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Lk. 2
Põhikooli Teatriõhtu 
meeldis nii publikule 
kui ka esinejatele. Lk. 3

Võimlemisvõistlus 
on peagi tulemas! 
Juhend ajalehes! Lk. 4

Jõulunädala üritused 
- mis ja kuidas, loe 
viimaselt leheküljelt.

Õpilaste sünnipäevad

Kätlin Koit 5B 08.12.
Sigrid Koppel 2B 08.12.
Merleen Lehissaar 9D 08.12.
Sander Maasik 9B 08.12.
Mikk Varvas 7C 08.12.
Taavi Ränk 11C 09.12.
Riho Õun 10F 09.12.
Taisi Nõmm 10E 10.12.
Priit Paakspuu 9C 10.12.
Fred Siimpoeg 9A 10.12.
Liisi Smidt 6B 10.12.
Vaido Sooäär 8B 10.12.
Andres Pulk 11D 11.12.
Andrus Raamat 9D 11.12.
Helen Saar 12E 11.12.
Liisu Lehtsalu 9A 12.12.
Liisel Nelis 3B 12.12.
Fredi Pihlas 6A 12.12.
Taavi Himmist 11E 13.12.
Oliver Mändla 6A 13.12.
Riin Oeselg 5A 13.12.
Helena Talk 11E 13.12.
Minna-Maria Lõbus 10D 14.12.
Karli Saar 10D 14.12.
Lemme Toll 11C 14.12.
Elisabeth Välbe 6B 14.12.

Palju
õnne!

Ole viisakas! Ära tülitse teistega! Ole lahke! Ole sõbralik! Arvesta kaaslastega! Täna on viisaka käitumise 
päev! Ole siis tubli ja täida reegleid! Kokkuvõtted järgmises “Meie KG-s”. Plakat: Tairica Taavita ja Kadri Pitk

Noorte infomess 
“Tuleviku kompass”

26. novembril toimus 
Kuressaare Kultuurikesku-
ses noorte infomess “Tulevi-
ku kompass” , kus sai tutvu-
da paljude erinevate koolide 
õppimisvõimalustega. Esin-
datud olid lisaks Kuressaare 
Gümnaasiumile, Saaremaa 
Ühisgümnaasiumile, Oris-
saare Gümnaasiumile, Lei-
si Keskkoolile ja Kuressaare 
Ametikoolile  ka näiteks Tar-
tu Ülikool, Tallinna Ülikool, 
Tallinna Tehnikaülikool,  TÜ 
Viljandi Kultuuriakadeemia, 

Eesti Mereakadeemia ja Tar-
tu Lennukolledž.

Toimus palju huvitavat: 
Teadusbuss tegi füüsikalisi 
katseid, esinesid Saaremaa 
huvikoolid ja klubid, Tal-
linna Tervishoiu Kõrgkoo-
li boksis sai mõõta vererõh-
ku, sai maitsta Kuressaare 
Ametikooli kokanduskursu-
se küpsetatud piparkooke ja 
jagati erinevaid auhindu. Oli 
väga tore ja huvitav üritus!

Kadi Sink, 
�0D klass

Teated
Koolimaja lahtiolekuajad 
pühade ajal.

Kuressaare Gümnaasium 
on suletud ja läheb valve al-
la alates 23. detsembri õhtust 
kell 23.00 kuni 29. detsemb-
ri hommikuni kell 7.00 ja 30. 
detsembri õhtul alates 23.00 
kuni 03. jaanuari hommiku-
ni kell 7.00.

Koolimaja on avatud 29. 
ja 30. detsembril.

Kirjastus Varrak jõulu-
müük

Esmaspäeval, 12. det-
sembril on õpetajate toas 
võimalik osta kirjastuse 
Varrak uudisteoseid. 

Õpilasesindus
Õpilasesinduse koosolek 
29.��.05

Selleks, et meeskond töö-
le panna, tuleb teada,mis tüü-
pi nad on ning meile tehtigi 
selline test, mis jagas meid 
erinevatesse inimgruppides-
se. Selle lõpetanud, pidas 
Helena kõne, millega tema ja 
veel osad 12ndikud lahkusid 
ÕEst (Karel Kundrats ja Kad-
ri Naanu) lahkumine osutus 
kurvemaks, kui keegi arva-
nud oleks. Seoses nende lah-
kumisega vabanesid kohad 
ÕEs ning selle aasta ÕE va-
limiste kandidaadid, kes väl-
ja jäid, pääsevad sisse.Kuid 
ega aega polnud raisata, tu-
li paika panna jõulunädal. 
Kuna seal on toimumas pal-
ju üritusi, siis andsime kõigi-
le teatud ülesande, mille eest 
tal tuleb hoolt kanda.

Heli Vaher, 
��A klass
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Põhikooli Teatriõhtu 2005

23.novembril kell 17.00 al-
gas KG aulas Põhikooli Teat-
riõhtu.

Õhtut  juhtisid  
Kristel Sepp ja Stiven Shultz 
7A klassist. Õhtul osales 
10 truppi: 8A “Inetu par-
dipoeg”, 8B “Inetu siidius-
sike”, 8C “Sõdur ja tantsi-
ja”, 6A “Inetu pardipoeg”, 
6B “Tobu-Hans”, 7A “Pöial-
Liisi”, 7B “Inetu pardipo-
ja paroodia”, 7C “Inetu par-
dipoeg”, 9A “Tobu-Juss” 
ning 9B “Väljalend”. Esine-
jaid hindas Žürii koosseisus 
Mai Rand - muusikaõpeta-
ja, Heikko Kull - tööõpetuse 
õpetaja, Renate Pihl - huvi-
juht, Maren Aaviste - raama-
tukogutöötaja ja Heli Vaher - 
11A klassi õpilane.

Žürii otsus oli järgmi-

ne: grand prix’ i vääriliseks 
kuulutati 9B klass (“Välja-
lend”).

Nooremas vanuseastmes 
(6.-7.klass) läks III koht 7C 
klassile, II koht 6A klassile 
ning I koht 6B klassile. 

Vanemas vanuseastmes 
(8.-9.klass) olid tulemused 
järgmised: III koht 8B klass, 
II koht 8C klass ning I koht 
9A klass. 

Parim meesnäitleja (6.-
7.klass): Carel Martin (6B 
klass.) Parim naisnäitleja (6.-
7.klass): Sabiine Suuster (6B 
klass.) Parim meesnäitleja 
(8.-9.klass): Kristjan Kiirend 
(8C klass). Parim naisnäitle-
ja (8.-9.klass): Kertu Kamins-
kas (9B klass). Parim kõrval-
osatäitja: Stina Silluste (6A 
klass).

Välja anti ka eripree-
miaid: Parim jutustaja: Janno 
Tilk (7C klass), parim oma-
loomingulise teksti autor: 
Maria Pihl (8C klass), parim 
isa: Priit Poopuu (9A klass), 
parim keisrikostüüm: Venno 
Tamjärv (9B klass) ning pa-
rim auto: 7A klass.

Arvamusi teatriõhtust 

Angela (8B klass): Väga 
lahe ja huvitav oli!

Maarja (7C klass): Ise osa-
lesin ka, väga lahe oli! 

Kersti (6A klass): Väga to-
re õhtu oli, minule meeldis. 

Suur aitäh žüriile, korral-
dajaile ning osalejaile meel-
diva õhtu eest. 

Järgmise aastani!
Triin Kand, 

8B klass

Teisipäeval, 29. novembril toimus meie majas maakondlik Koidulauliku konkurss. Meie kooli esindasid see-
kord kolm gümnasisti: Heli Vaher 11.A ja Helena Pihel, Kadri Naanu 12.B klassist. Kõik kolm esinesid väga hästi ja 
pälvisid žürii tunnustuse. Heli Vaher eripreemia emotsionaalsuse eest ning Kadri Naanu ja Helena Pihel laureaadi-
tiitlid. Palju õnne! Foto: Gert Lutter. Tekst: Marit Tarkin, juhendaja

Põhikooli teatriõhtu grand prix`i vääriliseks tunnistati 9B klassi etendus “Väljalend”. Palju õnne võitjatele! Foto: Gert Lutter

08. detsembril tähistame 
koolituskeskus Osilia 9. 
sünnipäeva

Neljapäeval, 08. detsemb-
ril k.a. ajavahemikus kell 
11.45 kuni 15.00 ootame kõi-
ki oma häid sõpru, kolleege, 
tuttavaid, endisi ja praegu-
si kursuslasi Osilia 9. sünni-
päeva puhul traditsioonilise-
le tassile kohvile . 

Olete oodatud!

Maie Meius, 
Osilia nimel

Lennunõukogu koosolek
Kolmapäeval, 30. no-

vembril toimus esimene 30. 
lennu lennunõukogu koos-
olek. Kohal olid kuue klas-
si lastevanemate esindajad, 
klassivanemad ja klassijuha-
tajad, kokku 18 osalejat. Päe-
vakorras oli klassijuhatajate 
ühisplatvormi tutvustamine, 
õppeedukuse ja puudumis-
te ülevaade, lennu ühisüri-
tused ja Vabariigi aastapäe-
va balli korraldamine. Tehti 
mitmeid huvitavaid ettepa-
nekuid: 1. Aasta lõpus võiks 
lend tunnustada õpilasi, kes 
ei ole ühtki tundi põhjuseta 
puudunud. 2. Võiks avada 
30. lennu pikapäevarühma, 
kus lennu targemad õpilased 
oleksid nõus teisi järele aita-
ma. Huvitavaid mõtteid oli 
teisigi. 

Otsustati luua ka lennu-
nõukogu list, kus saab ope-
ratiivselt vajalikke problee-
me arutada. 

Aitäh kõigile osalejaile!

Marit Tarkin, 
klassijuhatajate nimel

Teated

Lühidalt

Juhtkond tänab
Maakondliku Koidulau-

liku konkursi korraldajat-
Merle Rätseppa, edukaid 
einejaid-laureaate ja juhen-
dajat Marit Tarkin’it.

Maakondliku Nuputa 
võistlusel edukalt osalenud 
7b (II kohta), 7a ja 5b6b (III 
kohad) võistkondi ja  juhen-
dajaid Ariita Sepp’a, Piret 
Paomees’t, Asta Kuuseokk’a 
ja Riina Soon’t.

Maakondlikul vene kee-
le olümpiaadil edukaid 9a 
kl. õpilasi Marianna Laht’e 
(II koht) ja Jaan Käsk’u (III 
koht) ning juhendajat Maria 
Pärn’a.
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Põnevatest kohtumistest ja kolme 
musketäri seiklustest korvpallis

Nagu juba tradiksiooniks 
saanud, toimus kolmapäeval, 
30. novembril KG MV korv-
pallis. Kahjuks polnud seegi 
kord, nagu kahjuks iga kord 
peab tõdema, eriti publikut 
platsi kõrval kaasa elamas, 
kuigi oli põnevaid mänge. Esi-
meses kohtumises olid vastas-
tiku BC TroubleMakers & BC 
2. Terve matši vältel ei saa-
nud kumbki võistkond olulist 
edu. Viimasel veerandil toi-
mus punkt-punkti mäng, kus 
Tarmo Murd tõi mitmel kor-
ral oma võistkonna halvimast 
välja. Paraku, aga alati õnnes-
tus TroubleMakersil vastata 
korviga. Mõned sekundid en-
ne lõpuvilet ei eksinud Ivar 
Sink ning selle vigaderohke ja 
pingelise mängu võitsidki vii-
masena nimetanud võistkond 
seisuga 56:54. Võitjate resulta-
tiivsemad olid: Karel Kund-
rats 18p, Ivar Sink 17p, Karl 
Tiitson 8p. Kaotajate poolt sä-
rasid Tarmo Murd 24p, Mar-
tin Õunpuu 14p, Tiit Juulik 
10p. Kindlasti tundsid kao-
tajad puudust Karl Tartesest, 

kes pole saanud matšil kaasa 
lüüa. 

Teises mängus rivaalitse-
sid KK Vatt ja „kolm musketä-
ri“. Harjumuspäraselt mängi-
sid nad kolmekesi ja innukalt 
võideldes ning kõva vastupa-
nu osutades. Kuid inimesed 
pole masinad ja väsivad lõ-
puks. Niiviisi tuli vastu võtta 
77:30 kaotus. Võitjate poolelt 
säras nende kapten Ats Pild-
re, hullutades rahvast kahe 
ilusa pealtpanekuga. Ühe su-
rus ta julmalt kohapealt kor-
virõngast sisse. Võitjate poo-
lelt viskas Ats Pildre 28p,  

Taavi Himmist 15p, Tiit Põl-
luäär 14p. Kaotajate leerist  
võiks üksinda välja tuua vaid 
Mairold Pajusaare 24 punkti-
ga.

Viimane kohtumine erili-
si üllatusi ei pakkunud, kuna 
kohtusid üks favoriitidest ja 
veel kaotuseta olev võistkond. 
Mind isiklikult pani imesta-
ma, kui hästi suutis kaotajate 
esselon vastu seista BC 9-le il-
ma oma kapteni Heikko Jäeta. 
Poolajaks olid BC 9 mängijad 
kasvatanud edu 16 punktili-
seks ja läksid vaheajale 28:12 
eduseisul. Mäng „toodi koju“ 

Võimlemisvõistluse juhend
Aeg ja koht: 13.12 4.-

9. kl. kell 15.00  KG võimla.  
14.12 10.-12. kl. Kell 16.00 KG 
võimla.

Osavõtjad: 4-12.kl. õpila-
sed. Vanuseklassid: 4.-6. kl; 
7.-9. kl; 10.-12. kl. Tütarlaste 
võimlemisrühm peab olema 
vähemalt neljaliikmeline.

Võistlusalad

1. Tütarlaste 1.00-1.30 min. 
pikkune omaloominguline va-
hendiga kava vabalt valitud 
stiilis. Lubatud ei ole klassika-
lised iluvõimlemise vahendid 
(kurikad, lint, hüpits, rõngas, 
pall, linik).

2. 4.-9.kl. noormeestel 1.00- 
1.30 min. omaloominguline ak-
robaatikakava muusika saatel. 

4.-6.kl. kohustuslikud ele-
mendid on tirel ette, tirel taha, 
turiseis, toenghüpe üle kaasla-
se, hundiratas, toenglamang, 
tagatoenglamang.

7.-9. kl. kohustuslikud ele-
mendid on turiseis, toeng-

kükk, tiritamm, toenglamang, 
tagatoenglamang, kätekõver-
dus, kätelseis abistamisega, 
hundiratas.

3. 10.-12.kl noormeestel 
1.00-1.30 min. omaloomingu-
line muusikaga liikumiskava 
vabalt valitud stiilis. Kohus-
tuslikud elemendid on hundi-
ratas, kätelseis (abistamisega), 
tiritamm.

Hindamine

1. Tütarlaste vahendiga ka-
va hindamine. Max. 20 punk-
ti. Üldmulje, terviklikkus (ori-
ginaalsus, muusika sobivus, 
vahendi valik) max. 5 punk-
ti. Väljendus, emotsionaal-
sus. Max. 3 punkti. Liikumi-
se ulatus ja tehniline täitmine. 
(Painduvus, sammukombi-
natsioonide keerukus) max. 3 
punkti. Valitud vahendi kasu-
tamine. Max. 6 punkti. Ruumi 
kasutamise oskus (Liikumis-
tasapindade ja –suundade mit-
mekesisus, kava joonis). Max 3 

punkti.
1. Noormeeste akrobaatika-

kava. Max.20 punkti. Üldmul-
je, terviklikkus (originaalsus, 
rütmitunne) Max 5 punkti. Ko-
hustuslike elementide tehnili-
ne täitmine Max 6 punkti. Väl-
jendus, emotsionaalsus. Max 3 
punkti Liikumise ühtsus Max 
3 punkti. Kava kompositsioon, 
mitmekülgsus, ruumi kasuta-
mine Max 3 punkti.

3. Noormeeste liikumis-
kava. Max 20 punkti. Üld-
mulje, terviklikkus (originaa-
lsus, muusika sobivus) max. 
6 punkti. Liikumise  tehniline 
täitmine.  Max 5 punkti. Väl-
jendus, emotsionaalsus. Max 3 
punkti. Liikumise ühtsus. Max 
3 punkti. Ruumi kasutamise 
oskus (Liikumistasapindade ja 
–suundade mitmekesisus, ka-
va joonis). Max 3 punkti.

Autasustamine: Iga vanu-
seklassi kolm parimat tütarlas-
te ja noormeeste rühma saavad 
auhinnad ja diplomi, klasside-

vahelise võistluse võitjaklass 
saab auhinna ja diplomi, II ja 
III kohta autasustatakse koo-
li diplomiga. Parima klassi sel-
gitamiseks liidetakse neidude 
ja noormeeste kavade hinded. 
Võimlemisvõistluse tulemu-
sed kantakse klassidevahelise 
võistluse punktitabelisse. 

Registreerumine: Regist-
reerimislehed esitada hiljemalt 
12.detsembriks kell 12.00 ke-
halise kasvatuse õpetajate va-
heruumi. Õigel ajal registree-
rimislehed tagastanute vahel 
loositakse võistlusjärjekord ja 
“hilinejad” alustavad võistlust. 
Kui klassis on mitu toredat ka-
va, siis üks pääseb võistlema 
ja teine saab esineda vaheajal, 
kui kohtunikud lähevad lõpp-
otsust tegema. Ka esinemiska-
vad tuleb registreerida.

Tiina Käen, 
võistluste peakohtunik

24- punktilise võiduga (59:35), 
muideks viimase perioodiga 
vahe ei suurenenud. Samas ei 
viitsitud maksimaalselt pin-
gutada 4 mängija vastu. Võit-
jate resultatiivsemad olid  
Urmas Rajaver 25p, Ivar Laes 
ja Martin Raamat 13p, kao-
tajate poolelt vastas Kaimar 
Lomp 12p, Siim Saat 10p ja 
Margus Rajaver 8p.

Kohtume taas järgmi-
ne kolmapäev ehk siis  7. no-
vembril. Seniks ilusat päeva!

Karel Kundrats, 
�2A klass

Kohtume taas korvpalliplatsil 7. novembril. Foto: Kristi Väli
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Saaremaa Kaubamaja

Tesman AS 
Kuressaare Gümnaasium

kodulehekülg: http://www.oesel.ee/kg
e-post: kool@oesel.edu.ee 

Peatoimetaja Marit Tarkin (marit@oesel.edu.ee)
Õpilastoimetus Kadri Naanu (kadri@oesel.edu.ee)
Algklassitoimetus Merle Tustit (merletu@oesel.edu.ee)
Sporditoimetus Inge Jalakas (inge@oesel.edu.ee)

Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Vilistlastoimetus Leelo Laus (leelo@oesel.edu.ee)
Vilistlastoimetus Kätlin Soon (katlin@oesel.edu.ee)
Küljendaja/kujundaja Gert Lutter (gL@oesel.edu.ee)

Ajalehte toetavad:

Jõulunädalal toimuvad üritused
Esmaspäev, �9.detsember

09.45 IV advendihommik 
aulas (1.-12.klassid) (K.Keso-
Vares)

10.45 – 11.00 ... 12.45 – 
13.00 Jõululaulude ühislaul-
mine aulas (1.-12.klassid) 
(ÕE)

Teisipäev, 20.detsember

09.45 Päkapikuvõimlemi-
ne algklasside koridorides/
aulas (1.- 12.klassid) (ÕE)

13.00 Kontserdi proov 
Laurentiuse kirikus (V.Lehto, 
M.Tustit)

15.00 – 17.30 I kooliastme 
jõulupidu (1.-3.klassid) (ÕE, 
U.Rahnik, R.Pihl)

18.00 – 21.00 II kooliastme 
jõulupidu (4.-6.klassid) (ÕE, 
U.Rahnik, R.Pihl)

Kolmapäev, 2�.detsember

11.00 Jõululuuletuste lu-
gemise võistlus (1.-6.klassid) 

11.45 Jõuluvanade/päka-
pikkude ühisvõistlus aulas 
(10.-12.klassid) (ÕE)

17.00 1.-6.klasside jõulu-
kontsert – jumalateenistus 
Laurentiuse kirikus (1.-6.klas-
sid, lapsevanemad) (V.Lehto, 
M.Tustit)

19.00 – 23.00 III kooliast-
me jõulupidu (7.-9.klassid) 
(9.klassid, U.Rahnik, R.Pihl)

Neljapäev, 22.detsember

09.45 – 10.00 ... 13.45 – 
14.00 Jõululaat (1.-12.klassid)

11.45 Oksjon aulas (1.-
12.klassid; õpetajad) (ÕE)

19.00 – 01.00 Gümnaasiu-
mi jõulupidu (10.-12.klassid) 
(12.klassid, U.Rahnik, R.Pihl)

Reede, 2�.detsember

08.45 II kooliastme klassi-
juhataja tund (4.-6.klassid)

09.30 II kooliastme pidulik 
jõuluaktus aulas (4.-6.klassid) 
(U.Rahnik, R.Pihl)

10.00 I kooliastme pidulik 

jõuluaktus aulas (1.-3.klassid) 
(U.Rahnik, R.Pihl)

10.30 I kooliastme klassi-
juhataja tund (1.-3.klassid) 

11.00 Jõulukontserdi 
proov Laurentiuse kirikus 
(L.Lehto)

12.00 III kooliastme ja 
gümnaasiumi klasside klassi-
juhataja tund (7.-12.klassid) 

13.00 7.-12. klasside jõu-
lukontsert – jumalateenis-
tus Laurentiuse kirikus (7.-
12.klassid, lapsevanemad) 
(L.Lehto)

NB! Klassijuhataja tunnid 
toimuvad vastavalt Pilvi Ka-
ru koostatud ruumide graa-
fikule.
Jõululaulude ühislaulmine

Koht: aula. Aeg: 19.12.05 
kell 10.45  - 11.00 ... 12.45 – 
13.00 (vahetundide ajal)

Osalejad: 1.-12.klasside 
õpilased, õpetajad

Eesmärk: jõulumeeleolu 
tekitamine läbi meeleolukate 
talvelaulude ühislaulmise

Iseloomustus: Karaoke-
stiilis üritus - suurel ekraanil 
laulusõnad, taustmuusika,  
n-ö eeslauljad

Päkapikuvõimlemine

Koht: I korruse algklas-
side koridor, II korruse alg-
klasside koridor, aula. Aeg: 
20.12.05 kell 09.45 – 10.00. 
Osalejad: 1.-12.klasside õpila-
sed, õpetajad. Eesmärk: Jõu-
luks sirgu! :)

Iseloomustus: Jõulumuu-
sika saatel päkapikulike har-
jutuste teostus oma ala asja-
tundjate eestvedamisel 

Jõululuuletuste lugemise 
võistlus 

Koht: ruum 210. Aeg: 
21.12.05 kell 11.00. Osalejad: 
1.-6.klasside esindajad (klas-
sisisese konkursi teel). Ees-
märk: parimate etlejate välja-
selgitamine.

Iseloomustus: Iga võist-
lusel osalev õpilane loeb va-
baltvalitud jõululuuletuse. 
žürii valib välja parimad, ke-
da autasustatakse. 

Jõuluvanade/päkapikkude 
ühisvõistlus

Koht: aula. Aeg:21.12.05 
kell 11.45 – 12.00. Osalejad: 
1.-12.klasside 2-liikmelised 
esindusmees-/naiskonnad. 
Eesmärk: selgitada välja Tõe-
Vabalt Ilus Jõuluvana ja Tõe-
Vabalt Ilus Päkapikk.

Iseloomustus: Gümnaa-
siumi klasside füüsilis-vaim-
ne jõukatsumine kombi-
neeritud teatevõistluse teel. 
Osalemiseks tuleb välja pan-
na klassi esindus koossei-
sus jõuluvana + päkapikk. 
Eelregistreerimine huvijuh-
tide ruumis (239) hiljemalt 
19.12.05. 

Jõululaat

Koht: eelnevalt (hilje-
malt 19.12.05) huvijuhtide-
ga (ruum 239) kokkulepitud 
kohtades. Aeg: 22.12.05 kell 
09.45 – 10.00 ... 13.45 – 14.00 
(vahetundide ajal). Osalejad: 
1.-12.klasside õpilased. Ees-
märk: õpilastevaheline suht-
lemine ja koostöö; äritegevu-
se praktiseerimine

Iseloomustus: klass val-
mistab ette müügiks omaval-
mistatud tooteid, mis oleksid 

sobilikud jõulumeeleolu teki-
tamiseks. Valmistatakse ette 
ühine müügiartikkel ja töö-
tatakse välja reklaamistra-
teegia. Oma kaupa saab rek-
laamima hakata juba enne 
jõulunädalat; selleks on ole-
mas „Meie KG“ ning info- 
stendid. Soovituseks - kau-
baartiklile hinna määramisel 
tuleb arvestada kooliõpila-
se rahakotiga. Iga klass va-
lib endale ise müüja(d), kes 
klassi tooteid müüma hakka-
vad. Lubatud on ka n-ö liikuv 
müügilett. Toodeteks võivad 
olla näiteks maiustused, kaar-
did, jõulukaunistused jms. 
Edukaks müügiks on oluline 
kauba välimus, mõistlik hind 
ja sõbralik müüja!

Oksjon

Koht: aula. Osalejad:1.-
12.klasside õpilased, õpeta-
jad. Eesmärk: lustaka mo-
mendi tekitamine koolipäeva. 
Iseloomustus: vabatahtliku 
enampakkumise teel „asja-
de“ soetamine.

NB! Kauaoodatud 
PlayBack’i võistlus 1.-12. 
klassidele toimub seekord 
järgmisel aastal, st 2006. aasta 
jaanuari teisel õppenädalal! 
Jälgigem informatsiooni! :)

Renate Pihl, 
huvijuht

Hetk eelmise aasta jõulunädala ürituselt Playback. Foto: Arvi Tanila


