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Lk. 2
Meie kooli parimad 
KG`s Fashion Show 
2007 Lk. 3

Kuidas ja kus veeta 
maksimaalset kooliva-
heaega? Lk. 4

Hindamisjuhendis on 
muudatusi, olge toi-
muvaga kursis!

Õpilaste sünnipäevad
Rasmus Aer 9A 05.04.
Raigo Reimal 5B 05.04.
Kätlin Arge 9A 05.04.
Karel Tasane 10E 05.04.
Tom Torn 11F 06.04.
Eda Timm 10C 06.04.
Sigrit Pelska 12A 06.04.
Eveli Mihkelson 12A 08.04.
Klair Kivi 6B 08.04.
Kertu Kaminskas 10E 09.04.
Jana Smidt 9C 09.04.
Robert Roost 10B 10.04.
Tõnis Pink 12E 11.04.
Siim Seeman 10C 11.04.
Isabell Kasesalu 2A 11.04.
Liis Pärna 10B 11.04.
Töötajate sünnipäevad
Heiko Kull 06.04. 
Maie Meius 07.04.
Eve Paomees 10.04.

Juht tänab
Tänan kõiki 13. kultuu-

ripäevadel osalenud õpila-
si ja nende juhendajaid Hel-
le Randa, Mai Randa, Laine 
Lehtot ja Pilvi Karu.

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juht

Katrin Kiirendit (12c), 
kes saavutas üleriigilisel filo-
soofiaolümpiaadil VIII koha 
ja tema juhendajat õp. Gena-
di Noad.

Maidu Varik, 
õppealajuhataja

KG huvikooli Inspira muusikute 
auhinnasadu kultuuripäevadelt 

30.-31.märtsil toimusid 
SÜG-is 13. Saaremaa kooli-
noorte kultuuripäevad. Ligi 
400 õpilast võistlesid solis-
ti-, dueti- ja ansamblilaulus, 
showtantsus, näitlemises ja 
kujutava kunsti kategoorias. 

KG huvikooli Inspi-
ra  muusikaosakonna esin-
dus oli konkursi suurim – 27 
solisti, 6 duetti, 5 ansamb-
lit, spordiosakonda esindas 
1 tantsukava. Kahjuks puu-
dusid kultuuripäevadelt KG 
põhikooli parimaid näite-
mängud, ka kujutava kunsti 
žanris osales vaid 1 õpilane 
ja sedagi enese initsiatiivil.

Muusikutel oli juba teist 
aastat põhjust oma saavu-
tustega rohkem kui rahul 
olla, sest auhinnalisi koh-
ti saavutati erinevates kate-
gooriates kokku 20, neist esi-
kohale lauldi end 7 korral:

B-kategooria 5.-6.kl. so-
listide I koht Martin Õis-
nurm (juh. V.Lehto); 

A-kategooria 5.-6.kl. so-
listide I koht Helena Pihlas 
(juh. P.Karu), II koht Grete 
Paia (juh. P.Karu) ja III koht 
Kärt Männa (juh. P.Karu); 

4.-5.kl. ansamblite II koht  
4b ansambel „Arbuška“ (juh. 
H.Rand); 

6.-7.kl. ansamblite II 
koht neidude kvartett 
„Mandlike“(juh. P.Karu) 
ja  III koht 7b neidude an-
sambel „Öölööritajad“ (juh. 
H.Rand); 

A-kategooria 7.-9.kl so-
listide I koht Britta Virves 
(juh.L.Lehto), II koht Kei-
di Saks (juh.L.Lehto) ja  III 
koht  Hanna Martinson (juh.
P.Karu); 

5.-9.kl duettide III koht 
Linda Lapp-Hanna Martin-
son (juh.P.Karu);  gümnaa-
siumi duettide I koht Kristel 
Aaslaid – Tuuli Rand (juh.
L.Lehto). 

B-kategooria 10.-12.kl so-
listide I koht Mikk Aeg (juh.
M.Rand), II koht Maarja 
Nuut (juh.L.Lehto); 

A-kategooria 10.-12.kl so-

listide I koht Preedik Hein-
maa (juh.L.Lehto), II koht 
Maria Väli (juh.P.Karu) ja 
III koht Kristel Aaslaid (juh.
L.Lehto);

10.-12.kl ansamblite I 
koht meesansambel JEPPS 
(juh. V.Lehto) ja II koht 10.kl 
neidude ansambel „Kapriis“ 
(juh.H.Rand).

Showtantsu kategooria  
III koht Inspira tantsutrupp 
kavaga „I´got the power“ 
(juh.K.Mandel).

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juht

Neljapäeval, 5. aprillil toi-
muva informiini ajad:

4.-6.   kl. kell  9.45-10.00, 
7.-8 kl. kell  10.45-11.00, 9.-10 
kl. kell 11.45-12.00, 11.-12. kl. 
kell  12.45-13.00.

Tiiu Vöö, sotsiaalteaduste 
osakonna juhataja

KG Seeniorkool kutsub 
lapsevanemaid neljapäeval, 
12. aprillil 18.00 osalema dr. 
Anti Liivi koolitusloengul  
“Stress ja vaimne tervis. Kas 
21. sajandi paratamatus”.

Ellen Kask, 
klassijuhataja

Palju
õnne!

Teated

Gümnaasiumi duettide esikoht - Tuuli Rand ja Kristel Aaslaid. Foto: Renate Pihl



2 Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht Meie KG, 4. aprill 2007

Toimetajaveerg
27. märtsil jagati Kures-

saare Linnateatris auhindu 
ja tähistati rahvusvahelist 
teatripäeva. Teatriinimesi oli 
kokku tulnud teatritest üle 
kogu Eesti. Minul ja veel mõ-
nel õnnelikul gümnasistil oli 
võimalus kõike seda koha- 
peal jälgida.

Kella 11 kogunesime Lin-
nateatrisse, kus meile jaga-
ti kätte ülesanded ja räägi-
ti eesolevast peost. Kuna see 
kaua aega ei võtnud, siis ku-
ni  viieni vaatasime proove, 
ajasime juttu ning jalutasime 
teatrimajas ringi. Peaproo-
vis saime ka ise laval käia, 
sest olime kohatäitjateks tu-
levastele võitjatele või na-
gu teatrirahvas ütleb: tegime 
kehasid. Nagu alati jõudis 
minuga  nii mõndagi juh-
tuda. Esiteks unustasin ma 
pooled asjad koju ning pidin 
neil järgi käima, siis jooksin 
Anu Välbale ja Marko Reiko-
pile sülle, istusin kõigi nähes 
toolist mööda otse põranda-
le ja jõudsin vahepeal  nime-
sildi ja telefoni ära kaotada. 
Õnneks juhtusid kõik äpar-
dused enne pidu ära ning pi-
du ise läks ilma apsudeta.

Kell 5 algas meie töö-
päev. Mina ja Heli võtsime 
peaukse juures külalisi vastu 
ning riputasime neile  kaela 
kadakast medaleid ja suuna-
sime nad edasi garderoobi. 
Umbes poole seitsmeks olid 
kõik peolised kohal ning siis 
võisime veidike puhata ja 
juttu ajada nii omavahel kui 
ka peokülalistega, kes peoga 
väga rahul olid. Eriti meeldiv 
oli kuulda Luule Komissaro-
vi kiidusõnu ja siirast soovi, 
et teatripidu kunagi jälle Ku-
ressaarde jõuaks.

Minu ja Heli töö jät-
kus garderoobis. Emotsioo-
ne, nalja ja naeru jätkus um-
bes kella 1, sest siis lahkusid 
viimased bussid, mis pidid 
teatraalid õigeks ajaks sada-
masse toimetama. 

Koju jõudes olin väsinud, 
kuid seda kogemust ei va-
hetaks ma millegi vastu. To-
redamaid ja soojemaid ini-
mesi kui näitlejad ei ole vist 
maamunal olemas ja mi-
nul, Helil,Helenal, Kristiinal, 
Martil ja Martinil oli hea või-
malus kõike seda kohapeal 
jälgida.   

Sandra Räim, 
�2E klass

KG`s Fashion Show 2007
�5. märtsil 2007. a. toimus 
Kuressaare Gümnaasiumi 
moeshow - KG’s Fashion 
Show 2007 . 

Osalejad said valida kol-
me teema hulgast: Küber-
maailm, Eesti mustrimix 
ning Fantaasia. Seekord kon-
kureeris 24 erinevat kollekt-
siooni, kes võistlesid kol-
mes erinevas vanusegrupis: 
4.-6.klassid, 7.-9.klassid, 10.-
12.klassid.

Aula oli ootusärevast rah-
vast tulvil, õhtujuhid Teele 
Viira ja Kaupo Saar suure-
pärased, kollektsioonid ta-
semel…  Publikul jäi vaid 
üle õhtut nautida ning kaa-
sa elada.

Tulemused selgusid pea-
le pikka arutelu tänu žüriile, 
mis seekord töötas koossei-
sus: Heli Jalakas – maakond-
liku koolimoe konkursi 
peakorraldaja; Ea Velsvebel-
Greenwood – moespetsia-
list Saaremaa Kunstistuu-
diost, eraettevõtja firmas 
GoodKaarma, moekonkur-
si Supernoova 2006 vanema 
vanuseastme finalist; Tiia 
Leppik - KG huvikool Inspi-
ra juhataja, Kaire Mändmaa 
karusnahafirmast “Ostegard 
ja Joost”Ning vahetusõpila-
ne Texasest Arik Kotkows-
ky.

Grand Prix´i - rändau-
hinna, võitis 11a kollekt-
sioon “Sweet Summer” (au-
tor Kerli Koovisk)

4.-6. klasside arvestuses 
saavutas esikoha 6a klassi 
kollektsioon “VeDru” ja  2. 
koha 6 b klassi kollektsioon 
“Just a dream“. 7.-9. klassi-
de parimaks tunnistati 9a 
trupi kollektsioon “Tehnolo-
gic“,   teise koha saavutas 9b 
klass kollektsiooniga “Lip-
sud“ ning kolmanda koha 
8 b kollektsioon “Vahest ju 
võib…“.

Vanimas vanuseastmes 
võitis 11f  klassi  kollekt-
sioon “Paelumine”, selle-
le järgnesid tasavägiselt 10b 
klassi kollektsioon “Sierra 
Leone“ ning  10 e klass kol-
lektsiooniga “Lilleline elu-

müstika“.
Eripreemiad
Parim disainer: Kerli 

Koovisk , Parim naismodell: 
Eliana Koov, Parim meesmo-
dell: Indrek Kruuser, Origi-
naalseim idee: 11a/10a “Loe 
ja kanna Eesti Naist“, Parim 
muusikavalik: 10e “Rukki-
lilled“, Originaalseim pea-
kate: 7b ”Lihtsuses peitub 
võlu“, “Marumehelikkuse” 
eripreemia: 12d “Marurah-
vuslased“.

Tänusõnad toreda üri-
tuse korraldusmeeskonnale 
ning kõigile tublidele õpilas-
tele, kes oma kollektsiooni-
de lavale toomisega kindlas-
ti tohutut vaeva nägid.

Kuid kõik ei ole praegu-
seks veel lõppenud…

Maakonna lõppvooru, 
mis toimub 7. aprillil 2007 
Kuressaare kultuurikesku-
ses  pääses meie koolist eda-

si 16 kollektsiooni:
6a I   “Vedru“, 6b„Just a 

dream“ , 8a  “Moodsad mu-
hulased“ , 7a  “Pilasisenõ“, ,  
8bII  “Vahest ju võib…“,  9a 
“Tehnologic“,  9bI  “Lipsud“ 
12e “Coccoday“ , 10b “Sierra 
Leone“, 10e  “Lilleline elu-
müstika“,  11a “Sweet sum-
mer“, 11f “Paelumi-
ne“,  11a/10a “Loe ja kanna 
Eesti Naist“,  12d “Marurah-
vuslased“,  10e “Rukkilil-
led“ 

NB! Edasipääsenuid oo-
datakse 7. aprillil kell 11.00  
Kultuurikeskusesse proovi 
ja registreeruma.

Jõudu teile lõppvoorus 
ning jääme huviga tulemusi 
ootama!

Raili Kaubi, 
kunsti- ja käsitööosakonna 

juhataja

10.-12. klass I koht, 11F klassi kollektsioon “Paelumine”, 
autor Katrina Kaubi. Foto: Heiko Kull
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Suusavõistlusest
Eelmises Meie KG-s il-

mus info kergejõustiku ning 
suusatamise tulemuste koh-
ta, kuid eksikombel sattus 
kergejõustikuvõistluste klas-
sidevahelise arvestuse lõpu-
tabel suusatamise alla ning 
suusatamine jäi üldse välja.

Parandame vea! Mee-
nutame ka tagantjärgi 28. 
veebruaril toimunud maa-
kondlikku koolinoorte suu-
savõistlust Karujärvel, kus 
meie kooli õpilased väga 
edukad olid.

Inge Jalakas, 
KG huvikool “Inspira” spordi- 

ja tantsuosakonna juhataja

Tüdrukud D- kl. – 2 km. (s.a. �996 – �997) kokku 
�8 võistlejat

I koht Maarja Toplaan 12,14
5. koht Helina Väli 14,46
Tüdrukud C – kl. – 2 km. (s.a. �994 – �995) kokku 

26 võistlejat
I koht Lisette Toplaan 10,2
10. koht Kaisa Silluste 12,42
11. koht Liis Lepik 13,1
Tüdrukud B- kl. – � km. (s.a. �992 – �99�) kokku 

20 võistlejat
I koht Susanna Toplaan 13,12
Tüdrukud A- kl. – 5 km.  (s.a. �990 – �99�) kokku 

�6 võistlejat
I koht Johanna Toplaan 21,1
12. koht Kerttu Salujärv 34,08
Tüdrukud  J- kl.- 5 km. (s.a. �989.a. ja varem sün-

dinud) 7 võistlejat
II koht Krista Viipsi 27,21
6. koht Geili Tuuling 30,58

Poisid D- kl. – 2 km. (s.a. �996 – �997) kokku 25 
võistlejat

II koht Karl-Jakob Toplaan 10,4
10. koht Karl-Patric  Lauk 11,53
12. koht Alari   Adoson 12,28

Poisid C- kl. – � km.  (s.a. �994 – �995) kokku �5 
võistlejat

8. koht Tauri Pihlas 15,56
9. koht Johan Vahter 15,59
11. koht Kevin Saar 16,26

Poisid B- kl. – 5 km. (s.a.�992 – �99�) kokku �6 
võistlejat

I koht Mihkel Räim 17,2
4. koht Janno Tilk 18,54
5. koht Oliver Mändla 19,59
8. koht Taavi Tasane 20,45
Poisid A- kl. – �0 km.  (s.a. �990 – �99�) kokku 25 

võistlejat
I koht Karel Tasane 40,22
4. koht Villu Vahter 42,44
Poisid  J- kl. – �0 km.  (s.a. �989 ja varem sündi-

nud) kokku 9 võistlejat
2. koht Margus Magus 40,48
7. koht Cristo   Kletenberg 48,16
Kokku võistles �5 kooli, gümnaasiumi arvestuse 

tulemused
I koht KG 670 punkti
II koht SÜG 637 punkti
III koht Leisi KK 296 punkti

Ma(x)ksimaalne koolivaheaeg
Grupp KG noori, kes 

käivad Saaremaa Surfiklu-
bi trennis, veetsid oma koo-
livaheaega kasulikult ehk 
olid Egiptuses treeninglaag-
ris. Dahabis käivad eestla-
sed surfamas juba 4 aastat 
ja sel aastal oli meid juba üle 
100 inimese treenimas. Oli 
ka põhjust korraldada kahed 
eestikate etapid freestyles ja 
slaalomis. Meie noored John 
Kaju ja Tanel Ilmjärv võist-
lesid slaalomi võistlustel. 
Kuni võistlusteni oli tuulte-
ga pisut kehvavõitu ja võist-
luspäeval jälle kiskus torma-
ka üles, lagi oli 25ms. Sellise 
tuulega praamid juba ammu 
seisavad ja eks läheb ka sur-
fimeestel raskeks. Kui eelsõi-
tudes õnnestus meie poistel 
mõlemil pääseda edasi tu-
gevamasse võistlusgruppi, 
siis kahjuks sai ka kõik hea 
liiga kiiresti otsa, kuna mõ-
lematele sattus jala alla me-
resiil. Meresiili okkaid, mida 
jalga jääb enamasti vähe-
masti paarkümmend tük-
ki, ei saa välja kiskuda. Põr-
guvalu tuleb  ära kannatada 
ja okkad nädala vältel väl-
ja leotada. Johnile andis see 
võistlus küll kolmanda koha 
juunioride arvestuses, kuid 
usun, et mõlemad saarlased 

oleks poodiumile ka kõrge-
male roninud. Treeninglaag-
ri nooremale seltskonnale 
avanes aga võimalus õppi-
da sõitma varustusega,mida 
kodus omal polegi ja tublit 
arengut näitasid Madis Er-
lenbach ja Ott Ootsing. Sur-
fipiigade Korolina Noore ja 
Kadi Ilmjärve soov kõvas-
ti päikest võtta, sai ka täide-
tud, sest  parim päevitus tu-

leb ikka surfates. 
Saaremaa Surfiklubil al-

gavad juba uued treeningud 
koduvetel ja võtame ka tren-
ni uusi poisse-tüdrukuid. 
Uusi noori same treeningu-
tele võtta vaid maksimaa-
lselt 5-6, nii et kes ees, see 
sees. Infot saab õpetaja Jo-
hannes Kaju käest.

Johannes Kaju, 
treener

Foto: erakogu

Klass T P Kokku
1A 10 14 24
1B 10 14 24
2A 13 11 24
2B 14 11 25
3A 16 9 25
3B 17 9 26
4A 10 15 25
4B 12 14 26

�.-4. kl �02 97 �99
5A 16 13 29
5B 15 12 27
6A 18 18 36
6B 21 14 35
7A 19 18 37
7B 21 15 36
8A 15 18 33
8B 23 13 36
8C 12 19 31
9A 18 18 36
9B 22 12 34
9C 18 18 36

5.-9. kl 2�8 �88 406
10A 21 15 36
10B 23 9 32
10C 18 15 33
10D 18 13 31
10E 22 13 35
10F 17 15 32
11A 19 15 34
11B 21 14 35
11C 17 14 31
11D 19 13 32
11E 21 10 31
11F 22 14 36
12A 23 13 36
12B 21 11 32
12C 24 11 35
12D 25 12 37
12E 17 15 32

�0.-�2. kl �48 222 570
Kokku 668 507 ��75

KG õpilased
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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.Tarkin@oesel.edu.ee)
Korrektuur eesti keele osakond

Avaldamiseks mõeldud materjalid tuleb saata iga nädala reede õhtuks. Hiljem saabunud materjalid avaldatakse
järgmise nädala lehes. Materjalid tuleb saata toimetaja või küljendaja e-posti aadressile.

Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Küljendaja/kujundaja Gert Lutter (gL@oesel.edu.ee)

Ajalehte toetavad:

Muudatused hindamisjuhendis
Vastavalt direktori käsk-

kirjadega on viidud sisse 
muudatused kehtivasse Ku-
ressaare Gümnaasiumi “Õpi-
laste hindamise, järgmisse 
klassi üleviimise ning klassi-
kursust kordama jätmise alu-
se, tingimused ja kord” juhen-
disse. Muudatusettepanekud 
on läbi vaadanud ja heaks 
kiitnud kooli metoodikanõu-
kogu. Muudatused hakkavad 
kehtima direktori käskkirjaga 
kinnitatud kuupäevast.

1) käskkiri nr.1-3/15; 
26.02.2007

§ 13. Õpilase järgmisse 
klassi üleviimine

(4.1.) 10.-12.kl. õpilane jäe-
takse täiendavale õppetöö-
le õppeainetes, mille kursu-
sehinne on „puudulik“ või 
„nõrk“ või välja panemata. 
Õpilase üleviimine järgmisse 
klassi otsustatakse täiendava 
õppetöö sooritamise järel hil-
jemalt 30. augustiks.

10.-11. klassi õpilane hei-
detakse koolist välja juhul, 
kui talle on ühe õppeaasta 

jooksul pandud kolmes või 
enamas õppeaines üle poolte 
kursusehinnetena välja «nõr-
gad» või «puudulikud». Kui 
12. klassi õpilane ei täida õp-
pe-ja eksamiperioodi jook-
sul gümnaasiumi lõpetamise 
tingimusi, heidetakse ta enne 
õppeaasta lõppu koolist väl-
ja.

2) käskkiri nr.1-3/19; 
29.03.2007

2. peatükk Teadmiste ja os-
kuste hindamine

§ 5. Teadmiste ja oskuste 
hindamise korraldus

(9) Kui suulist vastust 
(esitust), kirjalikku või prak-
tilist tööd, praktilist tegevust 
või selle tulemust on hinna-
tud hindega «puudulik» või 
«nõrk» või on hinne jäänud 
välja panemata, antakse õpi-
lasele võimalus järelevasta-
miseks või järeltöö sooritami-
seks. Igale esitlusele/

tööle/tegevusele on vaid 
üks järeltöö võimalus. Järel-
vastamist ja järeltööd hinna-

takse viiepallisüsteemis.
Järelevastamise ja järel-

tööde sooritamise korra keh-
testab ja fikseerib ainekaardis 
aineõpetaja.

5. peatükk Õpilase täien-
davale õppetööle ja klassi-
kursust kordama jätmine 
ning järgmisse klassi üle-
viimine

§ 12. Õpilase täiendava-
le õppetööle ja klassikursust 
kordama jätmine

(4) 1.–3. kooliastmel jäe-
takse õpilane täiendavale 
õppetööle õppeainetes, mil-
les 4.õppeperioodi hinne on 
„puudulik“ või „nõrk“ (alu-
seks 2.ptk.§8 (5)) või tulene-
valt kõigi õppeperioodi hin-
netest tuleks välja panna 
aastahinne «puudulik» või 
«nõrk».

Juhendi muudatused on 
kantud ka kooli kodulehele.

Anu Saabas, 
metoodikanõukogu juht ja 

õppealajuhataja

NB! Kolleeg, vilistlane, lapsevanem!
Aeg voolab meist sõltu-

matult. Aja kulgemise olulis-
te tähiste ülesmärkimine sõl-
tub selles koolis siin ja praegu 
töötavatest loovatest inimes-
test. Vajadus on talletada 
kooli ajalugu järeltulevate-
le põlvedele,tugevdada koo-
li ühtsustunnet, aidata tänas-
tel noortel pidepunkte  otsida 
minevikust.

2008.aasta augustis tähis-
tab meie kool 30.juubelit .See 
on suur ja väärikas sündmus. 
Seoses sellega on meil plaanis 
välja anda mälestusteraamat. 
Kahe aasta jooksul on kooli 
ajalehes ilmunud intervjuud 
tuntud-teatud vilistlastega. 
Need on kindlasti pakkunud 
palju äratundmisrõõmu ja 
toonud vilistlased mälestuste 

kaudu koolile lähemale. Raa-
matus avaldame kõik need in-
tervjuud ja soovime veel lisa-
da 30 aastat koolis töötanud 
õpetajate mälestused. Kuna 
meil on tööl palju oma kooli 
vilistlasi, siis ootame ka nen-
delt mälestusi.

Palume vastata järgneva-
tele küsimustele:

1.Mis meenub seoses uue 
kooli käimalükkamisega, mil-
lised on eredamad mälestu-
sed?

2.Mis on teid kooli juures 
hoidnud või mis siia jälle ta-
gasi toonud?

3.Üks ilus mälestuskild 
Kuressaare Gümnaasiumi 
aastatest...

4.Mis on see vaim, mis 
teeb eriliseks just selle kooli, 

oma kooli tunde?
Vastuseid ootan kõigilt, 

kellel on midagi head ja ilusat 
meenutada maili-aadressile 
leelo@oesel.edu.ee 

Raamat oleks sillaks en-
disaegse ja tänapäeva koolielu 
vahel. Tänased noored leiak-
sid sealt pildikesi oma vane-
mate koolipõlvest ja tõdeksid, 
et meil on palju õpetajaid, kes 
on teadmisi ja elutarkusi jaga-
nud mitmele põlvkonnale.

Mälestusteraamat oleks 
juubelikingitus koolile, tema 
praegustele ja endistele õpeta-
jatele ja õpilastele.

Leelo Laus, 
Meie KG vilistlastoimetus

Meie KG veavabandus
Eelmises lehenumbris il-

munud III perioodi väga hea 
ja hea õppeedukusega õpilas-
te nimekirjast on välja jäänud 
järgmiste õpilaste nimed: 1b 
Kristjan Mäeots*, Karl Kevin 
Rüütel*; 2b Sandra Teras*; 6a 
Anett Munk; 6b Rene Riim; 
8a Henri Kunstmann; 9b Sii-
ri Kaseorg. Väga hea õppee-
dukusega olid ka (märgistus 
*) 1a Ann Suurhans*; 6b Mih-
kel Aavik*.

Artiklis puudub ka selgi-
tus väga hea ja hea õppeedu-
kusega määratletud õpilaste 
kohta: 1) * koondhinne ainult 
„5“ 2) 1.kl. Koondhinne vaid 
„5“; käitumine ja hoolsus vä-
hemalt hea. 3) 2.-3.kl. Koond-
hinded „5“ või üks „4“; käitu-
mine ja hoolsus vähemalt hea. 
4) 4.-9.kl. Koondhinne „5“ või 
„4“; käitumine ja hoolsus vä-
hemalt hea. 

     Anu Saabas, 
põhikooli õppealajuhataja

Moehuvilistele gümnaasiu-
minoortele (�0.-�2. klass), 
kes sooviksid oma disaine-
rioskusi proovile panna:

Moedisainerite konkurss 
SuperNoova kuulutab väl-
ja tänavuse võistluse täht-
ajad. Lõppvoor leiab aset juu-
nikuus, kõigi entusiastlike 
moehuviliste kavandeid oo-
datakse aga 19. aprillini, mil 
selgitatakse juunikuisel lõpp-
võistlusel osalevad finalis-
tid. Traditsiooniliselt toimub 
moedisainerite konkurss Su-
pernoova kahes võistluska-
tegoorias - nooremas ja va-
nemas. Mõlemas kategoorias 
toimub eelvoor, mille käigus 
rahvusvaheline žürii valib eel-
nevalt esitatud anonüümsete 
kavandite alusel välja mõle-
mast vanuserühmast kümme 
finalisti.

Täpsemad SuperNoova 
2007 võistluse tingimused on 
leitavad: http://www.super-
noova.ee/reglement.html või 
pöörduge lisainfosaamiseks 
allakirjutanu poole.

Raili Kaubi, kunsti- ja 
käsitööosakonna juhataja

Lühidalt


