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Juht tänab
Tänan
maakondlikul
füüsikaolümpiaadil edukalt
meie kooli esindanud õpilasi: Jorgen Holm, Piret Salumäe, Tanel Tõru ja Uku
Rasmus Lind. Samuti tänud
nende õpetajatele Hilja Metsmaale ja Olle Arakule.
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21. jaanuar 2009

Ellujäämise võimalikkusest
Londoni linnas

Reene Kanemägi,
loodusteaduste osakond

Tänan Maidu Varikut
kooli raamatukogule kingitud õppematerjali “Ühiskonnaõpetus. Skeemid ja tabelid” eest.
Urve Aedma,
raamatukogu juhataja

Tänan Helle Randa ja Pilvi Karu toreda talvekontserdi korraldamise eest.
Tänan Laine Lehtot ja
emakeele osakonna tublisid
kolleege ilusa küünlavalgusõhtu eest.
Veikko Lehto,
muusikaosakonna juhataja

Sünnipäevad
Ainult kaasa minna,
ainult kaasa minna,
kevade käekõrval minna ...
Jaan Kaplinski
Palju õnne!
Õpilased
Karl Sepp 10C
Karmo Salong 7B
Anita Hansen 12A
Sten-Geir Kuning 5B
Eva-Maria Kask 4A
Keith Meitern 3A
Silver-Mikk Raik 12C
Kristiina Purga 11C
Kaisi Õispuu 12E
Andry-Sten Tõru 10C
Mariann Rehesaar 1A
Riinu Nurme 12A
Madis Salumaa 11A
Marten Prei 2B
Riin Maripuu 11C
Maria Tilk 11A

22.01
23.01
23.01
23.01
23.01
24.01
25.01
25.01
25.01
26.01
26.01
27.01
28.01
28.01
28.01
28.01

Töötajad
Heivi Pajussaar
Inga Engso

19.01*
22.01

Kuidas KG- lased Londonis käisid...

Mõningaid
juhtnööre
värsketelt asjatundjatelt.
1. Kontrolli esmalt ega
Inglismaa ei ole äkki lukku
pandud ning kas luku võti
sel juhul on ikka mõne reisikaaslase kotis.
2. Mõõda oma kehaosad,
fikseeri tulemused.
3. Lennujaama jäta kõik
sind seni vaevanud tõved,
et naastes need viivitamatult
kaasa haarata.
4. Tasku- ega muud nuga ära käsipagasisse võta. Kohvrisse aga pane see
kindlasti, läheb vaja.
5. Reisiabitablettide neelamine on mõistlik toimetada täpselt turvakontrolli läbides, paljajalu ja mitte
vedeliku kaasabil. Kõik, mis
kurku kinni jääb ja seal keema läheb, teeb su olemist ainult... värskemaks...
6. Hotellitoa õhutamiseks
ära purusta akent, vaid leia
majast oma tehnikataiplikud
kaaslased ja sea nendega sisse sõbralikud suhted.

7. Hobused on. Flamingosid ei ole. Rebased on.
Oravad on. (Koertest me ei
tea midagi).
8.
Haridustehnoloogia
mess ei ole naljaasi. Uuenduslikud ideed võivad sind
tabada kõige ootamatumal
hetkel, valimata kohta. Ära
ehmu, ära kõhkle põrandale
pikali heitmast!
9. Ole õnnelik, et on olemas kuuma- ja külmaveekraan. Ja vesi. Kui on. Ja
vann. Kui on.
10. Peale viiendat messitundi pea kindlasti pausi ja
mõõda oma aju sisetemperatuuri. Kui viimane on ületanud kriitilise piiri, tuleb
viivitamatult koostada rehabilitatsiooniplaan; viimase
juures võib usaldada kaaslasi. Aga oma nodi tassid ikkagi ise.
11. Jäta meelde, et kõik ei
ole paber, mis hiilgab ja iga
asi, mis plaksuga avaneb,
võib olla lehvik. Ja ise tassid!

12. Seisukoht oma isiklike vääramatute söögi- ja joogieelistuste osas võta kindlasti alles PÄRAST reisi.
13. Reisi kestel vii läbi regulaarseid mõõtmisi oma
kehaosade pikkuse ja kuju
osas. Kulumismärgid ilmnevad vahel ootamatult.
14. Sinise ukse otsimine toimeta ENNE kl 19 kaks
tundi tagasi...
15. Suurlinnas tee leidmiseks kasuta tehnoloogia
viimaseid saavutusi, nende
kõrval ära aga unusta vanu
häid visuaalorientiire nagu
lennukid ja kõrgemad hooned.
16. Kontrolli oma kehaosade pikkust; hinda kahjusid.
17. Kontrolli aju sisetemperatuuri; hinda tulusid.
Kõigest pikemalt ja ühel
teisel korral samas lehes.
Miss Peet
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Teated
Täna selgitatakse välja
korvpalli III ja IV koha omanikud ning juba 28. jaanuaril
II ja I koha omanikud. Tulgem meie kooli parimatele
võistkondadele kaasa elama!

Meie KG, 21. jaanuar 2009

Meie väike heategu

Gettel Sink 11E,
spordiosakond

Lühidalt
Maakondlikul füüsikaolümpiaadil tuli meie kooli
kümnendate klasside I koht,
mille saavutas Jorgen Holm.
Samuti jäi meie kooli sama
vanuseastme III koht, mille
saavutas Tanel Tõru. Mõlema noormehe juhendaja on
õpetaja Hilja Metsmaa.
Üheksandate
klasside
arvestuses saavutas III koha Piret Salumäe 9a klassist.
12e klassi õpilane Uku-Rasmus Lind saavutas oma vanuseastmes samuti III koha.
Õpilasi juhendab õpetaja Olle Arak.
Reene Kanemägi,
loodusteaduaste osakond

Detsembrikuu tegijad 2008
Hanna Martinson – I
koht maakondlikul “Koidulauliku valgel” konkursil ja I
koht maakondlikul solistide
ja duettide konkursil
Meeri Martinson – I koht
maakondlikul solistide ja
duettide konkursil
Marit Kiiker – I koht maakondlikul solistide ja duettide konkursil
Duett Annaliis Lehto/
Mirjam Tenno – I-II koht
maakondlikul solistide ja
duettide konkursil
Anneli Meisterson, Laine Lehto ja Pilvi Karu + bänd
(Veikko Lehto, Priit Arge,
Aigo Kiiker) – Projekt „Laulud õpetajatega“ eest
Ursula Rahnik,
personalijuht

Pühapäeval,
25. jaanuaril kell 17.00
Kuressaare Linnateatri
laval kontsert

Laulud õpetajatega
Piletid hinnaga 25/45 kr
müügil muusika vaheruumis
102 ja linnateatri kassas.

*** Pildi allkiri ***

Juba kolmandat aastat
aitab meie klass korraldada Kuressaare Puuetega Koja jõulupidu ja laata. Sel korral toimus laat eelmise aasta
20ndal detsembril. Laadal
müüdi puuetega inimeste
valmistatud käsitööd, pakuti
külma leevendamiseks kuuma suppi ja laadaliste meelt
lahtuasid ka esinejad. Kuid
meie käed olid tööd täis juba
enne laata, kui me küpseta-

sime, kaunistasime ja pakkisime piparkooke, mida heategevuse eesmärgil laadal ja
tänavatel müüa. Laadapäeval töötasime mitmel rindel:
müüsime puuetega inimeste käsitööd, jagasime suppi,
korraldasime õnneloosi, esinesime ja müüsime tänavatel piparkooke. Sama päeva
õhtul oli puuetega inimestele mõeldud jõulupidu. Ka
seal oli osa meie klassist väl-

jas, et laudu katta, toite jaotada ning tüdrukud esinesid
peolistele tantsuga. Päeva
jooksul koolitasime välja ka
oma järeltulijad 11c klassist,
kes järgmisel aastel peo korraldamise üle võtavad. Jõudu neile! Loodame, et sellest
kujuneb välja ilus traditsioon.
12a klassi nimel
Kaidi Kuusk

Joonistusvõistlus 4.- 12. klassi
õpilastele toimub 16.02
Teemad:
4.- 6. ja 7.- 9. kl. “Eestimaa tuntud ja tunnustatud
inimene.” Pilt peaks väljendama eluala, millel ta tegutseb, ka kooli, linna, maakonna ulatuses.
10.- 12. kl. “Ideid Euroopale.”
Lubatud on esitada töid
ka vabalt valitud teemal, mis
puudutab Euroopa ühendu-

se majanduse, kultuuri, Eesti ja Euroopa suhete ning sellega seonduvaid probleeme.
Tööd võib valmistada
üksinda või kahekesi. Ühest
klassist võib esitada mitu
tööd. Nooremates vanuseastmetes on oodatud värvilised tööd( guašš, õlipastell...),
gümnaasiumiosas on tehnika vaba.
Formaat
ligilähedaselt

62.x45 cm.
Info ruumist 203, samas
saate töid ka valmistamas
käia kolmapäeviti pärast 7.
tundi.
Tulemusi
arvestatakse
klassidevahelises võistluses.
Elle Jurkatam,
kunstiõpetaja
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Jõulueelsel ajal tehti head:-)
20. detsembril käisid
kolm 11c klassi tüdrukut
Pille, Marge ja Elo juba enne jõule traditsiooniks saanud laadal, mis toimus Kuressaare Puuetega Inimeste
koja hoovis.
Tegemist on heategevusüritusega, kus kogu tulu läheb heategevuseks. See on
ka koht, kus puuetega inimesed saavad omavalmistatud esemeid müüa.
Kuna eelmise aasta jõulude ajal oli igaühel vaja teha üks heategu ja 12. a (kes
on ka selle toreda traditsiooni algataja) vajas abikä-

si ja järeltulijaid, oli see meie
meelest hea võimalus teha
üks jõulueelne heategu.
Meie ülesandeks oli
müüa teiste valmistatud esemeid. Pille ja Marge müüsid
Koguva hooldekodu valmistatud kaarte ja esemeid. Elo
kogus raha puuetega lastele- ja noortele, müües piparkooke.
Kui päevane laat oli läbi, hakkasid ettevalmistused
õhtuseks peoks, mis toimus
Puuetega Inimeste kojas.
Meie ülesandeks oli lauad
katta ja toitu serveerida.
Meie meelest oli väga

Nii valmisid kunstiteosed

meeldiv üritus, sest tore on
vahel kellelegi teha midagi
head, ilma et sellest ise suurt
kasu saaks. Loodame , et ole-

me järgmisel aastal väärikad
traditsiooni jätkajad.
Elo Jõgi,
11c klass

12.c jõulueelsed tegemised
Eelmise aasta viimasel
koolinädalal räägiti palju
heategudest. Tore, et kõik on
niimoodi meelestatud, ent
vahel tekib küsimus miks
vaid kord aastas? Miks mitte
kaks korda aastas või kolm?
Või isegi kord kuus või iga
päev? Iga pisemgi tegu kellegi teise jaoks on heategu.
Olgu see kas mõne pensionäri abistamine libedal teel,
kassi puu otsast alla aitamine või kasvõi ema aitamine
kodutöödel.
Üheks gümnaasiumi heategevuse projektiks oli annetused Gruusia lastele. Tegime seda ka 12C klassis ning
kogutud summa eest ostsime lastele šokolaadi, et lapsed jõulude ajal suu magusaks saaksid. Hoidkem
pöidlad pihus, et annetuse
said tegelikult ka endale lapsed.
Aga kui päris aus olla, alustasime oma heategevusega juba oktoobris. Nimelt abistasime meie oma
kooli õpetajat, kes küll kahjuks „eluseaduse“ tõttu meie
koolis enam ei tööta. (endine
vene keele õpetaja Tassia Peterson). Elu teeb meid kõiki
vanemaks, nõrgemaks ja abitumaks. Ükskõik mida me
ka ei püüaks, on see elu loomulik käik. Kuna Tassia elab
üksi ning kütab enda elamist

puudega, aitasime klassiga tema küttepuud lappida
kuuri, kus need märjaks ei
saaks. Puud olid õue jäänud
juba pikaks ajaks. Töö käis
ruttu ning puud said kuuri
üsna lühikese ajaga. Vastutasuks töö eest pakkus Tassia meile ka väheke nosimist
- küpsist, barankasid ning
juua. Usun et võin rääkida
terve klassi eest, kui ütlen, et
pärast tööd oli kõigil parem
olla, sest teha sai head.
Jõulude ajal tuli heatege-

vuse teema taas üles. Hinge
tekkis väike kahetsustunne,
et miks me heategevusega
hakkasime tegelema alles
enda viimasel kooliaastal.
Oleks väga armas, kui iga
klass võtaks endale juba varakult projekti, mille raames
teha kellelegi head. Näiteks
10. klassi alguses võtta enda
tiiva alla mõni vanur, lapsed
või lihtsalt hooldekodu, kus
3. aasta jooksul käia ning teha midagi, mis kõigile ei tundu suur heategu, vaid vajalik

töö või kasvõi meelelahutus.
See teeks head nii Sinule endale, kui nendele, kellele tegu tehakse.
Et mõte teoks saaks, alustame ise endast. Kui Taissia
vajab veel abi, oleme kindlasti appi tõttamas, sest heategu algab igast ühest enesest. Ja meie tahame seda
teha, tehke teie ka! :)
Ketri Leis,
12C klass

Pildil vasakult 12C klassi neiud Katry Reinart,Ketri Leis, Maria Naaber. Istub õp. Taissia Peterson.



Playback 2009
1.- 6.klassid: 21.jaanuar ‘09 kell 09.45 -10.00
...(vahetundide ajal vastavalt graafikule)
7.-12.klassid:
22.jaanuar ‘09 kell 09.45 – 10.00
... (vahetundide ajal vastavalt graafikule)
Koht: KG aula
Osalejad: 1.-3.klassid;
4.-6.klassid; 7.-9.klassid;
10.-12.klassid

Mis on playback?
Playback kujutab endast tuntud artistide ja telenägude matkimist. Osaleja peab rõhuma eelkõige
näitlemisoskusele,
eesmärgiga tuua žürii ja publikuni võimalikult täpne
koopia originaalesitusest.
Selleks valmistab iga klass
ette mõnd ansamblit või
lauljat matkiva laulupala, reklaami või katkendi
seriaalist. Etteaste pikkuseks on 1,5-2 minutit. Etteaste taustaks kasutada
originaalteose videopilti (soovituslik 1.-6.kl., kohustuslik 7.-12.kl.) Päeva
lõpuks selgitatakse välja
parimad esinejad igas vanusegrupis.
Mõned
soovitused:
laulude esitamist võivad
saata tantsupoisid ja/või tüdrukud. Edukaks esinemiseks on oluline esinejate välimus, püüdlikkus,
rahvale meeldimine.
Neljapäeval kell 11. 45
on lubanud tulla ka üllatusesinejad :)
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11.A klass võttis jõulude eel
heategevusprojektist osa
Algas meie tegevus 8.
detsembril, kui 11.a klassi
Tiina ja Sass võtsid osa hooldekodus maha peetud kontserdist vanakestele. Lisaks
meie klassist oli osavõtjaid
veel ka teistest klassidest,
kes
memmede-taatidega
koos hiljem ka piparkooke
vormisid ja ruume ehtida
aitasid. Pooletunnise kontserdiga jäid vanurid, kelle silmist peegeldus rõõmus
meel ja õnnetunne, väga rahule. Lauldi nii jõuluteemalisi kui ka muid laule. Rahule jäid ka osalejad ise. Kõike
seda saime teha tänu Laine
Lehtole, kes laulud ette valmistas ja lauljatele toeks ja
abiks oli.
Meile anti ülesandeks teha ka kunagi Kuressaare
Gümnaasiumis töötanud inimestele jõulukaardid. Suured tänud neile, kes enda niigi detsembrikuus olematust
ajast leidsid ikkagi võimaluse sellest projektist osa võtta ning meisterdada kokku
25 kaarti. Kõik kaardid olid
väga omapärased, ilusad ja
toredad jõulukingid saajatele. Tänud selle eest Triinule,
Karinile, Kairile, Kerttule ja
Minnale. Samuti suured tä-

nud ka Kaimarile, kes kaartidele sisse kirjutas, ja Andrile, Siimule, Tanelile, Aarele
ja Robyle, kes kaardid adressaatidele koju kohale toimetasid.
Hooldekodus käidi veel
ka peale kontserti. Algul oldi natuke pelglikud ja eelarvamustega sinna minnes,
aga lõppkokkuvõttes oli
õhkkond väga sõbralik ning
mõnus. Vanuritel oli ikka
kohe päris hea meel, et noored inimesed neid külastama olid tulnud, neile lauamängu reegleid õpetasid
ning selle käigus ka nendega mängisid. Samuti oli mõni neist päris jutukas ja jutustas, millega ta oma elu
ajal tegelenud oli. Muidugi oli ka kahju vaadata, et
mõned on liikumispuudega
ning mõnel kipub mälu väga nõrgaks jääma. Kõik me
oleme ükskord vanad. Kuid
need, kes vanureid külastasid, jäid vanurite seltskonnaga väga rahule.
Osad õpilased meie klassist külastasid detsembrikuus algklasside pikapäevarühma, kus olid koos
esimese kuni neljanda klassi mudilased, keda oli kokku

umbes 15.
Maria: Laste silmad lõid
meid nähes koheselt särama, oli tunda koostöövalmidust. Mängisime erinevaid
lauamänge, meisterdasime
jõulukaarte ja paberlennukeid, kriipseldasime tahvlile,
rääkisime anekdoote ja ajasime niisama mõnusalt juttu.
Mind pani tõeliselt imestama, et kus kohast küll väiksekesed päeva lõpus selle
energia võtavad. Jäime enda heategevusprojektiga ülimalt rahule - lastega koos
veedetud aeg oli ülivahva ja
mudilased tõid meile kõigile
naeratuse näole.
Aga neljapäeval, 18. detsembril enne kirikukontserti
käisid meie klassi Kristin ja
Karita õpetajate Anne Metsa
ja Merike Kiviloga veel Kudjape surnuaial, kus manalateele läinud endiste KG õpetajate ja direktori Kusti Koka
haual küünlad süüdati.
See käik surnuaiale oligi
meiepoolse panuse viimane
tegu. Kõik meie klassi õpilased said anda oma panuse
jõuludeeelsele heategevusprojektile.
11. A klass

Meie KG, 21. jaanuar 2009
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Küünlavalgusõhtu võlus taas

Kõik
kallistama!
Säilitage rahu, teie hullustusele on leitud ravim!

Ansambel Sa:-rlaine

Möödunud teisipäeval,
13. jaanuaril meelitas taas
Küünlavalgusõhtule. Endiselt luule ja lauluga. Kõrvu
olid paitamas Laine Lehto
õpilased lauluga ja luulet lugemas Merle Rekaya, Eve
Tuisu ja Maret Laursoni etlejad.
Aula oli taas muutunud
hoopis tavatumaks, millisena me seda igapäevaselt ei
näe- mahe valgus, küünlad,
kohvi-tee lõhn.. Hea muusi-

ka & luule. Kõige selle ilusa
keskel tuli teha üliraske valik - kirjutada laual leiduvale sedelile oma lemmiklaulja
ja -etleja nimed. Olgu siinkohal meenutatud, et eelmise
küünlavalgusõhtu parimaks
lauljaks valiti Keidi Saks ja
parimaks etlejaks arvati Sass
Pääsk.
Selleaastastasteks
lemmikuteks valiti duett Katrina Aaslaid - Marit Kiiker.
Parimad etlejad Ivar Piterskihh ja Elis Ramst.

Nii see õhtu kulgeskikõigepealt laulja, siis etleja, laulja, etleja... ehk liigagi
kiiresti. Ent muretseda ei tasu- järgmine Küünlavalgusõhtu luule ja lauluga on juba
x. märtsil.
Seniks aga tuult tiibadesse lauljaile-etlejaile ja tänu/
kiidusõnad juhendajaile!
Triin Kand,
11C klass

Marit Kiiker, Katrina Aaslaid. Fotod Piret Spitsõn

21.01 on rahvusvaheline kallistamisepäev.
Ravim: ”Kallistama”
Manustamine: piiramatus koguses, soovitatav vähemalt neli korda
päevas, üks kõik kus kohas.
Ravimi mõju: peletab murelikkust, tõrjub
eemale kõik mustad pilved, soojendab südameid ja võlub naeratuse
näole.
Kõrvalmõjud: ravimi
mõju võib tungida sügavale südamesse, tekitab
suuri ja värvikaid emotsioone, võimaldab lähedustunnet.
Kõrvalmõjude ilmnemisel palun pöörduda
perearsti, apteekri, vanema või sõbra poole, kes
teid kallistaks.
Ettevaatust:
varba
peale astumisega, liiga kõvasti embamisega
ning liialt väikese ravimi
kogusega.
Ravimit võib küsida
lahkelt kõrvalseisjalt ja
pole vaja muretseda raha nappuse pärast, sest
ravim on kõigile TASUTA.
Elis Ramst,
11C klass
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“4”ja”5”-liste arv

õppeedukuse %

kvaliteedi %

1a

24

21

100

87,5

1b

24

23

100

95,8

1c

24

20

100

83,3

2a

25

18

100

72

2b

25

18

100

72

3a

26

19

100

73,1

3b

25

17

96

68

Klass

õpilaste arv

Õppetöö
tulemused 2.
õppeperioodil

1.-3.kl. 173 136 99,4 78,6
4a

24

14

100

58,3

4b

26

19

100

73,1

5a

28

18

100

64,3

5b

28

16

100

57,1

6a

27

12

92,6 44,4

6b

27

9

92,6 33,3

4.-6.kl. 160

88

97,5

7a

29

14

89,7 48,3

7b

28

9

92,9 32,1

8a

36

17

83,3 47,2

8b

34

12

82,4 35,3

9a

36

9

97,2

9b

35

10

74,3 28,6

7.-9.kl. 198

71

86,4 35,9

1.-9.kl. 531 295

94

55

25

55,6

Märkus:
õppeedukuse
%, s.o. vähemalt rahuldavalt
edasijõudvate õpilaste protsent õpilaste üldarvust
kvaliteedi %, s.o. hindele
“5” ja “4” õppivate õpilaste
protsent õpilaste üldarvust

II õppeperioodi väga hea ja hea
õppeedukusega õpilased
1A: Marcus Kask*, Jan Robin Lauk*, Maria Mändmaa*, Grete Neilinn*, Mariann Rehesaar*, Karl
Sirel*, Gretten Vaga*, Jan-Erik Vahter*. 1b: Katarina Bortnikov*, Mathias Iilane*, Maike Kadaja*,
Jaanis Kannik*, Märten Lehto*, Tregetter Ling*, Raul Mets*, Laura Nook*, Heleri Siinor*, Eliisa
Täht*. 1c: Sandra Aav*, Rahel Kirs*, Natali Koppel*, Karen Lopp*, Gerly Ots*, Kristiine Saart*,
Getriin Teär*, Joonas Õispuu*. 2A: Brenda Brant*, Lisanna Himmist*, Kerstin Tang*, Eliise
Maripuu*, Laes Oskar Raun*, Eliisa Laur. 2b: Karl Jõgi*, Lisette Mildret Rang*, Kristel Sild*,
Hanna Tammel*, Hanna Haramaa, Liis Keel. 3A: Sven Mihkel Lember*, Hendrik Lillemets*, KarlRomet Uljas*, Mona Schiff*, Kristin Kask, Agnes Paju. 3b: Kadi Riin Kanemägi*, Mari Tiitson*,
Kristjan Mäeots, Kateriine Püüa, Carmen Verhovitš. 4A: Sander Tiits*, Grete Kaal, Isabell
Kasesalu, Henri Kelder, Karl Kohu, Karolin Kärm, Merit Lehtsalu, Marten Mäeots, Vaiko Oder,
Kaspar Oolup, Claudia Rahnel, Kaur Saar, Brigita Tool, Triin Truumure. 4b: Kristiina Takkis*,
Roosi-Ann Tõlgu*, Kusti Aavik, Katrin Kane, Richard Kesküla, Caroly Käspre, Anna-Maria Lest,
Risto Lillemets, Gerli Nelis, Ago Oll, Sanna-Marcelle Ots, Greete Paaskivi, Henry Pihl, Ingrid
Pruunlep, Tauri Põldema, Harlis Siinor, Minni Tang, Sandra Teras, Carina Vahar. 5a: Mairi
Kaseorg*, Diana Kasesalu*, Cäroly Kirs*, Kristina Liiv*, Eliis Mets*, Lisete Jõema, Rait Kangur,
Kirsti Kask, Kristo Kask, Deelia Kuusnõmm, Karl Patrick Lauk, Gert Mandel, Hanna-Liis Mitt,
Kätlin Mägi, Kristine Trei, Johanna Maripuu, Maria Pihlas. 5b: Gert Tammel*, Marie Erlenbach,
Sigrid Koppel, Sten-Geir Kuning, Gedli Lest, Helmi Lõhmus, Kaisa Maimann, Meeri Martinson,
Raili Ots, Sigrid Palts, Loore Pihlas, Kristel Sepp, Joosep Soon, Siiri Sünd, Greta Virves, Stella
Soosaar. 6a: Krislin Soon*, Kristo Ader , Liisi Kippak, Karl-Martin Lember, Reimo Link, Birgit
Pulk, Heleri Sepp, Tristan Tamm, Karmen Tamsalu, Carl Vaher, Laura Põder, Johanna Randmets.
6b: Mait Erlenbach, Kärt Kaasik, Joanna Kajak, Marek Kesküll, Annaliis Lehto, Sissel-Maria Mägi,
Priidu Saart, Mirjam Tenno, Loretta Tiits. 7a: Riin Nõukas*, Vahur Varris*, Birgit Verbitski*,
Aili Allas, Anneli Antsmaa, Liis Lepik, Karel Liiv, Minni Meisterson, Laura Oolup, Grete Paia,
Brenda Rauniste, Kelly Talvistu, Getter Vaha , Kati Vahter. 7b: Heelika Aavik, Marleen Kubits,
Janet Lõbus, Kadri Pitk, Silver Ringvee, Sten Rosljuk, Tairica Taavita, Lilian Truu, Anli Luup.
8a: Kristiina Avik*, Eliise Kõiv*, Riin Oeselg*, Johanna Sepp*, Kristjan Kesküla, Hanna-Liisa
Luik, Kristiin Mets, Steven Nepper, Sten Pirn, Merili Põldema, Kevin Schultz, Steven Sullakatko,
Lisette Toplaan, Ulvar Vahter, Jargo Varik, Margot Väli, Kristi Reinfeldt. 8b: Kaisa Silluste*,
Mihkel Aavik, Renate Aavik, Klair Kivi, Maris Kõrgesaar, Denis Losnikov, Getter Must, Juulia
Tšekman, Sandra Tulk, Liselle Õunapuu, Jaan-Martin Raik, Martin Paalits. 9a: Piret Salumäe*,
Heleri Kereme, Laura Laaster, Linda Lapp, Maris Magus, Merilin Nõgu, Eliis Pint, Kevin Soon,
Agne Vaher. 9b: Livia Matt*, Mari-Liis Sepp*, Marlen Väli*, Hanna Martinson, Markus Mäemets,
Anet Oll, Loore Paist, Diana Ränk, Aaron Usin, Sabine Suuster.
* koondhinne ainult „5“
1.kl. Koondhinne vaid „5“; käitumine ja hoolsus vähemalt hea.
4.-9.kl. Koondhinne „5“ või „4“; käitumine ja hoolsus vähemalt hea.
2.-3.kl. Koondhinded „5“ või üks „4“; käitumine ja hoolsus vähemalt hea.
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