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Juhtkond tänab

Teated

Maidu Varik 14.05
Valdur Jõelaid 15.05
Merle Tustit 19.05
Hugo Õun 19.05
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Teade raamatukogult
 Lõpule on jõudmas jär-

jekordne kooliaasta ning 
aeg heita pilk oma koduse-
le raamaturiiulile ja noppi-
da sealt välja koolile kuulu-
vad (vaata tempel raamatu 
sees) õpikud, õppemater-
jalid ja juturaamatud. Tu-
letame meelde, et juturaa-
matute laenutusaeg on 30 
kalendripäeva (kui vajad 
raamatut pikemaks ajaks, 
siis tule ja pikenda), õpi-
kutel õppetsükli lõpp. Kui 
õpiku olete saanud õpeta-
ja käest, siis tuleb see ka te-
male tagastada. Uuel õp-
peaastal hakkab toimima 
5.-12.klassidele õpikute 
elektrooniline laenutus.

Raamatukogu on 
avatud E-R 8.00-16.30, 
puhkuseks suletud  16. juu-
li -10. august.

Maren Aaviste
Urve Aedma

4B klassi õpilasi-näit-
lejaid ja õpetajaid-juhen-
dajaid: Merle Tustit, Helle 
Rand, Inge Jalakas, toreda 
sõnalis-muusikalise laste-
etenduse ”Pöial-Liisi” eest!

Õpetaja Sirje Metskülli 
ja tema abilisi Punase Risti 
Vabariikliku võistluse hea 
korraldamise eest ja kooli 
võistkondi tulemusliku esi-
nemise eest (juhendaja Pia 
Maidsaar).

KG ajalooalastest uurimistöödest

17 meie kooli õpilast 8. ja 
11. klassist võttis osa 3.mail 
Tartus toimunud ajalooalas-
te uurimistööde lõppkonve-
rentsist EV presidendi au-
hindadele.

8a. kl. sai tänukirja ja raa-
matupreemia Liis Enson, töö 
teemal “Laps ja meedia”.

Tänukirja said hea töö 
eest veel: Reet Paakspuu 8b 
kl.”Laps ja perekond”, Gät-
lin Kilumets 8b kl. “Laps pe-
rekonnas”, Mari Kaljuste 8b 
kl. “Lapse elu perekonnas”, 

Katrin Kiirend 8d kl. “Lap-
sepõlv ja perekond”, Kris-
tiin Albert 8d kl. “Laps ja pe-
rekond”.

11.kl. said tänukirja ja 
raamatupreemia: Anni Aa-
vasalu 11a “Erivajadustega 
laps”, Jana Feofanova 11b 
“Miks ma olen venelane?”, 
Eilika Trummar 11c “Laps ja 
põlvnemine”.

Presidendi tänukirja  
said  Nele Teiv 11a “Eriva-
jadustega laps”, Marii Mari-
puu 11a “Laps ja vägivald!, 

Liis Madisson 11a “Lapsed 
ja sõjad”, Geidi Välisson 11a 
“Laps ja perekond”, Mariliin 
Assafrei 11b “Minu vana-
ema lapsepõlv”, Raili Mats-
alu 11b “Liina”, Kadri Õun-
puu 11c “Minu vanaema 
suguvõsa uuring”, Elo Saare 
11c “Erivajadustega laps”.

Tänan kõiki õpilasi hu-
vitavate ja sisukate tööde 
eest.Jätku edaspidisteks uu-
rimisteks!

Vilma Kuiger, 
juhendaja

Osa meie uurijatest koos Vabariigi presidendi Arnold Rüütli ja proua Ingrid Rüütliga konverentsi päeval 
3.mail 2002 Tartus Haridusministeeriumis.

Algklasside juubelietendus”Pöial-Liisi”
Neljapäeval, 08.mail 

oli meie koolis järjekordne 
suursündmus, esietendus 4b 
kl sõnalis-muusikaline näi-
dend ”Pöial-Liisi”.

Juba 5ndat aastat on tra-
distioon, et igal kevadel, 4b 
klassil -  kunstide klassil val-
mib muusikaline lõputöö.

Käesoleval aastal on 
etenduses tegevad jälle kõik 
36 selle klassi õpilast. Lava-
le seadsid näidendi õpetajad 

Merle Tustit ja Helle Rand. 
Muusikaõpetaja Helle vii-
sistas ka laulud, õpetas lau-
lud osatäitjatele selgeks ja 
heli seadmise juures oli tal-
le abiks veel õpetaja Gert 
Lutter. Tantsud seadis meie 
huvijuht Inge Jalakas. Eten-
duses kasutatud dekorat-
sioonid valmistasid õpetaja 
Raina Rääp ja kooli töömees 
Valdur Jõelaid. Tänusõnu 
võib öelda ka tublidele laste-

vanematele, kes aitasid näit-
lejatele väga sobivad kos-
tüümid õmmelda.

Loodan, et hea ettevõt-
mine jätkub ka järgmistel 
aastatel! Häid teatrielamu-
si kõigile! 

Loe etendusest ka viima-
selt leheküljelt.

Tänulik vaataja, 
õppealajuhataja Anu Saabas
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Lühidalt

7.-8.mail toimus algk-
lasside õpilaste vihikute 
näitus. 

Igast klassist oli võist-
lemas kahe poisi ja ka-
he tüdruku vihikud. Žürii 
(õp.V.Rauna, A.Saabas, 
E.Kask, I.Jalakas, A.Sepp, 
M.Laurson ja õpilased 
K.Hints, K.Auväärt ja 
I.Kuusk) tunnistas pari-
mateks järgmiste laste vi-
hikud: I klassid: Johanna 
Suurhans ja Sten Rozljuk, 
II klassid: Helena Pihlas 
ja Denis Losnikov, III klas-
sid: Mari-Liis Sepp ja Mar-
kus Mäemets, IV klassid: 
Kristi Maripuu ja Holger 
Kilumets.

Kiitus tublidele kirjuta-
jatele! Aitäh žüriile!

Grete Pihl,
õpetaja

Kergejõustiku meistrivõistlused
8. mail toimusid Ülenur-

mel EKSL-i kergejõustiku 
meistrivõistlused. Ühtlasi 
avas see võistlus ka 2003.a. 
kergejõustikuhooaja. KG oli 
seekord väljas kõikide va-
nuseklassidega. Vaatamata 
külmale kevadele, soosis ilm 
seekord võistlejaid. 

Võistlus algas poiste A- 
vanuseklassi 100m jooksu-
ga. KG-d esindas Indrek 
Sink. Jooks kulges veidi 
kramplikult, aga lõpujoonel 
oli Indrek esimene. Indreku 
aeg 11.69 andis esimese ko-
ha. See oli hea sissejuhatus. 

Kaks esikohta sai poiste 

B-vanuseklassis Jürgo Eng-
so. Kaugus 6.01 ja kõrgushü-
pe 1.75. Tulemused on seda 
hinnatavamad, et soojendu-
sel venitas Jürgo parema jala 
reielihast ja pidi olema ette-
vaatlik, et võistlus pooleli ei 
jääks.

Poiste B- vanuse 100m 
jooksus tegi väga kiire joo-
ksu Marek Niit, aeg 11.59 
andis kindla esimese koha. 
Kaks medalit võitis Leana 
Vahter. Kuul 12.18 ja II koht, 
kettaheites sai Leana III ko-
ha.  Annika Tõnsau tüdru-
kud A kõrgus III koht 1.50.

Tüdrukute B-vanusek-

lassi 800m jooksus üllatas 
ennast ja ka kõiki teisi Da-
rola Kruusik. Aeg 2.29.0 an-
dis esimese koha. Sitke joo-
ksu tegi poiste A-vanuse 
1500 meetris Tiidrek Nur-
me. Aeg 4.21.4 andis III ko-
ha. Tüdrukute B-vanusek-
lassi 100m jooksus oli ajaga 
13.13 II Kristi Väli, kaugu-
ses oli Kristi IV. See oli hea 
sissejuhatus uude hooaega. 
Soovime kõigile võistlejai-
le hoolsat harjutamist ja isi-
klikke rekordeid järgmistel 
võistlustel.

Endel Tustit,
kehalise kasvatuse õpetaja

Uudiseid Osiliast
Reedel, 2.mail toimus Tal-

linnas Radissoni SAS konve-
rentsikeskuses integratsioo-
nialaste vahetusprojektide 
lõpuseminar vahetusprojek-
tides osalenud õpetajatele 
vene koolidest, tugiõpetaja-
tele eesti koolidest ja pro-
jektijuhtidele. Osilia projek-
tis Pähklimäe Gümnaasiumi 
õpetajate erialapraktika Saa-
remaal osalesid tugiõpetaja-
tena Grete Pihl, Merle Tustit, 
Viive Käiro ja Veikko Lehto, 
kellele anti seminaril üle Ha-
ridusministeeriumi poolt 
tunnustatud tõendid juhen-
daja –metoodiku töökoge-
muste omandamise kohta.

Projektijuhina tänan li-
saks eespool nimetatutele 
Maidu Varikut hea koostöö 
eest projekti läbiviimisel! 

Projekti edukust tõendab 
Narva Pähklimäe Gümnaa-
siumi direktori Tatjana Za-

rutskihhi tänukiri meie kooli 
direktorile.

Neljapäeval, 08.mail toi-
mus Osilias Saare maakon-
na õpilasteadurite päev. 
Kaheksa õpilast maakon-
na 6.-11.klassidest tutvus-
tasid oma loodus- ja kesk-
konnaalaseid uurimistöid 
oma eakaaslastele, juhenda-
jatele ning teistele huviliste-
le. Esindatud olid SÜG, Mu-
hu PK, Torgu PK, Aste PK 
ja Kuressaare Gümnaasium, 
uurimistööde teemadevalik 
mitmekesine. 

Uurimistöid koostanud 
õpilased ja nende juhen-
dajad said kingituseks loo-
dusalast kirjandust ja T –sär-
gi tekstiga: Palun hoia meie 
kodusaare loodust.

Juunikuus toimub noor-
tele loodusuurijatele laager 
Mustjala Loodusmajas.

Noored loodushuvilised, 

kellel tahtmist teha uurimis-
töid, kuid puudub juhendaja 
või huvipakkuv teema, või-
vad pöörduda Osilia poole, 
püüame teid aidata!

Osilia ruumides on sten-
dinäitusena eksponeeritud 
ürituse 10-aastane krooni-
ka, millega huvilised võivad 
tutvuma tulla.

Projekti Loodus- ja kesk-
konnalaste uurimistöö-
de konkurss 2002/2003.õ.a. 
toetab rahaliselt Keskkon-
nainvesteeringute Keskus.

Koolituskeskus koos-
tab koolituste kalenderp-
laani 2003.aasta II poolaas-
taks ja kõik ettepanekud 
koolitusüritusteks on te-
retulnud. Koolituskeskus 
Osilia tel 045 56 576, e-post 
maie@oesel.edu.ee.

Maie Meius,
Koolituskeskus Osilia juhataja

Lõppes Megaaju 2003
Kuigi sel aastal oli või-

malik, et Megaaju saab esi-
mese kahekordse võitja, 
suutis 11c pingelises heit-
luses siiski edestada eel-
miste aastate võitjaid 12c 
ja 12a-d.

10 vooru kokkuvõttes 
tuli võitjaks 11C I võist-
kond (Reedik Poopuu, Rei-
go Timm ja Madis Majo-
rov) 54,5 punktiga, II koha 
sai 12C 53 punktiga, III ko-
ha 11c II võistkond, IV oli 
10c I ja V 12a IVvõistkond.

Noorematest olid tubli-
mad 8d (üldarvestuses 10. 
koht), 8c, 8b, 7b ja 6a.

Uute kohtumisteni Me-
gaaju 2004-s!

Maidu Varik,
õppealajuhataja

Laupäeval, 10. mail toi-
mus Kuressaare Linna-
teatris “Saaremaa Laulu-
lind´2003” lõppkontsert, 
kus esinesid maakonna 
parimad lauljad vanuses 
3.-18.aastat. 

Meie kooli lauljatest päl-
vis Saare Noorte Huvikoo-
li eripreemia Tuuli Rand 6b 
klassist (juh.Helle Rand).

Laine Lehto,
muusikaõpetaja

10C klassiteater Mimi Siky esitleb:
Neljapäeval, 22.mail kell 18.00 leiab kooli võimlapoolses sisehoo-

vis aset erakordne ja ennenägematu, samas uskumatu ja tavapära-
ses elus mitte esinev (või kui, siis väga harva) lugu igavesest armas-
tusest. Selles muinasjutulises loos saate ehedalt näha, kuidas kaks 
südant kooli õue peal üksteise poole hüüavad, ent mitmete tülikate 
osatäitjate tõttu on nende kokkusaamine kuni etenduse lõppemiseni 
lahtine. Planeeri oma aega ja jälgi reklaami!

10C klass



Maikuu teisel pühapäeval 
tähistatakse emadepäeva. 
Sel päeval kingitakse alati 
emadele lilli ja tehakse kin-
ke. Eriti meeldib minu ema-
le isetehtud kingitust saada. 
Ema on väga tähtis, sest tema 
vaatab, et sul oleks söök lau-
al ja riided selga panna. Ema 
vaatab, et sa hommikul üles 
tõuseks ja kooli jõuaks. Ka ko-
dus on enamus töid ikka ema 
kaelas. Tore, et üks kord aas-
tas on ka emadepäev.

Maria Anderson,
4B klass

Emadepäev on väga tore 
päev. Siis saab emale rõõmu 
valmistada. Hommikul, kui 
ema veel magab, katan laua. 
Teen kohvi ja toon tordi lau-
ale. Kui ema üles äratan, kin-
gin talle omatehtud kaardi ja 
lilled. Emal on väga rõõmus 
meel. Siis me istume lauda ja 
sööme minu valmistatud tor-
ti. Pärastpoole läheme vana-
emale külla ja viime ka talle 
torti ja lilled. 

Tauri Väli,
4B klass

Algklassid kirjutavad emadepäevast Emadepäeval
Ema sooviks, et ma…
…oleks tubli laps.
…õpiksin koolis hästi ja 
saaksin häid hindeid.
…aitaksin teda.
…mängiksin väikse venna-
ga.
…ei tooks oma sõpru iga 
päev koju.
…sööksin korralikku toitu.
…läheksin õigel ajal maga-
ma.
…oleksin sõnakuulelik.
…oleksin vähem aega arvu-
ti taga. 
…rohkem õues oleksin.
…säästaks raha.
…tuleksin õigel ajal koju.
…ei läheks õega riidu.
…oskaksin paremini laulda.
…ei jätaks toitu söögilauas 
söömata.
…peseksin kaks korda 
päevas hambaid.
…ei jätaks õppimist hilja 
peale.
…ei vaataks liiga palju te-
lekat.
…lollusi ei teeks.

Ema soovidest kirjutasid
2B klassi õpilased
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Tema nimi on Anu. Tal 
on heledad juuksed. Ta on 
hea ema. Minu ema töötab 
elektroonikafirmas. 

Kodus meeldib emale 
küpsetada ja õmmelda. Ta 
aitab ja hoolitseb meie eest 
kogu aeg. Ema on kõige pa-
rem.

Fred Paist,
1A klass

Minu ema nimi on Tiia. 
Ta töötab lasteaias ja huvi-
koolis juhatajana. Me käi-
me koos teatris ja kohvikus. 
Me teeme koos kooki. Minu 
emale meeldivad väga pu-
nane ja sinine värv. Minu 
ema on mulle hea ja armas. 

Jane Kaju,
1A klass

Minu emal on pruunid 
juuksed ja sinised silmad. 
Minu ema on pikk. Ta on 
väga ilus ja tark. Minu ema 
oskab väga hästi süüa teha. 

Minu ema on kõige parem 
maailmas.

Alex Vainokivi,
1A klass

Minu ema nimi on Jaa-
na. Minu ema on mulle kal-
lis. Mu emal on ilus tuba. 
Mu ema on ise ka ilus. Ma 
aitan oma ema. Me korista-
me koos. 

Brenda Rauniste,
1A klass

Minu ema nimi on Rai-
na. Ta on 35 aastat vana. Mi-
nu ema töötab meie koolis. 
Ta on väga ilus. Minu ema-
le meeldib joonistada. Talle 
ei meeldi koristada. 

Riin Nõukas,
1A klass

Minu ema nimi on Karer. 
Minu ema töötab baaris. Mi-
nu emal on talu. Talu on Lei-
si vallas Ratla külas. Minu 
ema on hea ja aus.

Aili Allas,
1A klass

Minu ema nimi on Ja-
na. Tema juuksed ja silmad 
on pruunid. Emale meeldib 
minuga joonistada, laulda ja 
mängida. Ma armastan oma 
ema väga. 

Johanna Suurhans,
1B klass

Minu ema on väga hea. 
Ta on mulle väga kallis. 
Ema käib pangas tööl. Mul-
le meeldib vaadata, kuidas 
ema töötab. Kodus teeme 
me emmega palju asju koos. 
Mul on kõige parem emme. 

Eva- Maria Viidik,
1B klass

Minu ema nimi on An-
gela. Minu ema on lahke ja 
ilus. Tal on lokkis pruunid 
juuksed. Silmad on sinised. 
Emme käib lasteaias tööl. 
Ema on seal juhataja abili-
ne. Talle meeldib joonista-
da, laulda ja tantsida. Mul-
le meeldib minu ema. 

Anli Luup,
1B klass

Minu ema
Minu ema nimi on Ilme. 

Tal on sinist värvi silmad ja 
heledad juuksed. Talle meel-
dib väga koristada, joonista-
da ja heegeldada. 

Me õpime koos ja käime 
ka koeraga jooksmas. Ma ar-
mastan väga oma ema.

Gita Siimpoeg,
1B klass

Minu ema on väga lahke, 
abivalmis hoolitsev ja hea. 
Ta on mulle väga armas ja ta 
hoolitseb minu eest. 

Minu ema oskab ka vä-
ga hästi süüa teha. Ta käib 
flamenco tantsu tantsimas. 
Mul on vedanud, et mul nii 
hea ema on. 

Kaspar Kallas,
4B klass

Minu ema nimi on Piret. 
Ta on 31- aastane. Tal on ro-
helised silmad ja pruunid 
juuksed.

Jätkub lk. 4...

Riin Oeselg, 2A klass
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Talle meeldib suusatada 
ja jalgrattaga sõita. Ta lem-
mikvärvid on lilla ja roheli-
ne. Talle meeldivad ka män-
gud. Minu arvates on ta tore 
ja rõõmsameelne. 

Susanna-Liis Seppel,
4B klass

Minu ema nimi on Ter-
je. Tal on pruunid juuksed 
ja rohelised silmad. Ta töö-
tab Sporrongis, valmistab 
võtmehoidjaid, medaleid 
ja märke. Olen mitu korda 
käinud ema töö juures. Seal 
on väga huvitav. 

Minu emale meeldib vä-
ga raamatuid lugeda. Ta ai-
tab mind kooliainetes, kui 
ma midagi ei oska. Ta kuu-
lab mind alati ära, kui mul 
on mingi mure ja koos leia-
me alati lahenduse. Tema-
ga on väga hea ja tore koos 
olla. 

Kermo Laus,
3B klass

Ema on meid sünnist saa-
ti kasvatanud. Ta aitab meid 
alati igast olukorrast välja ja 

annab nõu. Siis, kui ta õhtu-
ti töölt koju tuleb, teeb ema 
alati sooja ja maitsvat toi-
tu ning teeb toad soojaks. 
Ema aitab ka õppimises. Mi-
nu ema tahab, et toad olek-
sid korras. Mulle meeldib 
minu ema. 

Lea Kõu,
4B klass

Minu vanaema
Minu vanaema nimi on 

Taimi. Minu vanaema on 
kodune. Ta koristab, teeb 
süüa ja triigib pesu. Kui ma 

tulen koolist, siis on alati soe 
söök valmis. 

Grete Paia,
1A klass

Minu vanaema nimi on 
Liidia. Me käime koos met-
sas, teeme pannkooke, män-
gime, naerame, loeme mui-
nasjutte ja teeme paljusid 
t4isi asju. Vanaema on mulle 
parim sõber, talle võin kõi-
gest rääkida. 

Tauri Pihlas,
1A klass

Emadepäeval Minu ema (algus lk. 3)

Emake ma sülle
tulen vahel sulle. 
Mitte siis, kui tahan, 
vaid kui tuju paha.
Ja kui kaela ümber käed, 
ongi tuju jälle hää.

Livia Matt,
3B klass

Täna on minu kord ärgata varem,
kanda lauale lilled ja road, 
täna püüan olla parem, 
pesen kõik nõud ja koristan 
toad.

Tahan, et sina, mu kallis ema, 
rõõmu võiks tunda minust. 
Tea, et pühal või argipäeval
väga ma hoolin sinust.

Kadri Kula,
3B klass

Emale ma lilli toon 
pühapäeva hommikul. 
Emale teen kalli- kalli, 
sest ta mulle väga kallis. 
Luban olla hea laps, 
koogi tegin valmis kraps. 
Joonistasin kaardi ka, 
nüüd saab kooki proovida.

Priit Aavik,
3B klass

Kõigil meil on emad head, 
emadel on targad pead. 
Kui on mure, aitavad 
ja siis pead paitavad.
 Oled suur või oled väike, 
ema on iga lapse jaoks päike. 

Merilin Nõgu,
3A klass

Minu ema on ilus ja hea,
kui vana ta on, mina ei tea. 
Kuid kõigist ta armsaim mulle 
ning meeleldi poen ta sülle. 
Kui vahel löön põlve või hai-
ge on pea,
siis ema alati õigeid sõnu teab. 
Kallistan ja hoian teda, 
sest et ta on minu ema. 

Heleri Kereme,
3A klass

Ema on mul tubli, tore, 
aitab mind kui tuju kole. 
Koristada aitan ma 
emal suure harjaga.

Kevin Soon,
3A klass

Väikselt minu ema soovis
klouniks saada kangesti. 
Kui ta aga õppis koolis, 
kokk sai temast hoopiski. 

Minu ema päris kena, 
aitab mind ja lohutab.
 Küll ta jõuab palju teha! 
Ükski töö ei kohuta.

Karl Sepp,
4A klass

Ema on mul ainukene,
mina tema maimukene. 
Veel mul vendi kodus kolm, 
ema neilgi armas on. 
Koergi ainult ema kannul
jälgib teda igal sammul.
Ema parim sõber mulle. 
Palju jõudu, jaksu sulle!

Kadi Ilmjärv,
4A klass

Minu ema õrn ja hea, 
väike, kuigi tark ta pea.
Matet teha aitab mul, 
kuid inglis keel tal täitsa null. 
Vallamajas töötab ta, 
arvutiga sehkendab. 
Võtab vastu kõnesid 
ja kuulab võõraid muresid. 

Kristo Kaasik,
4A klass

Hümn emale
Aastas palju päevi on,
kõik need meeste päevad on.
Aga ühel päeval me
lilli viime emale.

Siis on lastel palju tööd, 
tööta kasvõi päevad- ööd,
korista ja küta
nii, et kasvõi nuta.

Lilled, mis viin emale
on ju kaunid küll.
Kuid nii kauneid lilli pole
kui mu emme on.

Risto Lindmäe,
3B klass

Emale meeldivad meri ja päi-
ke, / ema on rõõmus kui lap-
sed on head. / Talle teeb rõõ-
mu ka lilleõis väike. / Silitab 
hellalt ta tihti me pead. / Ema 
teeb süüa ja õmbleb ja peseb. / 
Tundub, et vahel ta tööd teeb 
vaid. / Et meie emal pisut ker-
gem oleks / tahame olla tublid 
ja paid.

Sanna Vahter,
3B klass

Ta hommikul üles mind ära-
tab, / mu sokid ja särgid ta pa-
randab. / Ta mulle söögi val-
mistab / ja pärast  veel tube 
koristab. / Mis teeksin ma il-
ma temata? / Seda ma ette ei 
kujuta. / Seda kõike ta tegema 
peab. / Ma soovin emale kõi-
ke head!

Kennet Sullakatko,
4A klass

Esimene sõna mu suust tu-
li ”EMA”. / Esimesed sam-
mudki õpetas tema. / Kui läk-
sin kooli, ta vahel mind aitab. 
/ Üsna tihti pead praegugi 
paitab.

Karl Albert Kesküla,
3A klass
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Lühidalt
8A võistkond Kalevite 
Kodu viktoriini finaalis

Sügisel kuulutati väl-
ja võistlus Kalevite Kodus. 
Tuli kokku panna 4-liikme-
line võistkond, ning koha-
le minna.

Iga kuu teisel kolma-
päeval toimusid võistlu-
sed, kus tuli oma aru-
kust näidata erinevates 
valdkondades. Meie võis-
tkonda kuulusid Sofia 
Hratkevitš, Anli Vanem, 
Liana Kipper ja Eveli Ka-
jak ning me saavutasime 
enamasti häid kohti. Märt-
sis saime I koha, ning hil-
juti toimus poolfinaal, kus 
osalesid kõik need, kes olid 
võitnud eelnevatel kuudel. 
Möödunud kolmapäeval 
toimunud võistlusel saavu-
tasime II koha ning pääs-
esime edasi finaali, mis toi-
mub Tallinnas selle aasta 
juunikuus.

Eveli Kajak,
8A klass

8A klassi reis Riiga
Meie klass käis mai al-

guses 3-päevasel reisil Lä-
tis. Reis algas 2. mai hom-
mikul, kui ootasime pool 
tundi bussi. Ärevas mee-
leolus asusime teele. Kõigil 
nägu naerul, möödus 8 tun-
nine bussisõit ülilõbusalt. 
Riias ootas meid sõprus-
klass, kes käis Saaremaal 
eelmisel aastal. Vaatasime 
veel samal päeval üle va-
nalinna ja pidasime ma-
ha toreda kohtumisõh-
tu. Ööbisime hostelis, kus 
ei olnudki nii jube. Teisel 
päeval külastasime Run-
dale lossi ja Jurmalat. Reis 
möödus suuremate pa-
handusteta. Tagasisõit oli 
ka väga vahva. Piiripunk-
tis pidi küll natuke kauem  
ootama kui minnes, aga see 
ei häirinud. Meie klassiga 
on lahe reisida, sest kõiki-
del on alati hea tuju. Reisi-
ga võis rahule jääda küll.

Liisa Vipp
8A klass

My Thank You`s…
Lahkudes Eestimaalt, 

võtan kaasa meeldivaid 
mälestusi. Olen saanud vä-
ga hea võimaluse õpetada 
paljusid fantastilisi õpilasi. 
Samuti olen ka ise kogenud, 
aru saanud ja nautinud uut 
kultuuri. Olen elanud lin-
nas, kus elu tundub liiku-
vat hoopis aeglasema tem-
poga. Loomulikult olen 
saanud omale palju sõpru, 
kes jätavad jälje minu sü-
damesse.

Uude kultuurikeskkon-
da siseneda ei ole kunagi nii 
kerge, kui algul tundub.

Keel on erinev, kom-
bed, väärtused ja tradit-
sioonid, nii head kui nad ka 
on, võivad segadusse ajada. 
Hoolimata juurdepääsust 
internetile, telefonile ja kir-
javahetuse pidamisele, oled 
ikkagi väga kaugel oma lä-
hedasest perekonnast, sõp-
radest ja kodust.

 Nüüdseks, kui olen 
elanud ja töötanud siin 
9 kuud, tahaksin öel-
da tänusõnu Kuressaa-
re Gümnaasiumile, kes on 
teinud minu siinolemise 
väga meeldivaks kogemu-
seks. Tahan tänada inimesi, 
kes on olnud suurepärased 
võõrustajad. 

Aitäh Valdur Jõelaidile 
ja Herman Keidongile, kes 
aitasid mind elektriseadel-
distega, kui oma korterisse 
kolisin. Suur tänu teile lah-
kelt osutatud elektrieksper-
tiisi ja sõpruse eest.

 Südamlik tänu Arvo Li-
gile, Raja Põllule, Marje Jõ-
gevale ja Hugo Õunale, kes 
alati aitasid mul meeles pi-
dada, millise klassiruumi 
võtme ma just parasjagu 
võtma pidin, mis ajal ma 
sinna minema pidin. 

Samuti tahaksin tänada 
Pilvi Karut, Veikko Lehtot, 
Tanel Taburit, Endel Tusti-
tit, Ivar Metskülli, Genadi 
Noad, Merle Rätsepat, Ma-
ria Pärna, Lea Roodat, Riina 
Haljast, Maili Rasvat, Kersti 

Kirs’i, Marit Tarkinit, Kaja 
Puck’i, Heigo Kipsi ja Mai 
Randa ning paljusid teisi. 
Ma tunnen end suurepära-
selt just tänu nende inimes-
te  professionaalsusele, lah-
kusele ja sõprusele. 

Veel soovin tänada Inge 
Jalakat, kes aitas mind tõl-
ketöödel. Tema koos elu-
kaaslase Silvariga tutvus-
tas mulle linna, kui ma siia 
saabusin. 

Ja muidugi, kuidas ma 
oleksin hakkama saanud il-
ma Gert Lutteri ja Arvi Ta-
nilata – Kuressaare Güm-
naasiumi arvutigurud!! 
Nad aitasid  mind arvutia-
laselt, panid üles webkaa-
mera, lahendasid mitmeid 
arvutiprobleeme, aitasid 
tõlkimisega, jne., see kõik 
tõestas, kuidas saab olla 
suurepärane toetaja. Tänan 
mõlemat teie suuremeelsu-
se ja tugeva vaimu eest!

Mind aitasid korraldus-
likes tegemistes Mareeln Jõ-
gi, tema tütar Maria Jõgi ja 
Maria parim sõber Eva Vä-
li (kes, koos olles on tuntud 
kui kollektiiv “Double 
Trouble”). Nad töötavad 
Vaekoja Pub´is. Aitäh!

Samuti osutasid mulle 
suurt lahkust Kuressaare 
Gümnaasiumi õpilane, Pee-
ter Perens, tema ema Mai-
la Juns-Veldre ja vanaema 
Saale Juns. Nende lahkus 
ja sõprus on tõesti tähen-
danud palju. Ma arvan, et 
ükskõik kui noor või vana 
inimene võib olla,  vanus ei 
ole küll mingi takistus sõp-
ruse teel.

Veel kord sooviksin väl-
jendada siirast tänulikkust 
Maidu Varikule. Ilma te-
ma abita ei oleks kõike juh-
tunudki. Kahtlen,  kas üld-
se on inimesi nii Kuressaare 
Gümnaasiumis kui ka igal 
pool mujal, kes Maidu koh-
ta midagi muud kui ainult 
head öelda saaksid.

 Maidu aitas korralda-
da minu tööd Osilias, kus 

ma tutvusin Maie Meiu-
se ja Margit Düünaga. Ne-
mad on alati väga lahked, 
viisakad, siirad ja koostöö-
valmid. Hakkan nendega 
koostöötamisest puudust 
tundma – et mitte mainima-
ta jätta, nemad olid ka minu 
õpilased!

Ma tahaksin välja tuua 
ka üldise tänu kõigile mi-
nu õpilastele – isegi nen-
dele, keda ma otseselt ei 
juhendanud. Ma nautisin 
võimalust õpetada igaühte 
teist.  Võin väita, et ma õpin 
vähemalt 10 korda rohkem 
teilt, kui sellest materjalist, 
mida teile õpetan. Ma va-
bandan, et ei ole olnud suu-
teline hääldama korrektselt 
paljude õpilaste nimesid. 
Samuti kahetsen, et olen 
kogemata paljude õpilas-
te kirjutusvahendeid enda 
hoida jätnud.

Lõpuks tahaksin tänada 
oma mõlemaid vanemaid ja 
oma õde Oklahomast, minu 
venda Mehhikost ja minu 
mõlemaid kasse nii Amee-
rika Ühendriikidest kui ka 
siit Eestist. Tunnen end ju-
mala poolt õnnistatuna, et 
oman sellist imetoredat ja 
toetavat perekonda.

Kui ma lahkun kahe ja 
poole nädala pärast, 1. või 
2. juunil, siis võtan endaga 
kaasa palju imeilusaid mä-
lestusi nii Kuressaarest kui 
Kuressaare Gümnaasiu-
mist. Ma võin küll olla  roh-
kem kui kuue tuhande miili 
kaugusel, aga minu mäles-
tused minu kolleegidest, 
kõikidest õpilastest, Ku-
ressaare linnast ja Kures-
saare Gümnaasiumist jää-
vad mulle meelde igavesti. 
Tänan, et jagasite minuga 
teie kodumaad, linna, kul-
tuuri, teie naeratusi ja en-
tusiasmi. Ma ei unusta teid 
nii pea.

Austusega,
Juan Keefe II
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Teated

29.04 toimus Tallinna Pe-
dagoogikaülikoolis Bri-
ti nõukogu kümnenda 
aastapäeva puhul Eestis 
korraldatud inglise kee-
le suulise ja kirjaliku tõlke 
olümpiaad.

Sellest võtsid osa ka kaks 
meie kooli õpilast, suulises 
tõlkes Ivika Nõukas 11b, kes 
saavutas 3. koha, ja kirjali-
kus Hannela Artus 11c, kes 
esines samuti tublilt. Olüm-
piaad toimus kolmes ka-
tegoorias: erikoolid, vene  
koolid ja tavakoolid, kuhu 
kuulus ka meie kool.

Võistlus oli  korraldatud, 
et tutvustada Eesti noortele 
Euroopa Liitu ja tõlgitavad  
tekstid olid EL-i teemalised. 
Peale olümpiaadi toimus 
Briti saatkonnas vastuvõtt, 
kus autasustati võitjaid ja 
tänati kõiki osalenuid.  Ko-
gu võistlus andis juurde pal-
ju  enesekindlust ja julgust 
ning, mis kõige tähtsam, uue 
ja huvitava kogemuse.

Ivika Nõukas,
X klass

Õpilastööde näitus
15. kuni 16. mail on 

avatud õpilaste kunsti- ja 
käsitöönäitus tütarlaste töö-
õpetuse klassis ja I korruse 
koridoris.

Elle Jurkatam

Lühidalt

Algklasside õpilaste  suve-spordilaager
KG korraldab 09.-14. 06 

algklassi lastele laagri, mil-
le eesmärgiks on kohe pea-
le kooli, enne lapsevane-
mate puhkust, sisustada 
meeldivalt laste vaba aega 
kogenud pedagoogide käe 
all. Õpetame lapsi ujuma ja 
neid, kes oskavad juba uju-
da, võimaldame  ujuda jä-
relvalve all, peale ujumist 

võimalus mõnuleda soojas 
saunas. Mängime õues pal-
li, liikumismänge, metsa-
mänge, korraldame matku, 
loeme, joonistame, võimalus 
kasutada kooli arvutit. Las-
te päev on sisustatud 11.00-
16.00. Pakume võimalust 
süüa kooli söökla-kohvikus 
päeval sooja toitu. Päeva 
maksumus lapsele 50.- (si-

saldab lõunat 20.-). Kogu 
laagri 5  päeva maksumus 
250.- Täidetud ankeedid 
tuua ja raha  tasuda kooli 
ujulasse  aadressil Nooruse 
1, 93816 Kuressaare 31.mai-
ni. Kohtadae arv piiratud. 
Kiirustage! Projektijuht Nor-
ma Helde Tel. 045 56563 või 
05287490.

 Norma Helde

Nimi:

Kool, klass:

Kodune aadress, telefon:

Lapsevanema allkiri:

8. mail sai lavaküpseks 4B klassi muusikaline etendus “Pöial-Liisi”.  Aitäh kõigile abilistele! Etendust saab 
veel näha kooli aulas 14. mail kell 14. 00, 15. mail kell 14. 00, 19. mail kell 11. 00 ja 20. mail kell 11. 00. Merle 
Tustit, 4B klassi juhataja. Foto: Inge Jalakas.

6B klassi arvamusi etendusest

Ma soovin Teile edu ras-
kes viiendas klassis. Kusti

Soovitan ka viiendas 
klassis edasi laulda ja etel-
da! Karoliine

Otseselt parimaid osa-
täitjaid ei olnudki, kõik 
mängisid ühtmoodi häs-
ti. Nii mõnestki osatäitjast 
võib tulevikus saada näitle-
ja. Uku

Putukad olid armsad. 

Soovitan enne näitlema hak-
kamist tõsiselt rolli sisse ela-
da, siis olete head näitlejad! 
Helena

Kõige rohkem meeldis 
mulle hiiretädi, ta oli hea 
näitleja ja ilmekas kõnele-
ja. Soovin 4. klassile külma 
närvi, kindlat häält, rõõmsat 
meelt! Bret

Mina paneks neile väga 
hea hinde - 5 - nad olid tub-

lid ja osavad! Marko
Olge tublid ja rääkige la-

val valjema häälega! Kertu
Minu arvates oli see eten-

dus hästi tore ja iga etendu-
sega läheb paremaks. Olge 
lihtsalt julged ja andke en-
dast kõik! Maris

Mulle meeldisid etendu-
ses dekoratsioonid ja ühe 
konnapoisi silmad. Need 
olid kipasti tehtud! Kaisa


