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Lk. 2
Tutvume KG vilistla-
se ja lapsevanemaga 
Ene Šesterikoviga Lk. 3

Kes  on meie gümnaa-
siumi parimad õppijad 
I poolaastal? Lk. 4

Jõulunädala tegemis-
test �. - 6. klassides ja 
parimatest esinejatest

Õpilaste sünnipäevad

Tõnis Alt 12E 17.01
Sigrid Palts 4B 18.01
Katrin Kivilo 12B 18.01
Holger Kilumets 9B 20.01
Sigrid Sünd 9B 21.01
Karl Sepp 9A 22.01
Mihkel Kadarik 12E 22.01
Karmo Salong 6B 23.01
Sten-Geir Kuning 4B 23.01
Anita Hansen 11A 23.01

Töötajate sünnipäevad

Evi Tšernobrovkina 17.01.
Pia Maidsaar 18.01.*
Inga Engso 22.01.

Palju
õnne!

Õnnitleme maakonna kee-
miaolümpiaadil ��. klassi-
de arvestuses võitjaks tul-
nud Silvar Vahkalit (��c).

12. klasside arvestuses 
saavutas kolmanda koha  
Marko Elli (12a) ja 9. klassi-
de arvestuses neljanda koha 
Jorgen Holm (9a).

Suur tänu keemiaõpeta-
jatele Irja Truumaale ja Ene-
li Vaharile õpilaste etteval-
mistamise eest.

Reene Kanemägi 
loodusteaduste osakonna 

juhataja

Juht tänab

Playback 2008

Toimumise aeg: 1.- 
6.klassid: 23.jaanuar ‘08 kell 
09.45 -10.00 - 12.45 – 13.00 
(vahetundide ajal vasta-
valt graafikule) 7.-12. klas-
sid: 24.jaanuar ‘08 kell 09.45 
– 10.00 - 14.45 – 15.00 (vahe-
tundide ajal vastavalt graafi-
kule)

Koht: KG aula.
Osalejad: 1.-3.klassid; 4.-

6.klassid; 7.-9.klassid; 10.-
12.klassid

Ürituse juhend/iseloomus-
tus ehk mis on playback? 

Playback kujutab endast 
tuntud artistide ja telenägu-
de matkimist. Osaleja peab 
rõhuma eelkõige näitlemis-
oskusele, eesmärgiga tuua 
žürii ja publikuni võimali-
kult täpne koopia originaa-
lesitusest. Selleks valmistab 
iga klass ette mõnd ansamb-
lit või lauljat matkiva laulu-

pala, reklaami või katkendi 
seriaalist. Etteaste pikkuseks 
on 1,5 - 2 minutit. Etteaste 
taustaks kasutada originaal-
teose videopilti (soovituslik 
1.-6.kl., kohustuslik 7.-12.kl.) 
Päeva lõpuks selgitatakse 
välja parimad esinejad igas 
vanusegrupis. 

Mõned soovitused: lau-
lude esitamist võivad saata 
tantsupoisid ja/või -tüdru-
kud. Edukaks esinemiseks 
on oluline esinejate välimus, 
püüdlikkus, rahvale meeldi-
mine. 

Osavõtt annab punkte 
klassidevahelisse võistluses-
se. 

Registreerimine: Võist-
lusel osalemiseks tuleb re-
gistreerida e-maili aadres-
sil anneli@oesel.edu.ee või  
A.Meistersoni  juures (ruum 
239) hiljemalt 18.01.08.

Hindamine: Võistluse 

tulemusena selgitatakse väl-
ja parim matkija igas vanu-
seastmes. Lisaks on žüriil 
võimalus välja anda ka eri-
preemiaid. Eraldi hinnatak-
se originaalsust, lavalist lii-
kumist, kostüüme, kõige 
omavahelist kokkusobivust. 
Võistlust hindab 7-liikme-
line žürii, mille koosseisus 
on  nii õpilasi kui ka õpeta-
jaid,  nii oma ala spetsialis-
te kui ka asjaarmastajaid võ-
hikuid. 

Autasustamine: 1. - 3. ja 
4.-6. kl parimad selguvad 1. 
päeva lõpuks (23. 01) auhin-
nad antakse üle viimases va-
hetunnis. 7.-9. ja 10.-12.klas-
side parimad selguvad 2. 
päeva lõpuks (24. 01), neid 
autasustatakse samuti päeva 
viimases vahetunnis. 

Anneli Meisterson, 
KG Huvikooli Inspira 

noorsootöö osakonna juhataja

Neljapäeval, 17. jaanua-
ril kell 18.00 toimub auditoo-
riumis 8. klassi lastevanema-
te koosolek. Kõigi vanemate 
osavõtt väga vajalik.

Anu Saabas, 
õppealajuhataja

Teated
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Saagem tuttavaks, Ene Šesterikov 
– vilistlane ja lapsevanem
�.Millise tee oled läbi-
nud ja millised on olnud 
tähtsamad verstapostid? 
(õpingud, töökohad)

Oma haridusteed alusta-
sin 01.septembril 1978. aas-
tal tolleaegses Kingissepa 2 
Keskoolis päeval, kui kool 
avas esimest päeva oma uk-
sed.Kooli ma lõpetasin 1989. 
aastal, olles kooli 11. lend , 
aga klass, mille lõpetasin, oli 
12. Vahepeal oli lihtsalt hari-
duskorraldus jõudnud muu-
tuda ja kooliharidust hakati 
andma 12 aastat. Aastake-
se peale keskkooli ma töö-
tasin, saamaks selgust, mis 
on siis see, mis võiks minu-
le tööelus sobida. 1990. aas-
tal sai minust Tallinna Peda-
googikaülikooli üliõpilane.
Eriala, mida õppima läksin, 
oli eelkoolipedagoogika ja 
psühholoogia. Olles 5 aastat 
ülikoolitarkust omandanud, 
sai minust lasteaiakasvata-
ja, töökohaks Kuressaare IV 
lasteaed. Mõned aastad rüh-
mas töötades sai minust ju-
hataja asetäitja selles samas 
väikeses ja armsas lasteaias.
Aastal 2000 oli linnas laste-
aialapsi väidetavalt vähe-
võitu ja otsustati sulgeda 6- 
rühmaline  IV lasteaed. Kuid 
samal sulgemise suvel loodi   
kesklinna eralasteaed, mi-
nust sai selles lasteaias las-
teaiaõpetaja. Kolm aastakest 
rühmas ja järgnes töö uues-
ti linna munitsipaallasteaias, 
nüüd juba Ida- Niidu Las-
teaias ja jälle tuttaval ame-
tipostil - juhataja asetäitja-
na õppe- ja kasvatustöö alal. 
Ida- Niidus alustasin algul 5 
rühmaga, vahepeal oli aasta 
2004, kui meiega liideti Ku-
ressaare VI lasteaed. Juhata-
da, aidata oli 9 rühma jagu 
pedagooge koos lastega ka-
hes lasteaiahoones.Kui su-
leti Tallinna tn.lasteaed, siis 
kolisid rühmad koos laste-
ga Ida- Niidu Lasteaeda. Va-
hepealsetel aastatel on lin-
nas lapsi juurde sündinud ja 

emad vist kiirustavad varem 
tööle, seega juurde on ava-
tud uusi rühmi, nii et nüüd 
on meil lasteaias juba 11-ne 
rühma jagu lapsi.

�.Tähtsaim, mille said kaa-
sa KG-st? 

Kõik mida teed, tee hästi, 
tee nii, nagu teeksid endale. 

3.Milline õpilane olid koo-
lis? 

Koolis olin vast keskpä-
rane õpilane. Arvan, et ei ol-
nud õpetajatele eriline mu-
relaps. Õppimine korras ja 
klassiväliselt aktiivne.

4. Sind kõige rohkem mõ-
jutanud või suunanud 
õpetajad?

Arvan, et selleks õpeta-
jaks oli minu esimene õpe-
taja Valve Rauna, kes oli ää-
retult tore, siiras ja hea meie 
kõigiga. Õpilasi oli selles esi-
meses klassis palju - 35 last. 
Tema oli see kena inimene, 
kellel jätkus kannatust ja sü-
damesoojust meile kõigile 
toeks ja abiks  olla, et selles 
suures koolis alustada.

5.Meenuta mõnd eredamat 
seika koolipõlvest. 

Mis nüüd väga eredalt 
oleks meelde jäänud ei oska-
gi öelda. Kunagi oli kooli ta-
ga kapsamaa, kus igale klas-
sile oli oma peenrake mida 
siis suvel harimas tuli käia. 
Tänapäeval on väga aktuaal-
ne prügimajandus ja selle 
sorteerimine, tol ajal kogu-
sid õpilased vanapaberit, et 
saada vajalikke ühiskondli-
ku kasuliku töö tunde. Suviti 
korjasime ravimtaimi, mida 
anti sügisel klassiga ühiselt 
apteeki. Kool algas alati kol-
hoosides kartulivõtuga jne. 
Spordivõistlused ja klassivä-
lised üritused on need, mida 
on kooliajast meenutada.

6.Kuidas oled kursis en-
diste klassikaaslaste käe-
käiguga?

 Kui kohtume, siis vestle-
me, kui ei, siis igaühel oma 
elu elada. Vahepealsetel aas-
tatel on riigipiirid avanenud 
ja teatud mõttes on aja märk, 
et üsna mitmed klassikaasla-
sed on asunud Eestist kau-
gemale elama ja töötama, 
seda suurem on jällenäge-
misrõõm, kui nad juhtuvad 
koju käima.

7.Oled vilistlane ja lapse-
vanem, kuidas tundub tä-
nane kool lapsevanema-
na? 

Jah, minu mõlemad lap-
sed õpivad KG- s ja koolielu-
ga olen nende juttude järgi 
kursis. Kui ilmub Meie KG, 
siis selle loen ikka läbi. Koo-
lis toimuvad muutused on 
uuenduslikud ja ajaga kaa-
saskäivad. Kool on kaunilt 
remonditud ja loodud head 
tingimused hariduse oman-
damiseks. Võimalused on ka 
huvitegevuseks. Maja elab 
ka väljaspool koolipäeva, 
see on tore. Arvan, et lastel 
oleks patt nuriseda.

8.Mis on koolis kõige roh-
kem muutunud ja mis on 
samaks jäänud?

Kõrvalseisjana ei oska 
öelda, seda  teavad õpeta-
jad, kes on vapralt kõik need 
aastad pedagoogidena vas-
tu pidanud, paremini öel-
da. Igaljuhul müts maha ja 
sügav kummardus kõigile 
pedagoogidele selles raskes 
ametis.

9.Kas osaled vilistlas-
kokkutulekul ja kas olete 
mõelnud ka oma lennu või 
klassi poolt väikese ülla-
tuskingituse väljapanemi-
sele tuluoksjonile?

Küllap kokkutulekul osa-
len, aga tuluoksjoni kohta ei 
oska hetkel vastata.

Aitäh vastamast ja edu!

Leelo Laus, 
vilistlaslehe toimetaja 

Klasside 
meenutusi 
jõuluajast
Jõulutegevuspäev �. - 6.kl.

• Konkreetsus. Lapsed 
teadsid, kus ja millal peab 
olema. Ei olnud tavaline õp-
petund. Lastele meeldis. Said 
ise teha valikuid.

• Ainsaks miinuseks lu-
gesime seda, et laat jäi tänu 
mõne lapse tublidusele liialt 
lühikeseks ja nad ei jõudnud 
ei kaubelda ega ka müüa. 
Lapsed olid väga huvitatud!

• Aktus oli ka lühike ja 
konkreetne!

• Lastele meeldis laat, 
aga see oleks võinud kesta 
kauem;

• Sportlikke tegevusi 
oleks võinud rohkem olla;

• Oli huvitavaid ringe- 
eriti voltimine;

• Ja mis kõige tähtsam- 
tunde ei olnud:).

• Äkki peaks üritusele 
suuremat reklaami tegema, 
et vanemaid õpilasi ka roh-
kem ostmas oleks - sest osta 
on sealt nii mõndagi.

• kirikukontsert hea

Jõulutegevuspäev 7.-��.kl

• üldiselt tagasiside õpi-
lastelt väga positiivne

• hea oli see,et oli suur 
valik ja häid asju oli valida

• tegevustubade ustel 
võiksid väljaspool olla suu-
red sildid, et koridoris jaluta-
des oleks näha, millise sule-
tud ukse taga toimub milline 
tegevus (oleks nii õpilastel 
kui ka õpetajatel lihtsam te-
gevustube ülesse leida)ja ku-
sagil võiks olla ka korruste 
kaupa üleval tubade asuko-
had

• Meeldis see, et päev oli 
lühike ja tavalisest koolipäe-
vast erinev.

• Lemmikuid oli erine-
vaid: käsitöö, voltimine, fo-
to, teivashüpe. Üldse taheti 
veel suuremat valikut spor-
dikodasid.

• mitmekesine va-
lik kodasid,ei toimunud 
õppetööd,sai ise valida, ku-
hu minna

• Tegevuspäeva tagasisi-
de oli seinast seina. Enamu-
sele meeldis, kuid arvati ka 
et võiks hoopis tunnid sel 
päeval olla. Äkki kaaluks se-
da varianti.
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10A 35 7 88,6 20,0
10B 35 4 77,1 11,4
10C 36 11 77,8 30,6
10D 36 1 44,4 2,8
10E 31 1 51,6 3,2
11A 35 5 88,6 14,3
11B 29 3 65,5 10,3
11C 32 3 84,4 9,4
11D 25 3 72,0 12,0
11E 34 7 91,2 20,6
11F 29 1 58,6 3,4
12A 34 10 85,3 29,4
12B 34 7 82,4 20,6
12C 29 4 69,0 13,8
12D 32 3 56,3 9,4
12E 29 4 58,6 13,8
12F 36 6 88,9 16,7
�0.-��. 55� 80 73,5 �4,5

Õpitulemused I 
poolaasta

Maidu Varik, 
õppealajuhataja

I poolaasta väga hea ja hea õppeedukusega 
õpilased X- XII klass

10a: Elisabet Arge, Marta Preedin, Sass Pääsk, Karl Kristjan Raik, Minna Raun, Maria 
Tilk, Aare Tuulik; 10b: Kerttu Kilumets, Meelis Linde, Rauno Rüütel, Alan Väli*, 10c: Elise 
Eimre, Küllike Kannik, Kätlin Keinast, Pille Kreos, Elle Kukk, Elari Murd, Mareli Ots, Eliisa 
Peit, Aivo Põlluäär, Sandra Tiitson, Mart Varik; 10d: Egle Lõuk; 10e: Stella Ruus 11a: Mikk 
Hüüdma, Triin Jõgi, Riinu Nurme, Mari Pajussaar, Mari Saar, 11b: Karin Kilumets*, Triinu 
Lomp, Helerin Äär, 11c: Siim Seeman, Mari Truumees, Silvar Vahkal, 11d: Maarja-Linda 
Põld, Kai Reinfeldt, Rait Sagor, 11e: Stevelin Jaanila, Laura Johanson, Kertu Kaminskas, 
Joosep Rooso, Urmo Saar, Kaisa Tooming, Maris Tustit; 11f: Iiris Ülem, 12a: Kati Altmets,  
Marko Elli, Heikki Hiiuväin, Liis Kaiste, Iti Padar, Kateriin Pani, Juula Saar, Kätlin Tänak, 
Pilleriin Vessik, Maarja Viidik 12b: Tiina Kaart, Katre Kirst, Teele Kungla, Jaanika Kütt, 
Liina Mets, Kati Trave, Helena Vaher; 12c: Preedik Heinmaa, Sander Lõuk, Mihkel Reinart, 
Liina Vaher; 12d: Kristian Nuut, Mikk Rajaver, Kristi Rauk; 12e: Maia Kolk, Kristiina Kukk, 
Sandra Sepp, Helen Voksepp*; 12f: Katrina Kaubi, Evelin Kokk, Joonas Lõbus, Liina Oolup, 
Liina Sepp, Tanel Trei

Õpilased, kelle kursusehinded olid ühe perioodi 
jooksul head ja väga head

10a: Karita Nuut, Urve Pannas; 10c: Elo Jõgi; 10d: Kertu Saar, Jana Smidt; 11a: Kätlin Luks, 
Hannes Lõhmus, Henri Põld; 11c: Ketri Leis, Meike Mägi, Andrus Raamat; 11d: Pille Alasi, 
Triin Juulik; 11e: Kaia Jalakas, Daile Kiil, Helen Laht, Uku-Rasmus Lind, Karel Tasane, Kaisi 
Õispuu; 12a: Immo Ilmjärv, Taavi Ilves, Miina Kallas, Marek Laul 12b: Hanna Tasa 12c: 
Katrina Kaljuste 12d: Kadi Sink 12e: Katri Hoogand 12f: Frederick Kalmberg, Liis Teresk, 
Vaano Viik 

Peagi kunstikonkurss ruumiline 
taies - “Variatsioonid kuubiga”

30. jaanuaril 2008 on oo-
datud osalema kaheliikmeli-
si võistkondi 1.-12. klassidest  
valmistama  taiest - “Variat-
sioonid kuubiga”. Töö kesk-
mine suurus soovitavalt 1-
1,5 meetrit. Vabalt valitud 
materjali võtavad õpilased 
ise kaasa. Tööd valmivad 
vahetundide ajal ja pärast 
tunde kella 16.00-ks. Näitus 
töödest kolmapäevast reede-
ni aulas (reedel palume osa-
lejatel tööd aulast ära viia).

Töid hinnatakse 
kolmes vanuserüh-
mas: 4.- 6. kl. 7.- 9. kl. 
10.- 12. kl.

Autasustamine au-
las neljapäeval 31.jaa-
nuaril 2008, vahe-
tunnis (peale 4.-ndat 
tundi).

Osalemist arvesta-
takse klassidevaheli-
ses võistluses.

Elle Jurkatam, 
kunstiõpetaja

Klasside 
meenutusi 
jõuluajast

• Jõulunädala laat ja äri-
inglise keele müügipäevad 
super!

• Tegevuspäev lohi-
ses, nagu arvata võiski. 12 
f sai päeva nautida, sest 
tegime”staabi” minu juu-
res ja kõik käisid vahelduva 
eduga jutukest puhumas.

• Klassijuhatajate kor-
raldatud kodasid võiks ai-
nult tervitada, kui on sel-
liseid klassijuhatajaid, kes 
viitsivad oma klassiga eral-
di kuskile minna ja mida-
gi teha. Sellise päeva kasu-
tegur on kordi suurem, kui 
hambad ristis kohusetundli-
kud õppurid veavad ennast 
ühest toast teise suurte ajain-
tervallidega. Kuigi kodades 
tegevus meeldis minu klas-
sile küll.

• Kontsert see-eest jälle 
oli tõesti armas(kirikus). Mõ-
te on, et kiriku kontsert lä-
heks siis asja ette, kui kõik 
peale seda saaksid koju min-
na ja ei pea õhtul tulema pi-
dusse enam. Järgmise aas-
ta kuupäevi paika pannes 
võiks seda arvestada.

Tagasidest tegi valiku

Anneli Meisterson, 
noorsootöö osakonna 

juhataja
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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:

Õpetaja Kellaaeg Koht
Aaviste, Maren E 14.00-16.00 200

Adamson, Anna K ja N 
14.45-15.15 005

Arak, Olle K 15.00-16.00 215
Arikas, Liia N 15.30-16.30 400A
Aru, Taimi N 14.00-15.00 Võimla
Asumets,  Maren N 14.00-16.00 300
Auväärt, Anneli K 15.30-16.15 200A
Baran,   Marianne R 13.00-13.45 Ujula
Engso,  Inga N 12.00-13.00 209
Ewen, Derek R 14.30-15.30 5
Haljas,  Riina T 15.30-16.30 411
Hütsi,  Karin K 14.45-15.45 304
Jalakas, Inge E 14.00-14.45 024
Jasmin, Ruth T 14.00-15.30 306
Jasmin,  Ülle R 13.00-14.00 208
Jõgi,  Ave N 14.45-15.45 413
Jurkatam,  Elle E 14.45 – 16.45 203

Kaju, Johannes E 16.30-17.30 Võimla/ 
Tervisepark

Kanemägi,  Reene E 15.15-16.45 105
Kask,  Ellen K 16.00-17.00 410
Kaubi,  Raili E 15.30-16.30 201
Kereme,  Sirje E 14.00-15.00 003
Keso-Vares,Katrin E 14.00-15.00 207
Kips, Kadi N 15.00-16.00 303
Kivilo,  Merike T 15.00-16.00 310
Kuiger,  Vilma E 14.45-16.00 409
Kuuseok,  Asta K 14.45.-16.00 403
Käen, Tiina R 14.30-15.15 SH
Laurson,  Maret E 15.00-16.00 205
Leesi,  Maret E 14.45-16.00 001
Lehto, Laine T 15.45-16.30 203
Lehto,  Veikko N 14.00-14.45 102
Matvejeva,  Ursula E 15.00-16.30 204
Mehik, Sirje T 13.00-14.00 308
Mets,  Anne E 15.30-16.30 408

Õpetaja Kellaaeg Koht
Metsküll,  Sirje N 14.45-15.40 4
Metsmaa,  Hilja T 15.00-16.30 215
Mulenok, Irina T 14.45-16.00 2
Mäeots, Marvi K 14.45-15.45 200
Nurk, Gerta N 15.00-1630 105
Paomees, Piret N 14.45-15.30 405
Pesti,  Marje K 15.00-16.00 400
Peet, Kaarin K 16.00-17.00 103
Pihl,  Grete E 14.00-15.30 206
Pihl, Renate Kokkuleppel 238
Puck, Kaja E 15.00-16.00 309A
Pärn,  Maria K 14.00-15.30 412
Rand,  Helle T 14.45-15.30 200A
Rand,  Mai T 15.45-16.30 101
Rekaya, Merle K 15.30-17.00 301
Riis, Ene T 12.00-14.00 108
Rääp,   Raina N 12.00-14.00 107
Salumaa, Kristel K 13.00-13.45 307
Sepp,  Ariita K 14.50-15.50 406
Sepp, Gabriel T 15.00-16.00 024
Tarkin, Marit R 12.00-13.30 Kokkuleppel
Tiidovee, Raina N 12.00-14.30 109
Tiitson, Malle Kokkuleppel 103
Truu,  Heidi N 14.45-16.00 200
Truumaa, Irja E 15.00-17.00 225
Tuisk, Eve T 15.00-16.30 305
Tustit,  Endel K 16.00-17.00 Võimla
Tustit,  Malle E 14.45-15.45 303

Tustit,  Merle T 14.00-16.00/N 
13.00-14.00 106; 107

Vahar, Eneli T 15.15-16.15/R 
14.15-15.15 103

Vahkal,  Signe N 15.00-16.00 401
Varik, Maidu T 15.45-17.00 238
Varjas, Marika N 15.45-16.30 404
Väli, Anni K 15.00-16.30 003
Välisson, Reet E 14.00-15.00 309
Vöö, Tiiu T 14.45-15.30 407
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Jõululuuletuste lugemise võistlus
Viimasel jõulueelsel nä-

dalal lugesid 1. - 6.kl. lapsed 
luuletusi.   jõululuuletusi.    
Oli mõnus neid küünlaval-
gel jõuluootuses  kuula-
ta.  Luuletusi oli    lüürilisi 
ja    lustakaid,   pikemaid ja 
lühemaid,  aga  kõik hoolega 
selgeks  õpitud ja õpetatud.  
Siinjuuures     tänud õpeta-
jatele ja vanematele! Kuula-
mas-hindamas oli lapsi žürii 
koosseisus Eve Tuisk, Gre-
te Pihl, Urve Aedma ja Lee-
lo Laus. Tänud neilegi teh-

tud kokkuvõtete eest!
1.-3.kl.parimad esita-

jad  olid Anna-Maria Lest 
3b klassist ja Margaret  Naa-
ber 2b klassist, poistest  
Jan-Martin Jäe 2b klassist.

    4. - 6.kl. parimad olid 
Laura Oolup 6a klassist ja 
Gert Tammel 4b klassist.
Eripreemia kõige lustakama 
luuletuse eest anti Martin 
Meeritsale 4a klassist, jõu-
luvanale kõige sobilikuma 
luuletuse esitas Morten Mä-
gi Ravn 5b klassist, tunnus-

tuse kõige loomulikuma esi-
tuse eest sai Mirjam Tenno 
5b klassist. Loodame, et iga 
esitaja sai juurde pisut esi-
nemisjulgust  ja jääme oota-
ma uusi  jõule. Jõuluvanad 
teavad rääkida,et nii mõnigi 
tänane täiskasvanu tuletab 
jõuluvana ees meelde kuna-
gi lapsepõlves õpitud jõulu-
salmi.Mõnusat uue aasta al-
gust!

Ruth Jasmin, 
klassiõpetaja

Mõtteid 
koolituselt 

algus eelmises Meie KGs
”Õnn on pingutuse taga-

järg” - Koolis tuleb parima-
te tulemuste saavutamiseks 
palju pingutada, sest ainult 
sel juhul pakub tulemus nau-
dingut; kui hea tulemus tu-
leb kerge vaevaga, pole see 
nii meelierutav.

“Kinos on head viimased 
read, teatris aga esimesed” - 
s.t õpilased, kes istuvad klas-
sides tagumistes ridades, on 
nn kinoinimesed, ja need, kes 
esimestes ridades, nn teat-
riinimesed - kõik õpilased 
valivad ju istumiseks ometi 
ainult parimad kohad:) Istu-
mise järgi saab aga inimeste 
kohta üht-teist järeldada.

“Väärtuste konflikte saab 
lahendada vaid siis, kui taa-
ndame need vajadustele” - 
kui õpetajatel on erinevad 
arusaamad mõnest teoo-
riast/metoodikast vms ja see 
tekitab tugevaid pingeid, ei 
tule hakata otsustama, kelle 
väärtus/põhimõte on õigem, 
vaid tuleb vaadata, mille jä-
rele on tegelikult vajadus.

“Õpetaja esimene üles-
anne on süttida ise!” - see 
on lihtsalt hea meeldetuletus 
kõigile, et eesmärgid täitu-
vad siis kõige paremini, kui 
oleme ise oma “asjast” vai-
mustuses ja sellega hingeli-
selt seotud :) Eve Tuisk

Tänud KG koolituskes-
kus Osiliale klassijuhata-
jatele mõeldud huvitava ja 
mõtlemapaneva koolituse 
eest!

Harimas käis meid Mart 
Murdvee teemal “Klassi-
juhataja roll ja oskused”.  
Loodan, et koolitus äratas 
meis nii mõnegi unustus-
sevajunud mõtte, mida ra-
kendada oma klassijuhataja 
töös. Julgen arvata, et loen-
gu ootamatu lõpp aga teki-
tas meil soovi kutsuda Mart 
Murdvee`d ka rääkima meie 
õpilastele, näiteks käitumi-
sest.

Maren Asumets  


