad” Kerttu, Tiidrek, Mart ja Mihkel.
Eduka teatritöö lõppu tähistasime piparkookidega. Suur
tänu õpetaja Pestile, tänu
kellele kõik teoks sai!
Ilona Käsk,
11C klass

Õpetaja
Aru Taimi
Asumets Maren
Auväärt Anneli
Baran Marianne
Engso Inga
Haamer Kati
Haljas Riina
Hurt Heldur
Hütsi Karin
Jasmin Ruth
Jasmin Ülle
Jõgi Ave
Jurkatam Elle
Kaju Johannes
Kallus Age
Kanemägi Reene
Kask Ellen
Kaubi Raili
Kereme Sirje
Kirs Kersti
Kivi Merike
Kivilo Merike
Kuiger Vilma
Kuuseok Asta
Kuusik Ester
Kõvamees Külli
Käen Tiina
Käiro Viive
Laurson Maret
Leesi Maret
Lehto Laine
Lehto Veikko
Lember Tambet
Matvejeva Ursula
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Kellaaeg
K.15.30-16.30
T.15.00-16.30
T.14.45-16.00
T.14.00-15.00
T.13.00-14.00
T.13.00-15.00
K.15.00-16.30
K.15.00-16.30
K.14.45-15.45
N.13.00-14.00
N.13.00-14.00
K.14.45-15.45
K.14.45-15.45
E.16.30-17.30
N.14.45-15.45
T.15.00-16.00
T.15.45-16.45
K.14.00-15.30
K.14.30-15.30
N.14.00-15.00
K.14.45-15.30
T.15.00-16.30
N.14.45-16.00
K.14.45-16.00
E.15.00-16.45
E.14.00-15.30
T.14.00-15.00
K.15.00-16.00
E.14.00-16.00
N.14.45-15.45
K.15.00-15.45
N.14.00-16.00
E.15.30-16.30
K.15.00-16.30

Koht
võimla
300
200A
võimla
209
110
411
160
304
207
208
413
101
jõusaal
405
103
410
1
103
2
400A
310
309
403
302
100
võimla
406
306
402
408
409
215
204

Õpetaja
Mets Anne
Metsküll Ivar
Metsküll Sirje
Metsmaa Hilja
Nurk Gerta
Noa Genadi
Paomees Piret
Pesti Marje
Pihl Grete
Porila Aili
Puck Kaja
Pärn Maria
Rand Helle
Rand Mai
Rooda Lea
Rätsep Merle
Rääp Raina
Sepp Ariita
Sepp Eve
Tabur Tanel
Tanila Arvi
Tarkin Marit
Tenn Helvi
Truu Heidi
Truumaa Irja
Tustit Endel
Tustit Malle
Tustit Merle
Vahkal Signe
Varik Maidu
Varjas Marika
Vöö Tiiu
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Kellaaeg
K.15.00-15.45
T.15.00-16.30
N.14.00-16.00
T.15.30-16.30
K.15.00-16.00
E.15.30-16.15
N.14.00-15.20
N.15.00-16.30
E.14.00-15.30
N.14.45-15.30
T.15.45-16.30
E.15.00-16.00
T.14.45-15.30
T.14.45-16.15
E.14.00-14.45;
R.13.00-13.45
T.15.00-16.30
N.14.00-15.00
T.15.00-16.30
T.12.00-13.00
T.15.00-16.30
K.14.00-15.00
K.15.30-16.30
K.14.00-15.30
K.15.00-16.00
E.16.00-17.00;
K.15.00-17.00
E.17.00-18.30
N.14.30-15.30
E.14.00-15.00
T.15.00-16.00
E.15.30-17.00
T.15.30-16.30
K.15.45-16.45

Koht
308
159
201
215
106
200
401
400
206
100
410A
201
409
407
E.209;
R.200
301
209
203
111
103
217
305
200A
303
225
võimla
307
108
401
238
404
205
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