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Juht tänab
Võõrkeelte
osakonna
juhti Merike Kivilo’d ja aineõpetajaid
meeleoluka
Suurbritannia päeva korraldamise eest.
Anu Saabas,
õppealajuhataja

Tänan kõiki maakondlikul solistide konkursil osalenud lauljaid ja nende juhendajaid.

Lk. 2

Jaanuari alguses toimuvad koolis võimlemisvõistlused!

Lk. 3

Jõulunädala tegemistest meie koolis ehk
töötubadest pidudeni

Lk. 4

Meie kooli parimad ainetundjad ja parimad
solistid leiate siit!

Tule laulma Inspira neidudekoori!

Veikko Lehto,
muusikaosakonna juhataja

Tänan kõiki inglise keele õpetajaid, õpilasi ja esinejaid, kes usinalt Suurbritannia päeval kaasa lõid. Tänud
ka Arvi Tanilale, Gert Lutterile ja Veikko Lehtole meeldiva koostöö eest.
Merike Kivilo,
võõrkeelte osakonna
juhataja

Palju
õnne!
Õpilaste sünnipäevad
Oliver Mändla 8A
Riin Oeselg 7A
Elisabet Välbe 8B

13.12
13.12
14.12
Minna-Maria Lõbus 12D 14.12
Aivo Põlluäär 10C
14.12
Karli Saar 12D
14.12
Joosep Sepp 7B
15.12
Karoline Malk 2B
15.12
Eva Jantra 9A
15.12
Aive Trave 12D
16.12
Ago Oll 3B
16.12
Eliisa Annusver 8A 17.12
Kusti Lemba 12A
17.12
Livia Matt 8B
17.12
Triinu Lomp 11B
17.12
Aleksander Tõru 1A 17.12
Mari-Liis Sepp 8B
18.12
Katriin Torn 1A
18.12
Sandra Pilter 2A
19.12
Grete Salumägi 2B
19.12
Claudia Rahnel 3A
19.12
Töötajate sünnipäevad
Eneli Vahar

17.12
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KG huvikoolis Inspira tegutsev Inspira neidudekoor
loodi käesoleva aasta septembrikuus. Kollektiivis laulavad põhiliselt gümnaasiumineiud nii Kuressaarest,
Leisist, Valjalast, Muhust
kui Kaarmalt. Tänaseks on
laiema avalikkuse ees esinetud Saaremaa Neidudekoori ridades Saare maakonna koorilaulupäeval Valjalas
17. novembril. Toimunud on
3 laululaagrit, ees ootavad
esinemised Kultuurikeskuses kultuuriaasta pidulikul
lõpetamisel ja ühisel jõulukontserdil Laurentiuse kirikus koos Saaremaa Poiste-

kooriga.
2008. aasta alguses on
plaanis
kontserdiküpseks
laulda John Hoybye suurvorm „Hope“, kus peale
koori ja tenorisolisti on tegev bänd koosseisus altsaksofon, süntesaator, orel, bass
ja trummid.
Lisaks igakuistele laululaagritele ja esinemistele
on juuni algusesse planeeritud ka välisreis Saksamaale – osaleme Bad Arolsenis
toimuval 5. rahvusvahelisel
noorte muusikafestivalil.
Südasuvel, 25. juulil saavad neiud end proovile panna Saaremaa Ooperipäevade

galakontserdil, kus koostöös
RAM-iga tulevad esitusele
tuntumad ooperikoorid.
Kaugematest tulevikuplaanidest on üks olulisim
laulda end 2009.a. toimuvale üldlaulupeole.
Hea muusika- ja koorilauluhuviline neiu! Kui leiad, et
kollektiivi tegemised, millest
juttu oli, sulle huvi pakuvad,
tule ja liitu meiega! Proovid toimuvad kolmapäeviti 16.00-17.15 klassiruumis
203, lähemat infot saad küsida ka Laine Lehtolt.
Laine Lehto,
dirigent
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Peagi koolis taas võimlemisvõistlused!
Sellel aastal toimuvad
võimlemisvõistlused 9.-10.
jaanuaril, et kõigil harjutada
soovijatel oleks seda võimalik teha koolivaheajal, kuna
aasta lõpp on alati väga kiire olnud.
Arvestus toimub vanuseklassides 5.-6.kl; 7.-9.kl; 10.12.kl. Tütarlaste võimlemisrühm peab olema vähemalt
neljaliikmeline ja noormeeste võistkond on vähemalt
viieliikmeline.
Võistlusalad:
1. Tütarlaste 1.00-1.30
min. pikkune omaloominguline vahendiga kava muusika saatel. Vahenditena võib
kasutada korraga ühesugust
vahendit: kas lint, rõngas,
hüpits, kurikad või pall. Igas
kavas peab olema vähemalt
üks omavaheline vahendivahetus viske näol.
2. Noormeestel 1.00- 1.30
min. omaloominguline akrobaatikakava muusika saatel, mis sisaldab ka üht püramiidi.
5.-6. kl. kohustuslikud
elemendid on tirel ette, tirel
taha, turiseis, toenghüpe üle
kaaslase, hundiratas, toenglamang, tagatoenglamang.

7.-9.
kl.
kohustuslikud elemendid on turiseis,
toengkükk, tiritamm, toenglamang, tagatoenglamang,
kätekõverdus, kätelseis abistamisega, hundiratas.
10.-12.kl noormeestel kohustuslikud elemendid on
hundiratas, kätelseis (abistamisega), tiritamm.
Noormeeste ja tütarlaste kavasid hinnatakse eraldi. Segavõistkonnad pole lubatud.
Tütarlaste kava hindamisel arvestatakse: • Üldmuljet, kava terviklikkust (originaalsus, muusika sobivus) •
Väljendust, emotsionaalsust.
• Liikumise ulatust ja tehnilist täitmist. (Painduvus, valitud vahenditöö tehnilist
täitmist) • Ruumi kasutamise oskust (Liikumistasapindade ja –suundade mitmekesisus, kava joonis.)
2. Noormeeste akrobaatikakava hindamisel arvestatakse • üldmuljet, terviklikkust (originaalsus, muusika
sobivus) • kohustuslike elementide tehnilist täitmist •
väljendust, emotsionaalsust
• Püramiidi raskust, korrektsust • Kava komposit-
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siooni, mitmekülgsust, ruumi kasutamist.
Autasustamine: Iga vanuseklassi kolm parimat tütarlaste ja noormeeste rühma
saavad auhinnad ja diplomi, klassidevahelise võistluse võitjaklass saab auhinna ja diplomi, II ja III kohta
autasustatakse kooli diplomiga. Parima klassi selgitamiseks liidetakse neidude ja
noormeeste kavade hinded.
Võimlemisvõistluse tulemused kantakse klassidevahelise võistluse punktitabelisse.
Registreerumine: Registreerimislehed esitada hiljemalt 7. jaanuariks kell 12.00

kehalise kasvatuse õpetajate
vaheruumi. Õigel ajal registreerimislehed tagastanute
vahel loositakse võistlusjärjekord ja “hilinejad” alustavad võistlust.
Arvestada tuleb sellega, et koolist vahendeid välja ei laenutata. Võtke ühendust oma kehalise kasvatuse
õpetajaga ja planeerige harjutamise ajad ning vahendite kasutamine koolis. Kõigile korraga harjutamiseks
vahendeid ei jätku.
Ilusat loomingulist aastavahetust!
Tiina Käen,
võistluste peakohtunik

11C Tallinnas - ooper „La traviata“ ja Teeviit
Meil, 11C klassi õpilastel, õnnestus 29. novembril
poolest päevast koolist põgeneda ja ka reedene päev
vabaks saada. Seda oli vaja,
et jõuda juba neljapäeva õhtul Rahvusooper Estoniasse „La traviata“ etendusele. Tallinnasse jõudes saime
aga muuseas järgneva üllatuse osaliseks – seal oli hetkeks talv oma võlusid näitamas. Nimelt oli võrdlemisi
külm ja lumine.
Estonia teatrisaali garderoobis aga kogunesime oma
klassiga juba 18.30, et asuda oma istekohtadele. Nagu
ma aru sain, oli enamusel alles esimene ooperikülastus
ning küllap olid veel peale minu mitmedki teised ooperi suhtes äraootaval seisu-

kohal. On olemas erinevaid
inimesi, on olemas ka erinevaid arvamusi ja nagu oodata võis, esineski mitmesuguseid arvamusi. Mõned
ei suutnud lõpunigi vastu
pidada, teised jälle aga olid
üpriski vaimustatud.
Teisel päeval viis buss
meid juba hommikul Teeviidale. Sinna uste taha oli kogunenud päris palju rahvast.
Näha võis ka teisi meie lennu klasse ning loomulikult
ei puudunud ka kaheteistkümnendikud. Õnneks pääses meie klass üsna esimestena sisse, siis oli sees veel
rahulik. Sisse minnes avanes järgmine vaatepilt – vasakul oli suur Tallinna Tehnikaülikooli boks ja paremal
oli sama suur Tartu Ülikoo-

li boks. Ülejäänud saal jagunes väiksemate bokside
vahel. Bokside valik oli igatahes väga laiahaardeline.
Kohal olid peale tuntumate
ülikoolide ka kaitseväe alljaotused, pankade esindused,
välismaal õppimist/töötamist vahendavad programmide esindajad.Uurimist ja
uudistamist oli palju ning
näha võis palju huvitavat ja
uut. Kindlasti oli võimalik
saada seniste huvide ning
ideede suhtes põhjalikku informatsiooni otse kooli esindajatelt, kelleks enamasti
olid üliõpilased ise. Samuti
võis leida ka palju uusi ideid
ja kuuldavasti tekkis mitmetel uusi mõtteid tuleviku
suhtes. Sellepärast ongi Teeviit hea üritus, et see maalib

meie tänapäevasest haridusmaastikust selge pildi. Teeb
noorele selgeks tema võimalused, mis on tegelikult väga laiad. Ainult endal peab
tahtmist olema. Marianna
Laht arvas meie reisist järgmiselt: „See reis oli väikese puhkuse eest, kuid samas
ka hariv. Käisime vaatamas
ooperit, kogusime informatsiooni ülikoolide kohta ja
nautisime niisama suurlinna
elu. Peaks mainima, et kujunes väga põnevaks.“ Täname mõistvaid õpetajaid, kes
suhtusid meie ettevõtmisesse mõistvalt. Oleme Teeviidal kindlalt kohal ka järgmisel aastal!
Silver Raik,
11C klass
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Jõulutegevuspäev
“Kuidas veeta Toomapäeva meeldejäävalt?”
Reedel, 21.12.2007 toimub Kuressaare Gümnaasiumis traditsioonilise koolipäeva asemel tegevuspäev
“Kuidas veeta Toomapäeva meeldejäävalt?”, kus kogu kooliperel (nii õpilastel
kui ka õpetajatel) on võimalus osaleda erinevates töötubades. Sel päeval on võimalik loomingulise tegevuse
abil omandada ja kinnistada
uusi ja vanu vahvaid tegevusi, mis kooli tihedas saginas on sootuks unarusse jäänud. Päeva esimesel poolel,
st kell 8.15-12.30 toimuvad

õpitoad, millest igal ka:ge:kal on võimalus osa võtta.
Registreerimine toimub
elektrooniliselt kuni 14.12
(nagu spordipäeval) ning
iga osaleja saab klassijuhatajalt registreerimiskaardi,
kuhu osaleja kogub tegevustubades osalemise kohta
vastavaid templikesi. Reeglina tuleb igal õpilasel osaleda vähemalt 3 tegevustoas,
aga võib ka rohkem. Töötuba arvestatakse kui tavalist
õppepäeva ning tegevuspäeval mitteosalemist käsitletakse põhjuseta puudumisena, mis kajastub e-koolis
klassijuhataja tunnina.

Jõulupeod
Lisaks on päeva jooksul
võimalus I ja II astme õpilastel
osaleda suurel jõululaadal. Selleks valmistab
iga laadal sooviv osaleja ette müügiks omavalmistatud tooted, mis on sobilikud
jõulumeeleolu tekitamiseks.
Miljöö loomiseks mängib
kõige taustaks sel teistmoodi koolipäeval Kuressaare
Gümnaasiumi Hallil väljakul
õpilasbänd.
Klassijuhataja
esitab tagasiside 11.01. 2008
elektrooniliselt aadressile anneli@oesel.edu.ee osalejate
arvu ning ettepanekud.
Anneli Meisterson
päeva kuraator

Töötubade lühikirjeldused
Autasustamiskoda
A.
Saabas/I. Jalakas) - Kooliolümpiaadi 1.-3.koha omanikud ja sportlased)
Suusakoda (Inge Jalakas)
8. klassidele – Mida kõike on
võimalik teada 8. klasside
traditsioonilise Rõuge suusalaagri kohta?
Toidukoda (Raili Kaubi)
9. klasside tütarlastele – Kuidas hästi valmistada maitsvaid jõulutoite (praktiline
kogemus)?
Testikoda (Kaja Puck)
– Milline sa olen suhtlejana? Millise loomaga sarnaned enim? Kui kannatlik Sa
oled?
Kirjakoda (Eve Tuisk) –
Kuidas kirjutada meeleolukat jõulutervitust? Kuidas
seda korrektselt adressaadini toimetada?
Spordikoda (Johannes
Kaju) – Kas ja kuidas on võimalik mööda seina üles ronida?
Lauatennisekoda (Gabriel Sepp) – Pinks ja parem käsi, ponks ja vasak käsi jne....
Vilistlaskoda
(Leelo
Laus) – Kes on vilistlased?
Mis nad teevad? Kust neid
leida võib?
Kunstikoda (Elle Jurkatam) – Kuidas meisterdada
jõulukaarti?
Käsitöökoda
(Anne-

li Meisterson) – Kuidas valmistada lõhnavaid jõulukaunistusi?
Showtantsukoda (Maarja Tammai) – Milline tants
sobib vanale esitamiseks?
Voltimiskoda (Piret Paomees) – Milline on üks vahva volditud jõulukink või kaunistus?
Poliitilise
karikatuuri
joonistamiskoda (Tiiu Vöö)
– Kas poliitikal ja jõuludel
võib kah miskit ühist olla?
Luulekoda (Merle Rekaya) – Milliste luuleridadega sobib esineda jõuluvanale? Praktiline harjutamine.
Laulukoda (Mai Rand) –
Milline on üks õige jõuluümin?
Mängukodapokker
(Sander Maripuu) – Kuidas
veel pühadeaega veeta saab?
Laua- ja mõtlemismängude
turniir.
Mängukoda – male
(Uku-Rasmus Lind) – Malemängud ruulivad :)
Blogikoda (Maidu Varik)
10. klassidele – Kuidas teha
päris oma õpijõulublogi?
Väitluskoda (Marit Tarkin) – jõuluteemaline väitlusõpetus „Kas jõuluvana on
parem olla kui päkapikk“
Meigikoda (T.Leppik) –
Kuidas näeb välja pühademeelne näomaaling?



Fotokoda (Käthe Pihlak)
– Kuidas jäädvustada pühad
pildile?
Tervisekoda (Sirje Metsküll) – Kuidas vältida jõuluaja liigtarbimist toidu- jmt
valdkonnas?
Keemiline T-koda (Irja Truumaa) – Kuidas juua
teest välja molekulivalem?
UjumiskodaVeepalli võib mängida ka jõulude
ajal?
Õpetajatel, kes ei ole kodadega seotud on võimalus
osaleda õpetajatele mõeldud
kojas.
Õpetajate koda:
Kohvikoda (U.Rahnik)Paus 15 minutit... ja juttu jätkub kauemaks.
Muljeid
koolitusreisilt
Türgi, Saksamaa, Šveits (Toomas Takkis)
Arvestuste
perioodist
ja praktikakorraldusest (A.
Saabas)
KG 30 (M.Asumets) –
Kuidas läheb juubeliürituse
organiseerimine?
Töökodade juhendajate
tänamine (A. Meisterson)
Täpsem info kooli kodulehel!
Anneli Meisterson
KG Huvikooli Inspira
noorsootöö osakonna juhataja

18.12 kell 15.00-17.00
1.-3.kl. jõulupidu
18.12 kell 18.00-20.30
4.-6.kl. jõulupidu
20.12 kell 19.00-22.30
7.-9.kl. jõulupidu
21.12 kell 19.00- 23.30
10.-12.kl jõulupidu

Tegevuspäeva
ajakava
1.-6.klass
8.15 -9.30 Jõululaat (I ja
II korruse koridor)
1.-4. klass 208, 209, 106109, 306, 307 klassides jõulujutt
8.15 5.-6.klass Muusikakoda 101
8.40 5.-6.klass Muusikakoda 101
9.00 -9.30 autasustamiskoda (3.-6.klass)
9.30-10.00 1.-3 aktus, 4.6 klassijuhatajatund
10.00- 10.30 4.-6 aktus,
1.-3.klassijuhatajatund
10.40 Söömine 1.-4.klass
10.45 5.-6.klass kodade
külastus
7.-12.klass
8.10 klassijuhataja tunnid 7.-9.klass
9.00 -12.30 Töötubade
külastamine 7.-12.klass
13.00 Jõulukontsert-jumalateenistus (proov 11.00)
Päeva lõpus kell 12.30
on kõigil töökodade juhendajatel ühine koda aulas
19.00-23.30 Gümnaasiumiosa jõulupidu aulas

Anneli Meisterson
päeva kuraator

Luutsinapäeval,
13. detsembril kutsume
kõiki magusasõpru
koogikesi ostma.
Täpsema info leiad
plakatitelt.
Ootame teid Hallil
väljakul!
The Sweetest Thing
Maitsvad viineripirukad
müügil 13. detsembril
Hallil väljakul.
Tule ja proovi!
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Parimad ainetundjad
Möödas on selle õppeaasta esimene kooliolümpiaadide nädal. Selgusid parimad
ainetundjad eesti keeles, matemaatikas, loodusõpetuses,
keemias ja füüsikas.
Eesti keeles:
3. klassis: I koht - Ingrid
Pruunlep; II koht - Richard
Kesküla; III-IV koht - Greete
Paaskivi ja Anna-Maria Lest.
4. klassis: I koht - Sigrid
Palts; II koht - Kristel Sepp; III
koht - Greta Virves.
5. klassis: I koht - Loretta
Tiits; II koht - Annaliis Lehto;
III koht - Reimo Link.
6. klassis: I koht - Brenda
Rauniste; II koht - Brenda Rauniste; III koht - Laura Oolup.
7. klassis: I-II koht - Sandra Tulk ja Eliise Kõiv; III koht Johanna Sepp.
8. klassis: I koht - Linda
Lapp; II koht - Mari-Liis Sepp ;
III koht - Loore Paist.
9. klassis: I koht - Johanna Toplaan; II koht - Kristiina
Ader; III koht - Triin Vaga.
10. klassis: I koht - Triin
Notton; II-III koht - Kristjan
Kiirend ja Elisabet Arge
11. klassis: I koht – Pille
Alasi; II koht – Urmo Saar; IIIV koht – Hannes Lõhmus, He-

lena Ramst ja Kaia Oidekivi.
12. klassis: I koht – Dea Oidekivi; II koht – Katri Hoogand; III-IV koht – Maarja-Liisa Kreitsmann ja Sandra Sepp.
Matemaatikas:
3. klassis: I koht - Grete
Kaal; II koht - Vaiko Oder; IIIIV koht - Henri Kelder ja Sander Tiits.
4. klassis: I koht - Loore
Pihlas; II koht - Eliis Mets; III
koht - Valeria Liigsoo.
5. klassis: I koht - Henri
Kaljulaid; II koht - Priidu Saart; III koht - Mirjam Tenno.
6. klassis: I koht - Riin Nõukas; II koht - Brenda Rauniste;
III-V koht - Vahur Varris, Kati
Vahter ja Sten Rosljuk
7. klassis: I-II koht - Johanna Sepp ja Steven Sullakatko;
III koht - Mihkel Aavik.
8. klassis: I koht - Livia
Matt.
9. klassis: I koht - Janno
Tilk.
10. klassis: I koht - Stella
Ruus; II koht - Alan Väli; III
koht - Mare Kiider.
11. klassis: I koht - Maris Tustit; II koht - Karin Kilumets; III koht - Urmo Saar.
12. klassis: I koht - Marko
Elli; II koht - Sander Lõuk; III-

IV koht - Margus Vait ja Eigar
Toop.
Loodusõpetuses:
3. klassis: I koht - Karolin
Kärm; II koht - Risto Lillemets;
III koht - Richard Kesküla.
4. klassis: I koht - Kristel
Sepp; II-III koht - Gert Tammel ja Kert Mandel.
5. klassis: I-II koht - Priidu
Saart ja Hedi Kereme; III koht
- Karl-Martn Lember.
6. klassis: I koht - Riin Nõukas; II koht - Kati Vahter; III
koht - Marleen Kubits.
Keemias:
8. klassis: I koht - Loore
Paist; II koht - Laura Laaster;
III koht - Karl Albert Kesküla.
9. klassis: I koht - Jorgen
Holm; II koht - Näncy Reinart.
10. klassis: I koht - Karl
Kristjan Raik; II koht - Taavi
Sonets; III koht - Allan Vaga.
11. klassis: I koht - Silvar
Vahkal; II koht - Triinu Lomp;
III koht - Mihkel Kiil.
12. klassis: I koht - Marko
Elli.

org; III koht - Ott Ramst.
9. klassis: I koht - Jorgen
Holm; II koht - Janno Tilk; IIIIV koht - Merilin Heinsoo ja
Madis Saarma.
10. klassis: I koht - Taavi
Sonets; II koht - Elari Murd;
III-IV koht - Erik Arro ja Alan
Väli
11. klassis: I koht - Silvar
Vahkal; II koht - Rauno Ling;
III-IV koht - Silver-Mikk Raik
ja Helena Ramst
12. klassis: I koht - Marko
Elli; II koht - Kristian Nuut.
Tänu ja kiitus kõigile osalejatele ning olümpiaadi korraldavatele
aineõpetajatele!
Autasustamisüritus toimub
reedel, 21.detsembril kell 9.00
– 9.30 kooli aulas. Oodatud on
1.-3. koha võitjad!
Edu kõigile maakondlikel
aineolümpiaadidel osalejatele ja kohtumiseni teisel kooliolümpiaadide nädalal 14. kuni
18. jaanuaril.
Anu Saabas,
õppealajuhataja

Füüsikas:
8. klassis: I koht - Piret Salumäe; II koht - Ragnar Kase-

Maakonna parimad solistid selgunud!
Kolmapäeval, 5.detsembril
toimus SÜG-i aulas järjekordne maakondlik solistide konkurss. Võistlemas
oli 18 solisti ja 4 duetti.
Žürii (Malle Stint, Mai Rand,
Maria Luigia Silvestri, Maria
Väli ja Veikko Lehto) ülesandeks oli välja valida iga
vanuseastme 3 parimat, kes
pääsevad üleriigilisele solistide konkursile, mis toimub
25.- 26.jaanuaril 2008. Konkursiväliselt said lõppvõistlusele mullusel konkursil
esikümnesse pääsenud Lin-

da Lapp, Hanna Martinson,
Mirjam Kütt, Maarja-Linda
Põld, Maria Väli (juh. Pilvi
Karu) ning Kaisa Kopliste,
Tuuli Rand, Kristel Aaslaid,
Preedik Heinmaa (juh. Laine
Lehto)
Inspira huvikooli esindas tänavu 16 õpilast: Laura
Põder, Aale Lember, Maarja-Grisel Mets, Kärt Männa, Grete Paia, Mirjam Tenno, Sigrid Vinn, Anli Luup,
Helena Pihlas, Keidi Saks,
Anett Sirgo, Kerli Saar, Kaia
Oidekivi, Marit Kiiker, An-
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Peatoimetaja Marit Tarkin (Marit.Tarkin@oesel.edu.ee)
Korrektuur eesti keele osakond

naliis Lehto ja Preedik Heinmaa.
Tulemused olid järgnevad:
5.-6.kl vanuseastme I
koht Grete Paia (P.Karu), II
koht Kärt Männa (P.Karu)
ja III koht Mirjam Tenno
(L.Lehto)
7.-9.kl vanuseastme I
koht Keidi Saks (L.Lehto), II
koht Helina Eist (A.Kann), III
koht Helena Pihlas (P.Karu)
Gümnaasiumi vanuseastme I koht Marit Kiiker
(L.Lehto), II koht Kaia Oide-

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

kivi (L.Lehto), III koht Kerli
Saar (L.Lehto).
Duetid: I koht Kaia Oidekivi/Preedik
Heinmaa (L.Lehto), II koht Mirjam Tenno/Annaliis Lehto
(L.Lehto), III koht Stella -Liisa lõhmus/ Henrika Trave
(M.Aarnis).
Loodetavasti läheb tänavu saarlastel sama edukalt
kui mullu!
Veikko Lehto,
muusikaosakonna juhataja

Ajalehte toetavad:

Tesman AS

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

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.

Saaremaa Kaubamaja

