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Teated

Esmaspäeval, 17. septembril 2007 algusega kell
18.00 toimub 2.-6. klassi lastevanemate üldkoosolek aulas. Järgnevad koosolekud
klassides.
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Kohtume Suurel Teatriõhtul 2007!

Grete Pihl,
klassiõpetajate osakonna
juhataja

Sünnipäevad
Õpilaste sünnipäevad
Karel Mets 12D
01.09
Elis Ramst 10C
02.09
Elle Kukk 10C
03.09
Martin Nelis 10B
03.09
Kätlin Nõgu 6B
05.09
Agnes Alevi 10B
05.09
Sander Maripuu 12B 05.09
Angelika Usin 9B
06.09
Sander Tulk 9B
07.09
Kristiina Krikun 9A 07.09
Krislin Soon 5A
07.09
Ott Ootsing 9B
07.09
Kadri Lest 12D
08.09
Martin Merilo 9C
08.09
Stella Ruus 10E
08.09
Age Õun 10B
09.09
Estella Avik 7B
09.09
Kersti Rabi 10D
09.09
Siim Kesküla 10E
09.09
Kristi Kandima 9B
10.09
Stella Soosaar 4B
10.09
Klemet Vaha 8A
10.09
Mari Truumees 11C 11.09
Karin Kilumets 11B 12.09
Triinu Mets 10E
12.09
Alan Väli 10B
12.09
Piret Salumäe 8A
13.09
Aliin Sepp 10E
13.09
Sandra Sepp 12E
14.09
Tiina Kaart 12B
14.09
Mariliis Sepp 10B
15.09
Märten Opp 2B
15.09
Merilin Nõgu 8A
15.09
Kadi Belinets 12F
15.09
Ann Külaots 12D
16.09
Henri Kelder 3A
16.09
Kaisa Mets 12D
16.09
Kai Reinfeldt 11D
16.09
Karl Jakob Toplaan 2B 16.09
Sten Pugi 10E
17.09
Renate Aavik 7B
17.09
Mait Erlenbach 5B
19.09
Oliver Lember 2A
19.09
Gerli Nuut 7A
19.09
Töötajate sünnipäevad
Malle Tiitson
Ave Jõgi
Gabriel Sepp

01.09
09.09*
16.09

Suur teatriõhtu kutsub taas! Foto: Gert Lutter

Neljapäeval, 22. novembril
toimub Kuressaare Gümnaasiumis IX Suur Teatriõhtu, mis on pühendatud
Eduard Bornhöhe loomingule, kelle sünnist täitus
sel aastal 145 aastat.
Autorist
Eduard Bornhöhe (kodanikunimega Eduard Brunberg ) sündis 5. veebruaril 1862 Virumaal ja suri 17.
novembril 1923 Tallinnas.
Bornhöhe oli eesti proosakirjanik.
Bornhöhe
loomingu
kandva osa moodustavad
romantismimõjulised
ajaloolised seiklusjutud, mis
räägivad põhiliselt eesti rahva vabadusvõitlusest. Teda
peetakse eesti ajaloolise romaani rajajaks.
Tema esimest jutustust
“Tasuja” (1880) peetakse tema parimaks teoseks. Tegevus toimub Jüriöö ülestõusu ajal.
Ka “Villu võitlused”
(1890) räägib Jüriöö ülestõusust. Teos on “Tasujaga”
võrreldes realistlikum, Villut on kujutatud keerukama
karakterina kui Jaanust. Dialoogid on lihtsad ja rahvalikud.
“Vürst Gabriel ehk Pirita kloostri viimsed päevad”

(1893) räägib talurahvaülestõusust Liivi sõja ajal. Selle
teose ainetel on tehtud film
“Viimne reliikvia”.
Bornhöhe katsetas veel
mitmes žanris, kirjutas satiirilise jutustuse “Tallinna
narrid ja narrikesed” (1892;
eriti tuntuks on saanud selle jutustuse esimene osa
“Kuulsuse narrid”), reisikirju (“Usurändajate radadel”,
1899) ja realistliku lühiromaani “Kollid” (1903).
1893 keelas tsensuur ajaloolised jutustused. Seepeale, 41-aastaselt tõmbus
Bornhöhe kirjanduslikust tegevusest tagasi.
Juhend
Teatritulle astuvad kõik
10. – 12. klassid, kelle ülesandeks lavaküpseks harjutada kuni 10minutiline näitemäng. (NB! Jälgige aega
täpselt, pikemaid näitemänge žürii ei arvesta.)
Dramatiseerida, interpreteerida võib Suurel Teatriõhtul 2007 Eduard Bornhöhe
loomingut.
Žürii annab välja hulgaliselt auhindu. Grand Prix´i
võitjatel on võimalus esindada meie kooli märtsis toimuvatel ülevabariigilistel Saaremaa Miniteatripäevadel
SÜG-is.

Osavõtu registreerimine
Registreerimiseks saatke palun kiri e-maili aadressil marit@oesel.edu.ee märgusõnaga Suur Teatriõhtu
2007. Kirjas peab olema:
Etenduse pealkiri ja märge,
millise teksti ainetel on lavatükk valminud. Osatäitjate
nimed ja nende rollinimed,
instseneeringu
lavastaja
ning tingimata klassinumber. Viimane tähtaeg on
25. 10, eelviimane koolipäev enne vaheaega. Kes
unustab, ei saa kahjuks osaleda!
Esinemisjärjekord ilmub
kooli kodulehel ja Meie KGs
novembri alguses. Vahetult
pärast vaheaega 6. novembriks tuleb emakeele vaheruumi 302 tuua ka truppide
kavalehed – 12 eksemplari.
Novembri teise nädala alguses toimub kõikide osalejatega kooli aulas kohtumine,
kus antakse näpunäiteid lavalise liikumise, tehnika- ja
valguspargi kasutamise ja
näitlemise kohta. Info kooli lehes.
Häid
ideid
ning
originaalseid mõtteid!
Marit Tarkin,
ürituse peakorraldaja
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Vocaliisa suveseiklustest laulupeol
Meie, Vocaliisa, seiklus algas reede, 29. juuni varahommikul kell 8.30. Kuivõrd varahommikuks seda lugeda
muidugi ka võib. Kuid samas oli see ärevust täis päeva hommik, kus keegi ei
teadnud, mida need 3 päeva meile kõigile tuua võivad. Alustasime seda sõitu
bussijaamast. Sõit Kuressaarest Kuivastusse möödus
veel veidi uniselt. Kuid edasine tee Virtsust Tallinna läks
lõbusamini, vähemalt meil,
kes me koguaeg naersime.
Asjad Kristiine Gümnaasiumisse pandud, suundusime
Kalevi staadionile tantsupeo
peaproovi vaatama. Show oli
muidu iseenesest vägev! Huvitavaks osutus just see, kuidas kombineeriti hip-hopi
rahvatantsuga.
Üleüldiselt
olid paljud väga vaimustuses sellest. Pärast seda läksime me liinibussiga laulukaare alla, kus toimus meil juba
esimene proov. Kui esimesed
proovid läbi said, said kõik,
kes tahtsid, sealt ka suppi.
Pärast söögipausi saime veidike platsil ringi liikuda, kuni järgmiste proovideni. Koolimajja tagasi jõudsime alles
õhtusöögiks 9-10 ajal õhtul.
Õhtusöök söödud, vajusid
enamus nn. vooditesse ja
magasid jalamaid. Järgmise
päeva hommikul ei tulnudki
nii vara tõusta, nagu oli enamik meist kartnud. Saime rahulikult pesta, süüa ning ennast valmis seada. Liikusime
trollide ja liinibussidega lauluväljakule ning saime veel

natukene jalgu puhata, enne
kui pidime minema laulukaare alla tunnikeseks või rohkemakski püsti seistes laulma,
mis oli paras piin. Meie õnnetuseks oli ilm sel päeval väga
muutlik. Kord paistis päike
ning pidime kõik vatid enda seljast heitma, kuid mõne
hetke pärast hakkas sadama
ja tuli jälle ennast paksudesse riietesse panna, et keegi ei
külmetaks. Üldiselt möödusid proovid edukalt. Õnneks
meil ka vabast ajast puudust
polnud. Pääsesime lauluväljakult kolmeks-neljaks tunniks Viru keskusesse “tsillima”. Need, kellel oli energiat
väga üle, tulid Viru keskusest
välja 7 riidekotiga, kellel aga
energia puudus, tuli välja ainult toiduga. Kui kõik olid ettenähtud ajaks bussiterminali
õnnelikult tagasi jõudnud, liikusime me liinibussiga taas
häält valla päästma, oma juba armsasse kohta laulukaare
all. AGA EI! Ärge Te sugugi
üldse mõelge, et me ainult istusime ja laulsime! Väljak oli
äärest-ääreni täis tegevuskodasid, söögilette, pudi-padi
ostukohti. Kuid kõige rohkem leidus jäätiseputkasid,
kust kõik laulupeolised said 3
laulupeo jäätist 5 krooni odavamalt. Koju sõit osutus seekord aga eriti põnevaks. Bussi
tagumine uks, mille peale me
trügisime, läks õnnetul kombel katki. Bussijuht oli suhteliselt kurja näoga. Parandades tükk aega seda ust, sai
ta selle siiski õnneks korda.
Jõudsime lõpuks ometi meie

Vaade laulukaare alt rohkearvulisele kuulajaskonnale. Foto: erakogu

Hetk meeleolukast rongkäigust Foto: erakogu

laulupeoaja kodusse ning õhtu veetsime kes kuidas.
Ja
oligi käes see kaua oodatud
päev, 1. juuli. Hommik möödus kiirelt. Kes triikis kleiti, kes punus patse, kes otsisid oma sukki ning kes pani
üldse oma asju kokku. Ning
oli hetk, kus kõik koos me astusime rahvariietes, peapaelad, pärjad peas, Kristiine
Gümnaasiumist välja trollibussi peatuse poole. “Fiiling”
oli laes. Nähes juba eemalt
trügimist ja sagimist busside ja trollide peale, jagasime
me ennast eemal juba kaheks
grupiks, juhuks, kui kõik ei
peaks ühe bussi peale mahtuma. Lõppude lõpuks jõudsime me kõik siiski õnnelikult rongkäigu alguspunkti,
kus olid juba osad koorid valmis. Seal läks meil veidi aega,
seadsime end rividesse ning
see kõik algaski. Rongkäigu
ajal tuju aina tõusis ja tõusis. Laulsime laule ning kilkasime ja plaksutasime, kui
tee äärest hüüti ikka ja jälle:
“Elagu Vocaliisa!” Lauluväljakule jõudes olid jalad üpriski väsinud, kuid niivõrd
hea tuju, kui meil oli, kaalus
kõik üle. Pidime suhteliselt
kohe esimesi ühendkooride
laule laulma. Laulude kõla oli
võimas, kuna laval oli meid
ju nii palju. Täpsemalt 18 500
lauljat. Vägev, eks! Selle lõppedes oli meil mitmetunnine paus, kus kõik võisid teha,
mida iganes tahtsid. Peaasi, et püsiksime lauluväljaku territooriumil ning jõuaksime õigeks ajaks lavale. Nii

mõnedki puhkasid oma väsimust põõsa all magades. Päris koomiline ja huvitav vaatepilt oli, kuna nii mõnedki
publiku seast tegid neist pilte. Kui laulma asusid neidudekoorid, sättisime ennast
koos ülejäänud lastekooridega laulukaare kõrvale valmis. Lõpuks jõudsime siis lavale ja laulsime edukalt oma
viis laulu. Kuid ega me lavalt
pääsenud. Kohe pärast seda
tulid lavale ka kõik ülejäänud
koorid, et lõpetada laulupidu ühendkooride lauludega. Meid, lasetekoore, suruti
kõige kõrgemale, ülesse kaare alla. Need laulud kaalusid esimesed ühendkooride
laulud veel kõvasti üle. Tõnis Mägi laulu “Palve” lauldi ju isegi kaks korda, kuna
see tuli lihtsalt nii võrratult
välja. Lavalt seekord kahjutundega pääsedes kiirustasime kohe bussi peale. Pidime
võimalikult kiiresti koolimajja jõudma, et riideid vahetada ning Saaremaa poole sõitma hakata. Jooksujalu saime
veel kõrval olevast poest veidi süüa kaasa osta, sest õhtusööki enam ei saanud ega
oleks ka jõudnud süüa. Tagasisõit läks rõõmsas tujus, keegi polnud sellest kurnavast
päevast väsinud. Kõike meenutati ainult hea sõnaga ning
juba seda kõike igatseti tagasi.
Hanna-Maria Kahju ja
Merilin Heinsoo,
9B klass
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Kümnendike suvepäevad...

Miss Kipi-Koovi (Karl Kipper) etendab surevat luike ja tagaplaanil uurib hindava pilguga endine miss Sandla (Preedik Heinmaa). Foto: Sander Maripuu 12B

...vihmaga
käsikäes
ehk 29. - 30. augustil sai
teoks Kipi-Koovil Kuressaare Gümnaasiumi kümnendike
traditsiooniline
suvekool.
Hoolimata vihmasest ilmast, oli meid kokku tulnud
ligikaudu 200. Juba bussis
vahetati esimesi muljeid ja
soetati uusi sõpru.
Järgides põhimõtet: mida
Juku ei õpi, seda Juhan ei tea,
jagasid abituriendid rebastele nõu ja valmistasid neid
ette põnevaks koolieluks.
Kõigepealt muutsid noored
õhkkonna koduseks ja pakkisid asjad lahti. Seejärel algasid klassijuhatajatunnid.
10.C klassijuhataja Kaarin
Peet märkiski, et kõige meeldejäävam hetk laagrist oli
klassijuhatajatund.
Esmakordne võimalus kohtuda
oma tulevaste klassikaaslastega oli meeldiv ka õpilastele.
Ametlikule osale järgnes tegutsemine rühmades. Kokku moodustati seitse rühma,
kes hakkasid üksteiselt mõõtu võtma erinevatel olümpiamängualadel. Olümpiamängude
sissejuhatuseks

esinesid abituriendid lindikavaga ja süütasid olümpiatule. Esimeseks ülesandeks
oli rühma tutvustava lipu
valmistamine, järgnesid üsna omapärased ja lõbusad
spordivõistlused: munavedu, kuulitõuge vasaku käega, saapavise, naisekandmine, köievedu ja õunavedu.
Rebimine esikohtade pärast oli tihe ning üldvõidu
sai tiim Roosad Rebased.
Teiseks proovikiviks anti jukudele 12 fotojahi teemat. Rebastel tuli imiteerida
nt teemadel „Rannavalve“,
„Kõik paraadile!“, „Näita, et
hoolid“, „Varjatud kaamera“ jpt. Hiljem vaadati pildid koos üle, fotodele oli jäänud mõndagi originaalset.
See võistlus õpetas rühmi tegutsema ühise idee nimel,
õpilastes tekkis soov olla parim ja võidelda selle eest.
Õhtu kulminatsiooniks kujunesid vaieldamatult traditsioonilised missi ja misteri valimised, mida tänavu
vedasid Reimo Rand 12.B
klassist ja Preedik Heinmaa
12.C klassist. Preedik Heinmaa, kes ise võitis kaks aas-
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tat tagasi miss Sandla tiitli, kinnitas, et missivõistluse
läbiviimine kujunes tutvumislaagri kõige meeldejäävamaks ürituseks. Ta lisas,
et tegelikult keerleski ju kogu laager selle konkursi ümber. Missid ja misterid pidid
läbima kolm vooru: tutvustus, talendivoor ja trikoovoor. Miss Kipi-Kooviks sai
Karl Kipper 10.C klassist
ja mister Kipi-Koovi tiitliga pärjati Mariliis Sepp 10.B
klassist. Raske otsuse pidi tegema žürii, mis koosnes klassijuhatajatest Sirje
Keremest, Sirje Metsküllist,
Kaarin Peedist, Ursula Rahnikust ja Madli-Maria Naulainenist. Kaarin Peet leidis,
et missivõistlus kukkus päris hästi välja. Missivalimine meeldis ka Kätlin Taimsaarele 10.E klassist, ühtlasi
mainis Kätlin, et see on üks
põhjus, miks järgmisel aastal uuesti suvekooli minna.
Uue päeva hommik algas
äratusega, millele järgnes
kehakinnitus ja edasine tutvumine klassikaaslastega.
Muljed laagrist olid enamasti positiivsed. Elari Murd
10.C klassist arvas, et laager oli väga tore ja nende
rühm parim, sest nad võitsid. Elari sai laagrist ka palju tuttavaid ja kiidusõnu jagus tal ka grupijuhtidele.
Rühmajuht Kaidi Sink 12.C
klassist kommenteeris laagrit järgnevalt: „Kümnendikke oli vähe, oleks võinud
rohkem kohale tulla.“ Vahva
olemine oli aga kõigil kohaletulnuil ja kindlasti aitasid
need kaks päeva kooliellu
lihtsamalt sisse sulanduda.
Laagri eestvedajaks olid
kooli noorsootöötaja Anneli Meisterson, kes on ka 10.D
klassijuhataja, ja kõik teised
kümnendike klassijuhatajad. Abiks olid ka 11. ja 12.
klasside aktiivsed õpilased.
Suur-suur aitäh kõigile asjaosalistele!
Laura-Liisa Perova,
12.C klass

KG huvikooli Inspira juurde loodav neidudekoor ootab oma ridadesse lauluhuvilisi 10.-12.klassi õpilasi!
Repertuaari õpime kord
nädalas pärast koolitööd
KG-s ja kord kuus ühistes
laululaagrites koos Orissaare
tütarlastekoori ja Saaremaa
Poistekooriga.
Koori esimene kokkusaamine ja komplekteerimine
toimub kolmapäeval, 12.septembril kl.16.00 KG klassiruumis 101.
Rõõmsa kohtumiseni!
Täpsem info koori dirigendilt Laine Lehtolt telefonil 53 43 91 83.
Laine Lehto,
muusikaõpetaja

Inspira tantsuosakond teatab: tasuliste tantsuringide
toimumisajad ja -kohad:
4 - 6 aastaste (lasteaialapsed) TANTSURING E ja K
kell 16.30 Kesklinna Eralasteaias (Tallinna 12)
1. - 4. kl. TANTSURING
E kell 16.00 ja N kell 14.45
KG peeglisaalis (Nooruse 1)
5. - 8. kl. TANTSURING
T ja N kell 19.00 KG aulas või
peeglisaalis (Nooruse 1)
9. - 12. kl. TANTSURING
E ja K kell 19.15 KG peeglisaalis (Nooruse 1)
KISAKOOR (9. - 12. kl.) L
kell 16.00 KG aulas või peeglisaalis (Nooruse 1)
* ringid algavad 17. septembril!
Inge Jalakas,
tantsuosakonna juhataja

Rahvatantsuhuvilistele!
Jätkab tegutsemist Kuressaare Gümnaasiumi noorte segarahvatantsurühm.
Oodatud on uued tantsijad gümnaasiumiklassidest
ja ka 9. klassidest.
Eesmärgiks on tantsida
2009. aasta laulu- ja tantsupeol Tallinnas. Saame huvilistega kokku 18. septembril
kell 16.00 ruumis 106.
Merle Tustit,
õpetaja
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Kergejõustikumeistrivõistluste
eesmärgid, alad ja üldinfo
Eesmärk: Selgitada KG
meistrid kergejõustikus.
Aeg ja koht: Võistlused
toimuvad 19. sept. 2007.a.
Kuressaare linna staadionil
algusega 10.00.
Osavõtjad: Osa võtavad
10.-12. klassi õpilased. Iga
klass paneb alale kaks võistlejat. Iga õpilane võib startida kolmel alal + V-rootsi
teatejooksus. Teatejooksus
võistleb klassi võistkond.
Võistlused on klassidevahelised ja toimub ka individuaalarvestus.
Alad: KG meistrivõist-

luste alad kergejõustikus
on 100m, 800m tütarlastele,
1500m poistele, kaugus, kõrgus, kuul (T-4kg, P 6kg), ketas (T-1kg, P-1.75kg),oda (
T-600g, P-700g).V-rootsi teatejooks (400+300+200+100)
poistele ja tütarlastele.
Registreerimine võistlustele: Registreerimine aladele reedeks, 15. septembriks,
kehalise kasvatuse õpetajate toas.
Klassidevaheline punktiarvestus: Võistlejad toovad klassile punkte järgmiselt:I-koht 21, II-koht 19,

III-koht 18punkti jne. Võidab klass, kes kogub kõige rohkem punkte.
Autasustamine: Iga ala
kolme paremat autasustatakse kooli meistrimedali
ja diplomiga.
Lisa: Võistluste käigus
üleskerkinud küsimused
lahendab peakohtunik.
Endel Tustit,
võistluste peakohtunik

Hetk möödunud aasta spordipäevast. Foto: Gert Lutter

Kooli MV juhend nooremale
kooliastmele - 5.-7.kl ja 8.-9.kl.
Aeg ja koht: võistlused
toimuvad
20.septembril,
2007.a algusega kell 10.00
Kuressaare linna staadionil.
Osavõtjad: Osa võtavad
klasside võistkonnad 5.-9.
klassini.Võistkonna suurus
ei ole piiratud. Klass paneb
alale välja kaks võistlejat. Iga
võistleja võib startida kolmel
alal + teatejooks.

Alad: 5-7klassid- 60m,
600m T, 800m P, kaugushüpe, pallivise, v-rootsi teatejooks(100+200+300+400)
Teatejooksus jooksjate järjekord 100m T-200mP-300mT400m P 8-9klassid- 100m,
800mT,1500mP, kaugushüpe, kõrgushüpe, kuulitõuge P-5kg, T-3kg, v-rootsi teatejooks (100 T+200 P+300

T+400 P)
Arvestus ja autasustamine: Klassile toovad
võistlejad punkte järgmiselt: I-13p,II-11p,III-10p
jne. Individuaalselt autasustatakse ala kolme paremat diplomiga.
Lisa: Uusi isiklikke rekordeid!
Endel Tustit,
võistluste peakohtunik
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Suvehetki
Suvisel koolinoorte peol “Ilmapuu lävel” osales hulgaliselt KG tantsijaid ja lauljaid.
Neilt fotodelt võib välja lugeda, et isegi proovides oli noored õnnelikud, rääkimata siis
rongkäigust ja kontsertidest,
mis meeleolukad ja meeldejäävad olid. Oli ilus pidu:-)

Meie KG, 12. september 2007
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koolinoorte laulu- ja tantsupeolt
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Eksamiperioodid 2006/07 õppeaastal
Eksamiperioodid põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamiseks ning riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite
õppeained, vormid ja ajad
2007/2008. õppeaastal
Haridus- ja teadusministri 25. mai 2007. a määrus
nr 45
Määrus
kehtestatakse
«Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 24 lõike 41 ning
§ 29 lõigete 2 ja 3 alusel.
§ 1. 2007/2008. õppeaasta
eksamiperioodid põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamiseks
2007/2008. õppeaasta eksamiperioodid põhikooli ja
gümnaasiumi lõpetamiseks
on järgmised:
1) põhikooli lõpetamiseks 4.–17. juuni 2008. a;
2) gümnaasiumi lõpetamiseks 24. aprill – 16. juuni
2008. a.
§ 2. Riigieksamite õppeained, vormid ja ajad
Riigieksamite õppeained,
vormid ja ajad on järgmised:
1) Saksa II astme keelediplomi eksam (kirjalik) – 4.
detsember 2007. a;
2) Saksa II astme keelediplomi eksam (suuline) –
14.–18. jaanuar 2008. a;
3) saksa keel (Tallinna
Saksa Gümnaasium) (kirjalik) – 16. aprill 2008. a;
4) eesti keel teise keelena
(kirjalik) – 17. aprill 2008. a;
5) eesti keel teise keelena
(suuline) – 17.–18., 21.–22.
aprill 2008. a;
6) eesti keel (kirjalik) – 26.
aprill 2008. a;
7) vene keel (kirjalik) –
26. aprill 2008. a;
8) matemaatika (Tallinna
Saksa Gümnaasium) (kirjalik) – 21. aprill 2008. a;

9) inglise keel võõrkeelena (kirjalik) – 3. mai 2008. a;
10) inglise keel võõrkeelena (suuline) – 5.–9. mai
2008. a;
11) ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 12. mai 2008. a;
12) matemaatika (kirjalik) – 16. mai 2008. a;
13) saksa keel võõrkeelena (kirjalik) – 20. mai
2008. a;
14) saksa keel võõrkeelena (suuline) – 20.–22. mai
2008. a;
15) vene keel võõrkeelena
(kirjalik) – 20. mai 2008. a;
16) vene keel võõrkeelena (suuline) – 20.–22. mai
2008. a;
17) prantsuse keel võõrkeelena (kirjalik) – 20. mai
2008. a;
18) prantsuse keel võõrkeelena (suuline) – 20.–22.
mai 2008. a;
19) bioloogia (kirjalik) –
26. mai 2008. a;
20) ajalugu (kirjalik) – 30.
mai 2008. a;
21) geograafia (kirjalik) –
3. juuni 2008. a;
22) keemia (kirjalik) – 9.
juuni 2008. a;
23) saksa keel (Tallinna
Saksa Gümnaasium) (suuline) – 9.–12. juuni 2008. a;
24) füüsika (kirjalik) – 13.
juuni 2008. a.

na (suuline) – 27.–28. mai
2008. a;
5) ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 29. mai 2008. a;
6) matemaatika (kirjalik)
– 2. juuni 2008. a;
7) bioloogia (kirjalik) – 4.
juuni 2008. a;
8) inglise keel võõrkeelena (kirjalik) – 5. juuni
2008. a;
9) inglise keel võõrkeelena (suuline) – 5.–6. juuni
2008. a;
10) saksa keel võõrkeelena (kirjalik) – 5. juuni
2008. a;
11) saksa keel võõrkeelena (suuline) – 5.–6. juuni
2008. a;
12) vene keel võõrkeelena
(kirjalik) – 5. juuni 2008. a;
13) vene keel võõrkeelena (suuline) – 5.–6. juuni
2008. a;
14) prantsuse keel võõrkeelena (kirjalik) – 5. juuni
2008. a;
15) prantsuse keel võõrkeelena (suuline) – 5.–6. juuni 2008. a;
16) ajalugu (kirjalik) – 10.
juuni 2008. a;
17) geograafia (kirjalik) –
11. juuni 2008. a;
18) keemia (kirjalik) – 12.
juuni 2008. a;
19) füüsika (kirjalik) – 16.
juuni 2008. a.

§ 3. Riigieksamite lisaeksamite õppeained, vormid
ja ajad

§ 4. Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja
ajad

Riigieksamite lisaeksamite õppeained, vormid ja ajad
on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 23.
mai 2008. a;
2) vene keel (kirjalik) –
23. mai 2008. a;
3) eesti keel teise keelena
(kirjalik) – 27. mai 2008. a;
4) eesti keel teise keele-

Põhikooli
ühtlustatud
küsimuste ja ülesannetega
lõpueksamite
õppeained,
vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel ja kirjandus
(kirjalik) – 4. juuni 2008. a;
2) eesti keel teise keelena
(kirjalik) – 4. juuni 2008. a;
3) eesti keel teise keelena (suuline) – 4.–6. juuni
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2008. a;
4) matemaatika (kirjalik)
– 11. juuni 2008. a;
5) vene keel ja kirjandus
(kirjalik) – 16. juuni 2008. a;
6) bioloogia (kirjalik) –
16. juuni 2008. a;
7) keemia (kirjalik) – 16.
juuni 2008. a;
8) füüsika (kirjalik) –16.
juuni 2008. a;
9) geograafia (kirjalik) –
16. juuni 2008. a;
10) ajalugu (kirjalik) – 16.
juuni 2008. a;
11) ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 16. juuni 2008. a;
12) inglise keel võõrkeelena (kirjalik) – 16. juuni
2008. a;
13) inglise keel võõrkeelena (suuline) – 16.–17. juuni 2008. a;
14) prantsuse keel võõrkeelena (kirjalik) – 15. juuni
2008. a;
15) prantsuse keel võõrkeelena (suuline) – 16.–17.
juuni 2008. a;
16) saksa keel võõrkeelena (kirjalik) – 16. juuni
2008. a;
17) saksa keel võõrkeelena (suuline) – 16.–17. juuni 2008. a;
18) vene keel võõrkeelena
(kirjalik) – 16. juuni 2008. a;
19) vene keel võõrkeelena (suuline) – 16.–17. juuni
2008. a.
§ 5. Riigieksamite tunnistuste väljastamine
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus väljastab
riigieksamitunnistused hiljemalt 20. juunil 2008. a.
Info edastas
Anu Saabas, õppealajuhataja
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