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Minu ema on maail-
ma parim ema - palju 
õnne emadepäevaks!

Õpilaste sünnipäevad

Liis Tiit 12B 07.05
Kristiina Takkis 3B 07.05
Liis Kaal 12B 07.05
Henri Kaus 9C 07.05
Andres Allas 8B 08.05
Risto Nõukas 10A 09.05
Kris-Endrik Tambaum 4A 09.05
Merily Sepp 6A 09.05
Roby Lõbus 10A 10.05
Voldemar Pungar 9A 10.05
Teele Viira 12E 10.05
Kati Õige 10E 10.05
Sander Laaster 7A 10.05
Lilian Truu 6B 10.05
Martin Lapp 10A 10.05
Triin Lõhmus 2B 10.05
Silver Seppel 7A 11.05
Fred Paist 6A 11.05
Martin Paalits 7B 11.05
Marlen Väli 8B 11.05
Kätlin Luks 11A 12.05
Mikk Paju 12A 12.05
Maksim Losnikov 1A 13.05
Keito Kaljulaid 9C 13.05

Töötajate sünnipäevad

Anneli Auväärt 09.05
Ülle Jasmin 10.05

Kitarrihuviline noor, loe siit!

28. juulist kuni 3. au-
gustini 2008 toimub Kures-
saares järjekordselt kitarri-
laager. Ettevõtmist on selgi 
korral eest vedamas kitar-
ristid Tiit Paulus ja Andre 
Maaker. Koostöös Kuressaa-
re Gümnaasiumiga soovi-
takse seitsme päeva jooksul 
pakkuda võimalusi täiend-
õppeks kitarril.

Osalema on oodatud 
kõik, kellel huvi enda kitar-
rimängu arendada ja leida 
inspiratsiooni ning kohtu-
da teiste toredate inimeste-
ga, keda samuti kitarrimäng 
huvitab. Osaleda soovijailt 
eeldatakse mingisugustki 
eelnevat kitarrimängu koge-
must. Kasuks tuleks ka noo-
ditundmine ja algteadmised 
muusikateooriast. Ennekõi-

ke oleks vaja siiski avatud 
suhtumist ja musikaalsust! 

Kitarriõpe toimub põhili-
selt gruppides. Grupid/an-
samblid moodustatakse vas-
tavalt mängijate tasemele ja 
huvile. Igal grupil on oma 
juhendaja, kelle eestvedami-
sel tehakse muusikat ja laag-
ri lõpus avaneb võimalus ka 
seda muusikat esitada Ku-
ressaare Merepäevadel! 

Laagripäeva aitab käivi-
tada ühine rütmikatund, kus 
õpitakse tundma erinevaid 
rütme ja nende olemust! Hea 
rütmitaju on igasuguse mu-
sitseerimise alus! Olenema-
ta stiiilst… 

Kitarriansambleid juhen-
davad: Tiit Paulus, Andre 
Maaker, Marek Talts, Karl 
Laanekask. 

Rütme õpetab tundma 
Marti Tärn.

Osavõtutasu on 1400 
krooni. See tagab kõikidele 
osalejatele ööbimiskoha Ku-
ressaare Gümnaasiumis ja 
toitlustamise 3 korda päevas 
kooli sööklas. Ööbimine toi-
mub madratsitel (need saab 
koolist!) klassiruumides, en-
dal tuleks kaasa võtta maga-
miskott, padi, pesemistar-
bed! Ja kitarr… 

L i s a i n f o r m a t s i o o n 
ja registreerumine:  
http://www.kuula.ee/kid-
ralaager/

Informatsiooni edastas

Renate Pihl, 
juhiabi-projektijuht

Juht tänab
Pühapäeval, 4. 05 toimus 

muusikakoolis suurepärane 
kontsert. Tänan JEPPSi noo-
ri mehi ja juhendaja Veikko 
Lehtot, samuti teisi ülesas-
tunuid ja korraldusel abis-
tanuid. On ikka kena näha 
ja kuulda, et meie koolis on 
nii palju nii häbemata kenas-
ti laulvaid ja muusikale pü-
hendunud noori inimesi.

Toomas Takkis, 
koolijuhataja

Tänan Inge Jalakat ja te-
ma meeskonda huvitava ja 
põneva tantsulaagri ning 
kontserdi eest!

Tänud Veikko Lehtole ja 
Jeppsile meeleoluka kontser-
di eest!

Tiia Leppik, 
KG Huvikool Inspira 

direktor

Sünnipäevad

Palju
õnne!

Kristo Käo juhendatav kitarriansambel esineb KG galakontserdil. Foto: Gert Lutter
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Näitame teadmisi esmaabist!
Aprill on tervisekuu  ja 

tervisenädala sisse mahub 
meil esmaabiviktoriin, mis 
toimus 22. aprillil. Osavõtja-
tele suur tänu, oskate ja tea-
te asju. Kõike läheb ühel või 
teisel moel elus vaja.

Mõned kommentaarid li-
saks teadmiseks. Hindamise 
juures  0,5 punkti tuli sellest, 
kui tegelikult ei teadnud, mi-
da täpselt teha annab, kuid 
abita ei jäetud ja 112  helista-
ti. Põhimõtteliselt õige, sest 
kui ei ole endas kindel, on 
parem mitte liigutada kan-
natanut, võib tekitada lisa-
kannatusi. Samas saab teda 
oma juuresolekuga toetada 
hädaabi saabumiseni  Küsi-
mustest ka.

  3K-d tähendab külma, 
kinni (ehk kompressioon 
ehk surve), kõrgemale. Seda 
kasutatakse põhiliselt nikas-
tuste ehk siis liigeste  vääna-
miste korral.  Saab kasutada 
ka mõõduka verejooksu kor-
ral, haav tuleb kinni suru-
da ja rõhksidemega siduda, 
kõrgemale  tõsta ja jahedat 
selle koha juures hoida, see 
leevendab valu ja vähendab 

vere hulka.
 Ninaverejooksuga ei 

panda pead kuklasse. Istuda 
võiks küll, on kergem olla ja 
võtab pinge maha. Ninapoo-
led sõrmedega kinni vajuta-
da ja võimalusel külm ots-
mikule ja kuklale. Vatitupsu 
ülesanne on samuti kinnisu-
rumine ja saab käe vabaks, 
et külmakotti hoida.

 Mesilase nõelamise kor-
ral nõel eemaldada, puu-
gipintsetid on head need 
ei pigista mürgikotti. Mul-
la pealepanek on kahtlase 
väärtusega, siin mõeldakse 
vist jahutamist. Kohta kin-
ni siduda ei ole vaja. Torka-
mise kohta jahutada 15-20 
minutit vahedega, tunni aja 
pärast läheb valu igal juhul 
üle. Erand on individuaalne 
talumatus(allergia), siis on 
arsti vaja.

 Minestanu las olla pika-
li mõne minuti, ta toibub ise, 
võimalusel jalad veidi kõr-
gemale tõsta. Õrnalt põsele 
patsutada võib, kuid see ei 
ole peamine. Ei hakka kohe 
üles upitama.

 Šokk  tekib põhiliselt 

trauma tagajärjel, kui on 
suur valu (luumurd, raske 
põletus), suur sügav haav, 
millest tuleb tõeliselt palju 
verd. Võib tekkida kombi-
natsioonis põrutuse, ehma-
tuse, traagilise teate, mürgi-
tuse, infarktiga.  Inimene on 
rahutu, nägu ja käed valged 
ja  külmad, otsmikul külm 
vaevahigi, pulss kiire ja vae-
valt tuntav katsudes. 

 Teadvuseta inimene tu-
leb külje peale keerata, et ta 
ei lämbuks oma keele või ok-
se pärast. Vere pähevajumi-
sega või vereringe muutuse-
ga ei ole midagi pistmist. 

 Üldise krambi korral 
ei ole vaja jalgu üles tõsta, 
need ei paindu niikuinii. Kui 
kramp on üle läinud, kuid 
arst ei ole veel saabunud, 
saab vajadusel soojalt kinni 
katta, ei luba kohe tõusta.

 Rõõmsat kevadet kõigile 
ja pidage vastu, varsti saab 
puhata.

Pia Maidsaar, 
Kooli med.õde

Armas 
Kuressaare 
Gümnaasiumi 
vilistlane, 

Sinu kool ootab Sind 
KG 30. juubeli tähistamise-
le 23. augustil 2008. 

Võta palun kõik klas-
si- ja lennukaaslased enda-
ga kaasa!

Sind ootama jäädes, 
SINU KG 

Lisainfo: www.oesel.ee/kg

Kooli 
muuseum

Kallis KG pere!  
Kooli 30. juubeli auks on 
kavas avada kooli muu-
seum, kus oleks võimalik 
eksponeerida meie ajalugu 
ja tegemisi. Idee teostamist 
saad toetada just Sina, vas-
tavalt enda võimalustele!

Iga panus on vajalik ja 
tänuväärt!

Armas vilistlane!
Kuressaare Gümnaa-

sium (A. Mui nimeline Kin-
gisepa 2. Keskkool) saab sel, 
2008. aastal juba kolmeküm-
neseks. See on täismehe iga: 
kõik lollused on juba teh-
tud, elusuunad paika pan-
dud, mehemõistus peas.

Lisaks peole (Tootsi 
kombel: eino peole tulen ma 
ikka) on Sul, armas vilistla-
ne, võimalus oma kooli tö-
sise sünnipäeva puhul toe-
tada, tehes vastavalt oma 
võimalustele, valik järg-
miste pakkumiste vahel: 
hõbesponsor 500 krooni, 
kuldsponsor 1000 krooni, 
teemantsponsor 3000 kroo-
ni.

Sponsorite nimed, juhul, 
kui nad selleks nõusole-
ku annavad, pannakse üles 
uues, avatavas KG muuseu-
mis. 

Raha on võimalik üle 
kanda  KG Sihtasutuse kon-
tole 10220007768018; sel-
gitusse märkida: KOOLI 
MUUSEUM

Olgem eestlased, aga 
jäägem KG lasteks! 

KG 30. sünnipäeva 
komisjoni nimel

Maren Asumets, KG 
�. lennu vilistlane, KG 

õpetaja
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Saame tuttavaks - sotsiaalteaduste osakond!
Kui 1978. aastal avati 

Kingissepa II Keskkool, tuli 
korraga leida väga palju uu-
si õpetajaid.

Kooli esimene direktor 
Kusti Kokk tegi ära suure 
töö ning leidis oma koolile 
ka väga tugevad ajalooõpe-
tajad: 1. keskkoolist tulid  
üle Pauliine Kremm ja Vilma 
Kuiger, Kahtla koolist Anne 
Mets.

Pauliine Kremm  on Saa-
remaa hariduse- ja kultuu-
riloos legendaarne inime-
ne. Meie koolis töötas ta 70. 
eluaastani (1992.a.) ja osales 
hiljemgi paljudes kooli tege-
mistes. 2005. aastal lahkus 
õp. Kremm elavate hulgast. 

  Aastate jooksul on meie 
koolis ajalugu, ühiskonna-
õpetust, kunstiajalugu, fi-
losoofia ajalugu ja kultuu-
rilugu õpetanud: Maret 
Gladkova 1980-1985, Paulii-
ne Kremm  1978-1982, Vilma 
Kuiger  alates 1978.a, Erki 
Ligi 1999-2000,  Anne Mets 
alates 1978.a.,  Madli-Ma-
ria Naulainen alates 2005.a., 
Genadi Noa 1990-2007, Ai-
re Ots 1996-1999, Tõnu Sepp 
1987-1989,  Maidu Varik 
1984 ja alates 1989.a., Hel-
vi Varvas 1986-87, Tiiu Vöö 
alates 2000. aastast.

  Laulva revolutsiooni ajal 
tõi Anne Mets kooli usundi-
loo õpetamise. 1988. aastal 
tuli selleks rajooni parteiko-
miteest eraldi luba taotleda 
ja Annel see  ka õnnestus. 
Usundilugu õpetasid kuns-
tiajaloo raames  parimad as-
jatundjad- kirikuõpetajad: 
Joel Luhamets, Jaan Tamm-
salu ja  Anti Toplaan.

  Sotsiaalteaduste osa-
kond on loonud koolile mit-
meid traditsioone. Nendest 
kõige kauaaegsem on aine-
nädala tippüritus „Muna 
õpetab kana“, kus praeguste 
õpilastega kohtuvad KG vi-
listlased, kes elus juba mida-
gi huvitavat saavutanud või 
korda saatnud on. Sellele 
üritusele järgneb meil tradit-
siooniline osakonna bankett, 
kus õpetajad saavad külalis-
tega, oma endiste õpilastega, 
lähemalt suhelda. 

  Pikk traditsioon on teis-
telgi ainenädala üritustel. 5. 
klassidele toimub kultuuri-
looline maastikumäng  

Kuressaare ajaloo pare-
maks tundmaõppimiseks. 
Maastikumängu korralda-
vad nüüd klassiõpetajad, 
kes oma klassidele ise ajalu-
gu õpetavad. Informiini viib 
läbi meie hea koostööpart-

ner kooli raamatukogu. Oma 
teatmeteoste kasutamise os-
kust saavad proovile pan-
na õpilased 4.-12. klassini ja 
ka asjast huvitatud kollegid.  
Läbi õppeaasta kestab mälu-
mäng „Megaaju“  Maidu Va-
riku korraldamisel. Mäng on 
populaarne  ja kõva konku-
rents kestab finaalvooruni. 
Ka „Megaajus“ löövad kaasa 
õpetajad. Kindlasti avatakse 
ainenädalal  mõni näitus kas 
õpilastöödest või Saaremaa 
muuseumi kogudest. Kõige 
uuem traditsioon, mis sai al-
guse meie osakonna eestvõt-
misel, on advendihommiku-
te korraldamine koos kooli 
kaplaniga.

  Peatähelepanu on meil 
siiski suunatud oma ainete 
õpetamisele. Meie õpilaste 
riigieksamite tulemused on 
olnud vabariigi keskmisest 
kõrgemad. Tuleb küll kur-
vastusega tõdeda, et ajaloo 
populaarsus õpilaste hulgas 
väheneb, ühiskonnaõpetus 
vastupidi muutub aga järjest 
populaarsemaks. See ten-
dents ilmneb selgelt riigiek-
sami sooritajate arvus.

  Parimate ainetundjate 
väljaselgitamiseks on korral-
datud erinevaid konkursse 
ja olümpiaade.

Võisteldud on nii indivi-
duaalselt kui võistkonniti, 
oldud edukad maakonnas ja 
vabariigis. Selle kinnituseks 
toon ainult viimase kolme 
vabariikliku olümpiaadi tu-
lemused.

2004 - Katrin Kiirend 9.kl. 
(ajalugu) 4. koht (õp. V. Kui-
ger)

Liis Madisson  12. kl. (aja-
lugu) 13.koht (õp. V. Kui-
ger)

2006 - Katrin Kiirend 
11.kl. (ajalugu) 3. koht (õp.V. 
Kuiger)

Karl Tiitson 12. kl. (ajalu-
gu) 9.-10. koht (õp .T. Vöö)

Mati Puss 12. kl. (filosoo-
fia) 7.koht (õp. G. Noa)

Martin Palm 12.kl. (filo-
soofia) 9.koht (õp. G. Noa)  

2008 - Kai Reinfeldt 11.kl. 
(ajalugu) 9.-10. koht (õp. A. 
Mets)

Sotsiaalteaduste osakond 
on küll väike, aga meil on 
suures koolis täita oma kin-
del roll ning kõik osakon-
na liikmed teevad oma tööd 
professionaalselt ja suure 
vastutustundega.

 Sotsiaalteaduste osakon-
na nimel

Tiiu Vöö

Vilma Kuiger - vanemõpe-
taja, oli pikka aega õpeta-
ja-metoodik

Olen lõpetanud Tartu 
Ülikooli ajaloo- keeleteadus-
konna. Õpetajana olen tööta-
nud Tiirimetsa koolis, prae-
guses SÜG-is ja nüüd juba 
30 aastat KG-s. Olen õpeta-
nud ajalugu, ühiskonnaõpe-
tust ja inglise keelt.

KG-s olen juhatanud ühte 
põhikooli ja seitset keskkoo-
li lendu, seega olnud klassi-
juhataja 26 aastat.

27 aastat olen olnud maa-
konna ajaloo ainekomisjoni 
esimees. Olen  korraldanud 
olümpiaadide läbiviimist, 
ajalooõpetajate nõupidamisi 
ja koolitust. Olen koostanud 
tasemetöid maakonna koo-
lidele. 15 aastat olen olnud 

Eesti Ajalooõpetajate Seltsi 
juhatuse liige.

Anne Mets

30. aasta eest alustasin 
meie koolis klassivälise töö 
organisaatorina ja ajaloo 
õpetajana 5.-6. klassidele. 
     Kujundasime uuele koo-
lile oma nägu teotahtelise 
ja suurearvulise õpilasaktii-
viga. Mul on õpilastega ala-
ti vedanud, ajaloohuvili-
si on igasse lendu jätkunud 
- nii tuli ka edu maakon-
nas ja üleriigilistel olüm-
piaadidel. Kõrgeima ko-
ha on saavutanud 2000.a. 
IX klassi õpilasena Merko 
Mägi (2. koht Tartus). Edu-
kad on olnud ka Kai Re-
infeldt, Elvis Pikkpõld, 
Sinile Mihkelson, Heli 
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Niit, Toomas Jalakas, An-
ti Naulainen, Veli Kraa-
vi jt.Ilmar Raag, And-
rus Vahter, Rita Peirumaa, 
Ave Kaus on esimesed, 
kes meelde tulevad oma 
õpilastest ajaloolastena.  
     2x8 aastat (14.lennu B 
ja 23.lennu A) ja praegu-
ne  11.E on klassijuhata-
jale väga hinge pugenud. 
    Kunstiajalugu on hobist 
saanud meeldivaks tööks ,mi-
da juba 18 aastat majas teen. 
    Ajalugu ongi eelkõi-
ge etnose kultuuri lugu!  
    Eksamiteks edu teile!

Maidu Varik

Olen lõpetanud 1984.a. 
Tartu Ülikooli Ajalooteadus-
konna arheoloogia erialal, 
ajaloolane ja ajaloo- ja ühis-
konnaõpetuse õpetaja kut-
sega.1992.a.  Tartu Ülikooli 
filosoofiateaduskonna psüh-
holoogia erialal koolipsüh-
holoogi kutsega.

1999-2001 omandasin 
TPÜ Täiskasvanute Haridu-
se Kesksuses koolijuhi kva-
lifikatsiooni, 2002-2004 – 
magistriõpingud Tallinna 
Ülikoolis informaatika osa-
konna multimeediumi ja   
õpisüsteemide eriala.

Olen töötanud 1984. aas-
tast Kuressaare Gümnaasiu-
mis, Kaali Põhikoolis, Ku-
ressaare Õhtukeskkoolis, 
alates 1996.a. õppealajuhata-
jana KG-s.

Olen ka ühiskonnaõpetu-
se riikliku ainenõukogu esi-
mees, projekti “Kevadpäev 
Euroopas” pedagoogiline 
nõustaja Eestis, Tiigrihüp-
pe arvutikoolituste läbiviija 
Saare maakonnas, Kuressaa-
re Linnavolikogu linnakoda-
niku komisjoni liige

Tiiu Vöö

Olen lõpetanud Tartu 
Ülikooli 1976. a. ajaloolase, 
ajaloo- ja ühiskonnaõpetu-
se õpetaja ja põhikooli saksa 
keele õpetaja kvalifikatsioo-
niga ja 1997. a. Usuteadu-
se Instituudi pedagoogilise 
osakonna usuõpetuse õpe-

tajana.
Õpetajana olen töötan ju-

ba 32 aastat. Minu esimene 
töökokt oli Tapa I Keskkool, 
seejärel töötasin 16 aastat 
Kose Ametikoolis Harju-
maal ja alates 2000. aastast 
Kuressaare Gümnaasiumis. 
Põhitöö kõrvalt olen õpeta-
nud veel Harmi Põhikoolis 
ja Kuressaare Õhtukeskkoo-
lis. Klassijuhataja olen olnud 
sellest ajast 29 aastat. Mi-
nu esimesed lapsed lõpeta-
sid 1982. a. Tapa Keskkooli, 
ametikoolis oli mul 6 lendu, 
KG-s olin 5 aastat klassiju-
hataja põhikooli osas. Õpe-
tanud olen ajalugu, saksa 
keelt, maailma usundeid ja 
ühiskonnaõpetust.

Olen läbinud hulga koo-
litusi, millest võiks nime-
tada kolme pikka kursust: 
eripedagoogika (kerge vai-
mupuudega noorte õpeta-
mine), noorte õpetajate ja 
praktikantide juhendamine 
koolis, ning aktiivõppe mee-
todite kasutamine tunnis. 

Viimasel kolmel õppe-
aastal olen olnud sotsiaaltea-
duste osakonna juhataja.

Madli-Maria Naulainen

Tartu Ülikool 1998-2004 
- bakalaureuse teaduskraad 
etnoloogias, lisaerialadena 
ülemastmes kunstiajalugu ja 
keskastmes psühholoogia.

Täiendõppe raames oli 
2004/2005 aastal õpetaja-
koolitus.

2005. astusin Tallinna 
Ülikooli magistriõppesse, 
mis on praegu pooleli lapse-
hoolduspuhkuse tõttu. Eri-
alaks gümnaasiumi ajaloo- ja 
ühiskonna õpetuse õpetaja.

Olen läbinud Tiigrihüp-
pe koolitusi ning eTwinnin-
gu (Euroopa Liidu õpilas-
projektialane koostööbaas) 
projektijuhtimise ning men-
tori koolituse.

Rahvusvahelistest kooli-
tustest väärivad mainimist 
2006a sügisel läbitud õues-
õppimise koolitus Šotimaal 
ning eTwinningu aastakon-
verents-koolitus 2007. aasta 
kevadel.

Lisaks on läbitud terve 
hulk kooli poolt korralda-
tud ja võimaldatud eriala-
seid koolitusi, mida ei hakka 
üles lugema.

KG’s olin esimesel aas-
tal (2004) asendusõpetaja ja 
2005 a alates ajaloo ja ühis-
konna-õpetuse õpetaja; li-
saks olen andnud/annan 
kultuuriloo (suunakursu-
sed - 1) Eesti rahvakultuur; 
2) Idamaade kultuurilugu) 
tunde, teadustöö aluseid. 
Ainte andmise kõrval olen 
juhendanud ka 1.-2. klas-
si meisterdamise ringi ning 
10date klasside uurimistöö-
de ringi.

Kahel õppeaastal olen te-
gelenud ühiskonna õpetu-
se raames projektiga “Head 
ja vead kodulinnas”.  Esime-
sel aastal oli projekt lokaal-
ne, teisel aastal koordineeri-
sin seda juba rahvusvahelise 
projektina, millest võtsid osa 
viis erinevat kooli Euroopast 
(lisainfo http://www.oesel.
ee/etwinning/)

Hetkel olen kodune oma 
4-kuuse tütre Liisaga; tulen 
kooli tagasi sügisel.

Sotsiaalteaduste osakond
Meeldetuletus gümnasisti-
dele

Palun jälgige, et teie poolt 
KG magnetkaardile kantud 
raha jääk oleks kooliaaste lõ-
puks null. Maikuu lõpuks  
kaardile jäänud summad ei 
kandu edasi järgmisesse õp-
peaastasse! 

Infot raha jäägi kohta 
kaardil on võimalik saada 
söökla kassapidajatelt. 

Tiiu Smidt, 
söökla juhataja

KT VI järgu eksam 
Kodutütarde (KT) pea-

mine töövorm on koondus, 
kus õpitakse erinevaid osku-
si ja omandatakse järgukat-
seteks vajalikke teadmisi. 30. 
04 2008 läbisid VI järgu  eksa-
mi edukalt Kaisa Maimann, 
Greta Virves, Laura Kuusk 
ja Loore Pihlas. See tulemus 
tõstab pikka aega väldanud 
KT saaja kandidaadid ko-
dutütre staatusesse. KT pi-
leti saavad värsked kodutüt-
red pidulikult kätte suvises 
suurlaagris peale tõotuse 
andmist.

Samal päeval proovi-
sid KT kandidaadid kätt ka 
kaljuronimisseinal ronimi-
sega. Üritus oli edukas, pea 
kõik suutsid vallutada meie 
võimla seinal oleva „mäesti-
ku nõlva“. Emotsioonid olid 
laes ja soov veelkord ronida 
oli peaaegu kõigil, kes kõr-
gusekartusest üle said.

Kristel Salumaa, 
KT rühmavanem 

Teated

Lühidalt
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Armsad abituriendid!  
KG Lennukirjandi pree-
miale kandideerimiseks  
oodatakse Teie töid!

Komisjonile esitatakse 
anonüümsed märksõna-
ga varustatud tööd, auto-
ri isikuandmed lisatakse 
kinnises ümbrikus. Tööd 
esitage õppealajuhatajale 
hiljemalt 19. maiks. Len-
nukirjandi komisjon valib 
kõigi kandideerinud töö-
de hulgast välja parima, 
preemia antakse üle lõ-
puaktusel.

Marit Tarkin, 
eesti keele õpetaja
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Ema
Minu ema töötab haiglas. 

Ta on valvearst. Mina olen 
seal mitu korda jalale pilti 
teinud, aga õnneks jalg po-
le puruks olnud. Minu ema 
tegi mulle kodus puugisüs-
ti. Ta on ka minult verd võt-
nud. Ja kui ma haige olen, 
siis saan ma kiiresti terveks, 
sest minu ema oskab nii hästi 
ravida. Ükskord ekskursioo-
nil väänasin ma hüppeliige-
se ära. Kui ma koju jõudsin, 
siis teadis ema kohe, mida 
teha. Ta on väga hea ema.

Tauri Põldema, 
3B klass

Koos emaga.
Ma teen paljusid asju 

koos emaga. Kui mu ema 
peseb nõusid, siis ta palub 
mul nõusid kuivatada. Kui 
mu ema triigib pesu, siis ta 
palub mul riided kappi pan-
na. Me koristame tube ema-
ga koos. Kui ma ei oska mi-
dagi õppida, siis ema aitab 
mind. Ma käin koos emaga 
jalutamas ja jalgrattaga sõit-
mas. Ma aitan emal süüa te-
ha ja käin emaga koos poo-
dides. Mulle meeldib emaga 
koos olla.

Caroly Käspre, 
3B klass

Armsad emad, palju õnne!

Emaga koos aias
Kui me emaga aeda lähe-

me on meil käed- jalad tööd 
täis. Aed parandab ema mee-
leolu. Üks tema lemmiktege-
vustest on kastmine. Mina 
kastan voolikuga, aga ema 
kastab kastekannuga. Meie 
aias on palju ilusaid lilli, aga 
meil kasvavad ka maasikad, 
vaarikad, sibulad, kartulid, 
redised ja palju muud. Me 
kitkume hoolikalt välja iga 
umbrohulible. Meie aia eri-
listeks ründajateks on võilil-
led. Mulda on vaja kevadel 
hoolega kobestada, sest see 
on kivikõva. Ka aiaümbrus 
on vaja korda teha, sest mui-

du on aed varsti võililli täis. 
Me kastame ka aiast väljas-
pool asuvaid nartsisse. Meie 
kolm roosipõõsast ootavad 
samuti kastmist. Veame voo-
liku roosipõõsasteni ja ema 
tassib kastekannu järele. Ema 
kõplab ära ka umbrohu roo-
sipõõsaste ümbert. Mina lä-
hen tiigi juurde uut vett too-
ma. Selleks ajaks on ema juba 
teise aiamaa juures. Seal kas-
vavad vaarikad. Nendega on 
alati palju tööd. Põld on ka 
veel vaja korda teha ja siis 
ongi kõik. Paneme tööriistad 
ära ja läheme puhkama.

Anna- Maria Lest, 
3B klass

Minu ema
Minu ema punapea, 
ta on lahke ja on hea. 
Talle meeldib magada, 
vahel veidi rabada. 
Emps sööb tervislikku toitu, 
vahel ärkab enne koitu. 
Vabal päeval koristab. 
Täitsa vahva ema ta!

Jako Jõgi, 
�B klass

Minu ema on nii hea,
temast paremat ei tea - 
abivalmis, sõbralik, 
rahulik ja kannatlik. 
Kunagi ei riidle ta, 
hoopis mõistab, andestab.
Küll on ikka vedanud, 
et selline on ema mul.

Morten Mägi Ravn, 
 �B klass

Minu ema nimi on Liivi. 
Tööst ta kunagi ei viili. 
Minu emal on sinised sil-
mad, 
kuid vahel on need kurjad 
kui tormised ilmad. 
Mu ema on väikest kasvu,
hommikul ta naeratab vastu. 
Mu ema juustes on halli, 
kuid mulle ta ikka on kallis.

Mait Erlenbach, 
�B klass

Mis on peidus sõnas ema? 
Armastav ja õrn on tema. 
Sageli ta pead mul paitab, 
koolitükke teha aitab. 
Õhtuti kui koju tulen, 
on tal söögipada tulel, 
kraamib terve maja ära. 
Teda armastan ma väga. 

Mirjam Tenno, 
�B klass

Lisette Mildret Rang 1B

Chresanne Prei 1B

Markus Rauk 1B
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Ajalehte toetavad:

Minu ema hobid
Minu ema hobi on põhi-

liselt aias töötamine. Alati, 
kui ta töölt tuleb, siis ta na-
tukene puhkab ja läheb aeda 
tööle. Praegu veel muru nii-
ta ei saa, sest maa on veel nii 
märg. Praegusel ajal lõikab 
ta õunapuudelt oksi ja tege-
leb lilledega. Põhilise aja võ-
tab emal särgede kuivama 
panek ja isaga võrgul käi-
mine. Siis, kui ema on isaga 
võrke sisse panemas, tegeleb 
aiatöödega vanaema. Mul 
on väga lahe ema!

Ago Oll, 
3B klass

Minu emal on mitmeid 
hobisid. Üheks on küpse-
tamine. Sageli küpsetame 
emaga koos. Tavaliselt, kui 
meil lehttainast on, siis tee-
me juustu- või moosirul-
le. Need tulevad alati hästi 
välja. Kui mu ema käsitööd 
teeb, tahan alati kaasa teha. 

Ta peamiselt heegeldab li-
nikuid ja kardinaid. Mõni-
kord ta koob ja tikib ka. Tal 
on veel hobisid. Ta õmbleb 
veel riideid Ta on mulle pal-
ju riideid õmmelnud. Näi-
teks kleidi lasteaia lõpupeo 
jaoks, püksid kodusolemi-
seks ja ühe jope.

Greete Paaskivi, 
3B klass

Minu ema hobideks on 
aiatöö ning talle meeldib 
vahel ka kududa ja õmmel-
da. Õmmelda meeldib mi-
nu emale rohkem kui kudu-
da, aga mõlemad on siiski 
ta hobid. Ema käib iga päev 
õues aiatööd tegemas. Tal-
le meeldib samuti paljudes 
poodides käia, aga ma ei tea, 
kas see just tema hobi on. 
Me oleme emaga palju kor-
di jalgratastega sõitmas käi-
nud ja talle meeldib see vä-
ga. Jalgrattasõit on üks tema 
hobidest. 

Samuti käime ka koeraga 
jalutamas.  

Ingrid Pruunlep, 
3B klass

Asjad, mis emale meeldi-
vad

Minu emale meeldib põ-
hiliselt aias töötada. Va-
hel meeldib minu emale ka 
muusikat kuulata. Ma arvan, 
et minu ema lemmikpäevad 
on laupäev ja pühapäev.. 
Veel ma arvan, et ta on kõige 
lahedam ema, kes olla saab. 
Talle ei meeldi, kui teda se-
gatakse lugemisel. Veel ei 
meeldi talle sõda ja sõjamän-
gud. Talle meeldib rohkem 
vist olla õues kui toas. Talle 
meeldib, kui ma saan viisi ja 
talle ei meeldi, kui ma saan 
halbu hindeid või kui minu-
ga juhtub midagi. Selline on 
minu ema.

Markus Koert, 
3B klass

Armsad emad, palju õnne!Minu ema
Minu emale meeldib 

küpsetada. Eriti torte, 
kooke ja pirukaid. Tema 
lemmikpäevad on lau-
päev ja pühapäev. Talle 
meeldivad kõrvarõngad 
ja kaelakeed. Talle meel-
dib trenni teha ja õppida. 
Ja talle meeldivad veel lil-
led. Talle meeldib veel 
ujuda, joosta, rulluisku-
dega ja rattaga sõita. Ta 
on väga lahe ema. Ta ni-
mi on Kristi.

Katrin Kane, 
3B klass

Minu ema koob ko-
gu aeg, aga ma ei tea, kas 
see talle meeldib. Aga  
tean, et talle meeldib va-
hel kamandada. Talle 
meeldib väga puhtus. Ta 
ütleb, et ei saa ilma puh-
tuseta elada. Talle meel-
dib ka laiselda ja ta ootab 
igal hommikul, et isa tal-
le kohvi voodisse tooks. 
Ja talle meeldiks, kui isa 
oleks iga päev kodus, aga 
isa peab kolm nädalat jär-
jest Soomes tööl olema 
ja see mu emale üldse ei 
meeldi.

Harlis Siinor, 
3B klass

Hanna Haramaa 1B

Liis Keel 1B
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