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Raske, ent meeldejääv välilaager
26.-27. aprillini käisid Ku-

ressaare Gümnaasiumi riigi-
kaitse suuna õpilased välilaag-
ris Karujärvel Dejevo punkris.

26. aprilli hommikul kogu-
nesid riigikaitse suuna õpila-
sed Kaitseliidu staabi juurde, 
kus täiendati varustust ning 
kust sai ka bussisõit Dejevos-
se alguse. 

Karujärvel korraldati meile 
esimese suurema sündmusena  
võistlused suure sõjaväetelgi 
ülesseadmises ja allavõtmises 
ning seda kõike ajalise arves-
tusega. 

Seejärel anti meile ülesan-
deks oma laager õhtuks ning 
ööseks ette valmistada ning 
tuua vajalik kogus küttepuid. 
Järgnes tunniajane lõkkema-
tejali korjamine metsa alt ning 
hiljem nende saagimine ja lõh-
kumine. 

Peale lõunat alustasime ri-
vitunniga, mille käigus har-
jutasime kahte viirgu rivis-
tumist, rivis pööramist ning 
auandmist. 

 Riviõpe lõpetatud, läksime 
metsa, kus õpetati meile mas-
keerimist ning üksiksõduri lii-
kumist. Õpetuse käigus tehti 
meile selgeks hiilimise võtted, 
varjumine ning roomamine. 
Õpetati ka kolonnis ning kahes 

kolonnis liikumist ning nende 
tegevust ohu korral. 

Hiilimised, maskeerimised 
selged, kontrolliti üle meie os-
kused orienteerumises. Raja 
pikkus oli umbes 6 km ning tõ-
siselt väsitav. Kui orjenteeru-
mine oli lõpetatud, alustasime 
taas rivitunniga, kus seekord 
õpetati meile rivis marssimist 
ning pöördeid marsi ajal.

Rivitunnile järgnes õhtu-
söök ja üks tund vaba aega en-
ne öörahu saabumist ning öis-
te vahtkondade (ülesandeks 
laagri lõkke ülal hoidmine ja 
telkide kütmine) tööpostile 
asumist.

Hommik algas nagu sõja-
väele kohane hommikuse ri-
vistumisega  ning  hommiku-
jooksu ning –võimlemisega. 

Samal ajal, kui linnast too-
di noorsõduritele hommiku-
sööki, toimus Karujärvel usin 
relvatund, kus õpetati relva 
kontrollimist, laadimist ja  pu-
hastamist. Söök söödud, asu-
ti laagrit kokku panema ning 
järgnes rivistus ning mindi va-
bal sammul marss lasketiiru, 
kus tunnis korratud ja õpeta-
tud oskused kohe praktikas 
käiku lasti. Nii mõnigi neiu lõi 
algul kartma, kuid kui kuulsid 
teiste soovitusi ja ütlusi, et asi 

ei olegi nii jube, kui tundub, 
siis lõpuks olid kõik oma mär-
ki sihtinud- kes sai pihta, kes 
mitte. :)

Lasketiirus lõppes ka meie 
laagritegevus Dejevos ning 
sõitsime taas Kuressaarde, kus 
kirjutasime tagasiside laagri 
kohta ning oma uutest koge-
mustest. 

Muljed: “Laager oli tegeli-
kult ikka täiesti lahe. Kuigi sai 
ikka üsna palju trenni ja õhtuks 
andsid tunda kõik lihased, mis 
eksisteerisid, oli laager siis-
ki meeldejääv. Tulevalves ol-
les oli neid suuri telke eriti la-
he kütta, ja teate, ma mõtlesin 
enne laagrit, et suren külma 
kätte, kuid see oli jube, mis toi-
mus: kohutavalt palav oli!! te-
gelikult olid meie telkkonna 
poisid ikka jube tublid, et küt-
sid kogu aeg. Tänks kutid ;). Ja 
võiks mainida et laager oli ik-
ka väga hästi ette valmistatud, 
vaba aega praktiliselt polnud-
ki. Eriti jääb meelde AK-4-st 
laskmine, õlg oli pärast mõnu-
salt valus ja nats sinine, kuid 
kõik käis asja juurde ja on, mi-
da meenutada. 

Sõduri-Merka ��C” 
Riigikaitse suuna õpilased

Võrkpalli tüdrukud kaitsesid karikat. 10.mail 2006.a. Toimusid Leisis A vanuseklassi tütarlas-
te võrkpalli meistrivõistlused võrkpallis. Meie tüdrukud pidid möödunud aastal võidetud karikat kaits-
ma. See ka õnnestus! Leisi võistkonnaga peeti nauditav mäng, mille võitsid meie tüdrukud 3:0. Võistkon-
nas mängisid: Kadi Mägi; Kaisa Õunpuu; Heddi Põld; Maarja Nuut; Kateriin Pani. Aitäh Teile! Tänan 
Meeldiva koostöö eest treener Sinaida Sillartit ja alati abivalmis kolleegi, õpetaja Endel Tustitit. Autor:Taimi Aru, 
kehalise kavatuse õpetaja. Foto: Gert Lutter

Tänu
KG huvikool Inspira 

tänab Veikko Lehtot väi-
kelaste ja algklassiõpilas-
te kontserdi korraldami-
se eest.

Tänusõnad ka juhen-
dajatele: Inge Jalakas, Lai-
ne Lehto, Helle Rand, Pilvi 
Karu, Veikko Lehto, Raili 
Kaubi,  Merle Tustit.

Suureks abiks olid: 
Sissel-Maria Mägi, Lii-
sel Nelis, Gert Lutter, Ar-
vi Tanila, Andrus Unger, 
Erkki Põld, Hendrik Hein,  
Triinu Toon, Ines Vapper, 
Kätlin Aas – tänud ka Tei-
le!

Õpilaste sünnipäevad

Taavi Tasane 7B 18.05.
Kertu Kesküll 7B 18.05.
Maria Sunduk 8A 18.05.
Anneli Kadarik 12D 18.05.
John Kaju 8A 19.05.
Raul Kabur 11E 19.05.
Eva-Maria Viidik 4B 19.05.
Helean Täht 11D 19.05.
Heleri Sepp 3A 19.05.
Maarja Nuut 10E 19.05.
Ain-Joonas Toose 5A 19.05.
Reimo Link 3A 20.05.
Andres  Sagor 9C 20.05.
Sander Laide 9C 20.05.
Gettel Sink 8B 20.05.
Jürgen Tamm 10B 21.05.
Martin Metsmaa 11C 21.05.
Tarmo Pulk 10C 21.05.
Meeri Martinson 2B 21.05.
Lilli-Mai Rebel 9B 22.05.
Jaan Martin Raik 5B 22.05.
Liina Vokk 11B 22.05.
Laura Kuusk 6A 22.05.
Preedik Lemba 12B 22.05.
Aksel Artus 9A 23.05.
Tony Sinipea 4A 23.05.
Sander Aasma 9C 24.05.
Kaia Jalakas 9B 24.05.
Raili Ots 2B 24.05.

Töötajate sünnipäevad

Asta Düüna 18.05
Merle Tustit 19.05*
Tiina Käen 22.05

Palju
õnne!
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�. klass
Õpilaspäevik 29
Eesti keele tv I osa 39
Eesti keele tv II osa 39
Eesti keele kuulamisülesannete töölehed II kl 29
Matemaatika kontrolltööd ja tunnikontr. II kl 45
Loodusõpetuse iseseisvad tööd II kl 45
Muusikaõpetuse tv II kl 32
Matemaatika iseseisvad tööd II kl. 35

Kokku 293

3. klass 
Mina ja maailm 3 kl. Tv 47
Eesti keele tv III kl I osa 39
Eesti keele tv III kl II osa 39
Eesti keele kontrolltööd III kl I+II osa 49
Matemaatika tv I osa 42
Matemaatika tv II osa 42
Matemaatika kontrolltööd ja tunnikontrollid III 45
Muusikaõpetuse tv III kl 32
Loodusõpetus III I+II osa 64
I Love English 1 +Tests 73
Õpilaspäevik 29

Kokku 501

4. klass
Õpime eesti keelt suheldes IV kl.I 35
Õpime eesti keelt suheldes IV kl.II 35
Matemaatika tv IV kl I osa 32
Matemaatika tv IV kl II osa 32
Matemaatika kontrolltööd ja tunnikontr. IV kl 45
Muusikaõpetuse tv IV kl 32
Loodusõpetus IV kl I+II osa 50
Mina ja ühiskond 37
I Love English 2 +Tests 73
Õpilaspäevik 29

Kokku 400

5. klass 
Terviseõpetus   33
Eesti keele tv V kl I osa II osa 70
Matemaatika V kl 35
Muusikaõpetuse tv  V kl 32
I Love English 3 +Tests 73
Õpilaspäevik 29
Loodusõpetus V kl. 37
Ajaloo tv. V kl. 35

Kokku 344

6. klass 
B võõrkeele tv. (vene keel või saksa keel) 83
Eesti keele tv VI klass I osa 35
Eesti keele tv VI klass II osa 35
Loodusõpetuse tv VI kl I osa 30
Loodusõpetuse tv VI kl II osa 30
Ajaloo tv VI kl I osa 32
Ajaloo tv VI kl II osa 28
Ajaloo tv-kontuurkaardid VI kl 15
Muusikaõpetuse tv VI kl 32
Suhtlemine on lahe 6 kl. Tv 58
I Love English 4 +Tests 73
Õpilaspäevik 29

Kokku 480

7 klass
Muusikaõpetuse tv. 7. Kl. 32
Loodusõpetuse tv.I+II 50
Õpilaspäevik 29
Bioloogia tv põhikoolile I 35
Ajaloo tv VII kl I osa, II osa 64
Ajaloo tv- kontuurkaardid VII kl 15
Sõnavorm ja kõne 37
Geograafia tv põhikoolile 1. ja 2. Osa 56
I Love English 5 + Tests 73
B võõrkeele tv. (vene või saksa keel) 79

Kokku 470

8. klass 
Õpilaspäevik 29
Keemiliste elementide perioodilisustabel 9
Keemia tv VIII kl 38
Bioloogia tv põhikoolile II 35
Bioloogia tv põhikoolile III 25
Ajaloo tv VIII kl I osa II kl. 64
Ajaloo tv-kontuurkaatdid VIII kl 15
Lause ja kõne 37
Geograafia põhikoolile VIII kl 37
Vene keele tv. 54
Inimeseõpetus 42
I Love English 6 + Tests 73

Kokku 458
Saksa keele õppijad 405

9. klass 
Keemia tv IX kl 35
Ajaloo tv IX klass I osa 32
Ajaloo tv IX klass II osa 32
Ajaloo tv. Kontuurkaardid 15
Muusikaõpetuse tv IX kl 32
Keel ja kõne 35
Geograafia 9 kl 45
I Love English 7 +Tests 73
Õpilaspäevik 29
Ühiskonnaõpetuse tv. 48
Põhikooli eesti keele ja kirjanduse lõpueksa-
mist 

40

Vene keele tv. 49
Kokku 465

Saksa keele õppijad 416

�0.klass
Maailma ühiskonnageograafia gümnaasiumile 37
First Certificate STAR (kasutatakse 2 õppeaas-
tat)

89

Muusikaajaloo konspekt I 49
Õige emakeele harjutusi (kasutatakse 3 õppe-
aastat)

44

Inimene, ühiskond ja kultuur Ajaloo tv I,II,III 
osa

111

Kokku 330

��. Klass 
Ajaloo tv.-kontuurkaardid 15
Muusikaajaloo konspekt II 49
Üldmaateadus gümnaasiumile tv. 37
Orgaanilise keemia harjutustik (ostab 11a,11f) 49

Kokku 150
11b,11c,11d,11e maksab 101

�� klass
Ühiskonnaõpetus 57

Töövihikud ja maksmise kordTöövihikute 
maksmise kord

Kuressaare Linnavalitsu-
se korraldusega toetatakse 
2006/2007 õppeaastal töövi-
hikute ostmisel 7.-9. klassis 
õppivaid õpilasi 350 kroo-
ni ulatuses. Toetuse saavad 
õpilased, kelle elukoht on 
Eesti rahvastikuregistri and-
mebaasi alusel Kuressaare 
linnas. 

Kaarma valla töövihiku-
toetus on 250 krooni iga 1.-
9. klassi õpilase kohta. Toe-
tust antakse õpilastele, kelle 
elukoht on Nasva, Keskran-
na, Mändjala, Kellamäe, Si-
kassaare, Laheküla, Praakli, 
Muratsi,  Vaivere või Kud-
jape külades. Töövihikute 
maksumusest palume lahu-
tada toetus ise maha.

Lapsevanem kannab 
töövihikute raha 5. juu-
niks, gümnaasiumiõpi-
lased 4. septembriks KG 
Sihtasutuse pangaarve-
le   10220007768018    Eesti 
Ühispangas märgusõna töö-
vihik, summa ..., õpilase ni-
mi ja klass (järgneval õppe-
aastal).

Ülekande koopia esitab 
õpilane oma klassijuhatajale.  
Õpilased saavad töövihikud 
kätte septembri alguses.

Anu Saabas, 
õppealajuhataja

Maidu Varik, 
õppealajuhataja

Urve Aedma, 
raamatukogu juhataja

Raamatukogu 
annab teada
Peagi hakkab lõppema jär-
jekordne õppeaasta ning 
on viimane aeg tagasta-
da raamatukokku kõik sel 
aastal laenutatud raama-
tud - nii ilukirjandus kui 
õpikud.

Tuletame meelde, et kõik 
teosed peavad olema korras-
tatult tagastatud. Kui õpik 
vajab parandamist, siis olge 
head ja tehke seda! Teavet 
teie käes olevatest õpikutest 
ja raamatutest saate raama-
tukogust. Raamatukogu on 
avatud E-R 8.00-16.30.

Maren Aaviste, 
raamatukogutöötaja
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Pärastlõunane vestlus kohvik-sööklas Noorus 
Arutelu teemaks meie 
sööklaelu ehk „Takkise-ka-
kukesest vannitoani ulatu-
va järjekorrani“ 

On üks teisipäeva pärast-
lõuna. Istume juba tühjaks-
jäänud sööklas, naudime 
haruldast vaikust ja vaata-
me, kuidas söökla töötajad 
teevad viimaseid toimin-
guid. Mõne hetke pärast al-
gab meie vestlusring teemal 

“ Elu ja olu meie kooli popu-
laarseimas kohas ehk koh-
vik-sööklas Noorus” Meie 
vestluses osalevad: iga päev 
meile leti tagant naerata-
vad klienditeenindajad Ter-
je Tarkin, Eveli Põld, Riina 
Mägi, Anu Rüütel, Mer-
le Sullakatko, kõikide roo-
gade autor kokk Tiia Sepp 
ning kogu sööklamajanduse 
perenaine Tiiu Smidt. Ning 
loomulikult ka meie, ajakir-
janikud, ning kogu selle idee 
algataja ja arendaja õpetaja 
Marit Tarkin.

Esimesed süüa-soovijad 
juba kell pool üheksa

Söökla töötajate jaoks al-
gab tööpäev juba kell 8 - 
kauba vastuvõtu, letileladu-
mise, salatite lõikamise ja 

veel saja toiminguga.Kõik 
tuleb kiiresti valmis teha, 
sest juba kell pool üheksa il-
muvad esimesed kliendid. 
Tööpäev lõpeb kell 16.00 , 

vahepealsed tunnid aga len-
davad mööda suure hooga, 

sest ega siin pole eriti aega 
niisama istumise jaoks. Kuid 
meie küsimusele, kas on siis 
väga raske siinne töö, järg-
nes rõõmus naer ja kinni-
tus, et pole midagi nii hullu, 
kuigi päev möödub märka-
matult ja päeva lõpus enam 
suurt midagi teha ei jaksa. 
Anu sõnade järgi ei ole enam 
vahet, kas on tund või vahe-
tund-pidevalt istub õpilaste-
hord sööklas! Meie sööklat 
külastavad ka kliendid väl-
jaspoolt kooli, ent meie en-
da majarahva suur hulk ja 
pikad järjekorrad on nende 
osakaalu tunduvalt vähen-
danud. Siiski on kõik lahkes-
ti oodatud ja söökla pakuta-
vaid teenuseid ja ruume on 
võimalik kasutada eelneval 
kokkuleppel ka õhtuti ja nä-
dalavahetusel.

Sõbralik kollektiiv on la-
dusa töö alus

Nii üllatav, kui see ka 
meile poleks, ei jõua enamas-

ti  söökla personal üksteise-
le peale hommikusi tervitusi 
midagi öelda, nii hoogne on 
siin töörütm. Seetõttu juh-
tubki, et hommikul kolleegi-
le jutustatud mulje võib kõi-
gile teada olla alles nädala 
lõpuks. Päeva jooksul liht-
salt istuda ja vestelda ei jõua 
ning tööpäeva lõpus enam ei 
jaksa. Juhtuda võib sedagi, et 
praad satub supitaldrikusse.  

Sellegipoolest, kõik on oma-
vahel sõbralikud ning abi-
valmid. Teistmoodi ei saaks-
ki olla, sest omavahel hästi 
läbisaava kollektiivita ei saa 
olla ka hästi organiseeritud 
teenindust. 

Pilk minevikku ja tulevik-
ku

Rääkides muutustest 
meie sööklas, sobis sõna kar-
dinaalsed kõige paremini. 
Kui paljud meist mäletavad 
meie sööklat paari aasta eest? 
Pole raske näiteks kümme 
erinevust leida. Kadus kom-
miputka, muutusid järjekor-
rasuund, krõpsud ja keemia 
kadus müügilettidelt. Sel 

aastal tervisenädala raames 
oli menüüd meeldiv ja põ-

nev jälgida, millised toidud 
on tervislikud. Tuli välja, et 
Toomas Takkise esimese et-
tepaneku meie uuele söökla-
juhatajale- müüa sööklas ka 
värsket porgandit ja kaali-
kat- viis Tiiu Smidt kohe ellu 
ja õpilased võtsid selle väga 
hästi vastu.  Rääkides tulevi-
kust, lootsid töötajad avara-
mat ruumi ning sööklajuha-

taja plaanib ka  interaktiivse 
menüü esitamise võimalust  
( menüüd saab näha mitte ai-
nult praegusest kohast, vaid 
ka arvuti abil suurelt söökla 
tagaseinal.) Sellist menüüd 
saaks kiiremini ja hõlpsamini 

Kohvik-söökla Noorus sõbralik kollektiiv hommikul, kui veel oli mahti pildile tulla, kohe aga läheb kiireks tööks:) Foto: Gert Lutter

„Jumal õnnistagu Teid!” 
- ka nii võib õpilane 
söökla kollektiivi maits-
va toidu eest tänada.

Varsti lisandub võib-olla 
söökla menüüsse uus 
hõrgutis - “Takkise-ka-
kuke”. Retsept valitakse 
konkursi alusel :)

Hetk sööklapäevast: 
noormees jätab kas-
sasse 10 senti ja ütleb: 
“Tädi, osta endale selle 
eest midagi ilusat.”

Sööklajuhataja ko-
gub kollektsiooni tee-
mal “Ekstreemsed laua-
nõud” ja eksponeerida 
on plaanis nii nõu lõh-
kujat kui saavuatud tu-
lemust, nii et arvestage, 
kõvakäelised, teie toi-
minguid sööklas jälgi-
takse!”

Taimi Aru, kehalise kas-
vatuse õpetaja - “Minu 
meelest on meie söök-
la toiduvalik väga super 
- mitmekülgne, maitsev 
ja suhteliselt odav. Kuid 
õpilased peavad järje-
korras korrektsemini 
käituma.”

Töötajate sõnul on söök-
lal ka oma Kuldklient, 
kelle nime nad kahjuks 
jätsid vaid enda teada, 
vaatamata pinnimisele.
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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:

vastavalt vajadusele kohan-
dada, samuti võimaldaks 
see õpilastel juba enne leti 
ette jõudmist mõelda, millist 
toitu tellida.

Magnetkaardid on muga-
vad

Sellest aastast kehtivad 

meie koolis magnetkaardid. 
Alguses tundus see jube har-
jumatu, aga nüüd on mugav 
ja meeldiv kanda raha asemel 
magnetkaarti. Kas pole? Pea-
legi, kiirendavad need plas-
tikutükikesed oluliselt tee-
nindust, kuna nüüd toitude 
arvestus käib tšekkide kau-
du, mitte talongiribade jär-
gi  nagu enne. Algul olid  nii 
söökla personal kui direktor 
mures, kuidas see kõik siis 
lõpuks tööle hakkab. Mui-
du sööklas harva lõunatav 
Toomas Takkis istus nii mõ-
nigi vahetund sööklas ja jäl-
gis toimuvat. Lõpuks osutus 
üleminek  magnetkaartidele 
väga õnnestunud ümberkor-
ralduseks. Ja siinkohal took-
sime ära ka söökla persona-
li sõbraliku üleskutse härra 
Toomas Takkisele - käia se-

Pärastlõunane vestlus sööklas...
nisest tihedamini meie kooli 
sööklas lõunatamas :) 

Viisakatest  maitsva toi-
du eest tänajatest ja nen-
dest, kes arvavad, et kan-
diku äraviimine on üle jõu 
käiv töö

Üldiselt arvasid kõik 
töötajad, et positiivsed het-
ked kaaluvad üles negatiiv-
seid. Alati leidub viisakaid 
kliente , kes kiidavad toi-
tu ja tänavad selle eest. Ise-
gi ise sööklas töötada soovi-
jaid leidub. „Tädi, kas mina 
võiksin ka siin  töötada?“ on 
kõlanud  nii mõnegi õpila-
se suust ja kõik vestlusrin-
gid osalejad mainivad, et 
enamasti armastavad õpila-
sed neid tädiks kutsuda ja 
neile see meeldib. Kuid üks 
meeldetuletus: meie koo-
lis on söökla, mitte restoran. 
Restoranis koristatakse si-
nu eest, sööklas viivad kõik 
oma nõud ise ära.  Töötaja-
tel on teisigi töid peale lais-
kade õpilaste jäetud kandi-
kute likvideerimise. 

Toidust enesest

Selgus, et meie õpilased 
söövad pea kõike ja on üs-
na targad toiduvalijad, nii 
et lapsevanemad sellepä-
rast muretsema ei pea. Vest-
luse käigus tekkis meil tore 

mõte nimetada söökla me-
nüü ümber. Oleks ju põne-

vam osta Viiemehe Eri või 
Seikluste Saart? See ettepa-
nek läheb nüüd kaalumisele 
:) Muidu aga selgus, et kõik 
toidud valmivad kohapeal ja 
kõik on väga maitsvad. Isegi 
kohupiima-porgandivorm, 
mida keegi eriti ei julge os-
ta :) Populaarseimat toitu ei 
õnnestunud meil välja selgi-
tada, kuna teatavasti päeva 
lõpuks ei jää midagi järele. 
Järeldus: kõik on populaa-
rne. Saime ka vastuse meid 
ammu huvitavale küsimuse-
le: Miks pannkoogid on nii 
harv nähtus? Kuna neist jät-
kub 10 minutiks. Õnnelikud 
on need, kes parajasti söök-
lasse juhtuvad, ja mitte jär-
jekorra lõppu. Arvame, et 
teame siiski populaarsemat 
toitu ;)  Muide, meie koka 
lemmiktoit on sardell, aga 
klienditeenindajatele mait-
sevad vormi- ja pajaroad.

Sofia Hratkevitš, Liina Reinart, 
��A klass

Õpilaste ja õpetajate arvamusi meie sööklast: 
Elis, Jaana  2a klass - Tädid on 

väga armsad ja sõbralikud, pa-
kuvad alati sööki juurde. Kui 
meie hilineme, tulevad ja kut-
suvad meid sööma. Meile väga 
meeldib.

Karl-Albert   6a klass - Tööta-
jad on viisakad, aga võiksid kii-
remini teenindada. Toit on väga 
hea, kuid sööklas iseenesest on 
väga lärmaks õhkkond.

Sirle 9a klass - Aasta jook-
sul on meie söökla arenenud, 
toidud palju paremaks läinud. 

Kuid minu meelest võiks ol-
la kindlam menüü. Vahepeal 
juurde tulnud huvitavaid roo-
gasid ( näiteks seenekaste) kao-
tati nüüd millegipärast ära. 

Karel 11a klass - Minu lem-
miktoit on hakkšnitsel :) Mui-
du on söökla tore koht, aga mi-
nu meelest võiksid järjekorrad 
väiksemad olla ja põhikooli 
omad võiksid mitte trügida. 

Ave Jõgi, inglise keele ja kir-
janduse õpetaja - Arvan sööklast 
järjest paremini, ta areneb iga 

päevaga. Väga positiivne tunne 
jääb, kui seda külastad. Kuid, 
soojaleti teenindus võiks kiirem 
olla.

Piret Paomees, matemaatika 
õpetaja - Tore ja maitsev :D

Anu Saabas, õppealajuhataja -
Olen ise harv sööklakülastaja, 
kuna tavaliselt käin kodus lõu-
natamas. Aga niipalju, kui olen 
seal söönud, kõik on väga mait-
sev olnud.

Kuidas saaks kirjeldada 
pikka järjekorda söök-
las? Üks väike tüdruk 
leidis vastuse - “ Järje-
kord on täna vannitoa-
ni”

„Tädi, kas mina võiksin 
ka siin  töötada?“ on kõ-
lanud  nii mõnegi õpila-
se suust.

KG huvikooli Inspira se-
gaansambel Sa:rlaine võ-
tab vastu uusi liikmeid nii 
nais- kui meeshäältesse.

Kasuks tuleb noodistlu-
gemisoskus, vajalik eelnev 
laulukogemus ansamblis, 
kooris või solistina. Tõsis-
tel huvilistel palun pöördu-
da enne suvevaheaega Laine 
Lehto poole!

Laine Lehto, 
muusikaõpetaja

Olete oodatud Kures-
saare Gümnaasiumi 
õpilastööde näitusele 
�6.-�8. mail �006 (kuns-
titööd I korrusel ja käsi-
töö ja tööõpetus kabine-
tis �0�).

Lasteraamatukogus 
avatud 9a klassi õpilase 
Kristel Väina personaal-
näitus “Käsitöö läbi viie 
kooliaasta”. Näituse ava-
mine 20.mail 2006 (hu-
vikooli Inspira kontser-
di vaheajal). Näitus jääb 
avatuks 17. juunini 2006.

Raili Kaubi, 
käsitööõpetaja

Teated

Foto: Raili Kaubi


