
1Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht Nr. 33 (392) 20. mai 2009

Lk. 2
Lugejad avaldasid ar-
vamust Meie KG hel-
ge tuleviku kohta. Lk. 3

Kas ujula kliendid on 
rahul KG ujulaga ja 
millest nad unistavad Lk. 4

Suured nipid, väiksed 
nipid, imetrikid - vaat 
kus nipid!

Lähiajal on oodata järjekordset 
tuletõrjeõppust

Seoses sellega paar olu-
list meeldetuletust:

•  kui  koolimajas  kõlab 
tuletõrjehäire,  siis peale  esi-
mese  helisignaali  kõlamist 
valmistume  evakuatsioo-
niks, kuid ruumidest veel ei 
välju;

• õpetaja loeb tunnis vii-
bivad õpilased üle ja sulgeb 
klassiaknad;

•  alles  teist,  pikemalt 
kõlama  jäävat  helisignaa-
li  kuuldes  lahkume  kiiresti 
ruumidest,  kasutades  mää-
ratud  evakuatsiooniteid 

(tutvu nendega I korruse ko-
ridori  stendil  :),  ummikute 
tekkimisel võib kasutada va-
ba liikumisteed;

• väljumisel ruumide uk-
si ei lukustata;

• peale kogunemist koo-
li  staadionile  toimub  veel-
kordne õpilaste ülelugemine 
neile  tundi andnud õpetaja-
te poolt;

• mitte mingil juhul ei to-
hi juba evakueerunud inime-
sed  koolimajja  tagasi  pöör-
duda!

•  NB!  kui  häire  antak-

se  vahetunni  ajal,  hoolitseb 
klassiruumi  akende  sulge-
mise ja uste mitte-lukus-ole-
mise eest selles eelmist  tun-
di  andnud  õpetaja.  Sama 
õpetaja  teostab  staadionil 
ka  eelmises  tunnis  viibinud 
õpilaste  loenduse,  toetudes 
oma  andmetele  õpilaste  ar-
vu kohta. 

Raske  õppusel,  kerge  la-
hingus! Parimat,

Külli Mänd, 
haldusjuht

Tagastage laenutatud raa-
matud!

Kutsun kõiki enne õppe-
aasta  lõppu  üle  vaatama  ja 
tagastama  enda  nimele  lae-
nutatud õpikud ja muud trü-
kised.

Meeles  tuleb  pidada  se-
da, et õppeaasta lõpuks pea-
vad  olema  kõik  laenutatud 
raamatud  tagastatud  või  ta-
gastamistähtaega  piken-
datud,  vastasel  korral  saab 
lugeja uuel õppeaastal koju-
laenutamise  keelu.  9.  ja  12. 
klassi õpilastel tuleb õpingu-
te lõpetamisel tagastada raa-
matukogule kõik laenutatud 
trükised sõltumata laenutus-
tähtajast.  Õpikud  ja  muud 
raamatud  on  meile  kõigi-
le  tasuta  kasutamiseks,  aita 
neid püsida  tervena  ja  puh-
tana! 

Kaotatud või rikutud tea-
vikud tuleb asendada sama-
väärsega    või  tasuda  nende 
turuväärtuse. 

Urve Aedma, 
kooliraamatukogu juhataja

Sünnipäevad
Õpilased

Meeri Martinson 5B  21.05
Ly Holmberg 3A  21.05
Jaan Martin Raik 8B  22.05
Karita Nuut 11A  22.05
Laura Kuusk 9B  22.05
Lilli-Mai Rebel 12E  22.05
Tony Sinipea 7A  23.05
Aksel Artus 12C  23.05
Raili Ots 5B  24.05
Merily Kermik 10C  24.05
Sander Aasmaa 12A  24.05
Kaia Jalakas 12E  24.05
Kärt Kaasik 6B  25.05
Carel Martin 9B  25.05
Erik Loodus 9B  25.05
Kadi Mägi 11A  25.05
Krislin Heinsoo 2B  25.05
Krister Nõmmiste 5B  26.05
Kristjan Kesküla 8A  26.05
Siiri Sünd 5B  26.05
Maarja Peebo 10A  26.05

Töötajad

Tiina Käen  22.05
Kaia Jalakas  24.05
Johannes Kaju  25.05

Eelmisel teisipäeval külastas Saaremaa Keskraamatukogu eesti juurtega soome kirjanik Sofi Oksanen. 
Kohtumisel osalesid ka KG gümnasistid. Sofi tutvustas enda loomingu põhiideesid, rääkis elust, sõjast, 
naiste kannatustest ja kaunist keelest. Sofi esinemist vahendas Maimu Berg. Oli tore hetk kirjanikuga!

Teated
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Kooliaasta lõpetamine
2007/2008  õ/a  lõpuak-

tused  ja klassijuhataja  tun-
nid toimuvad 02. juunil:

1.-3 kl.  aktus kell  9.00+ 
klassijuhataja  tund  kell 
9.30

03. juunil:
4.-6.  kl.  klassijuhataja 

tund kell 8.10 + aktus/kon-
verents kell 9.00

7.-8.  kl.  klassijuhataja 
tund kell 9.00 + aktus/kon-
verents kell 10.00

10.-11. kl. klassijuhataja 
tund kell 10.00 + aktus kell 
11.00 

Anneli Meisterson, 
noorteosakonna juhataja

Meie KG täna ja homme
Kuressaare  Gümnaasiu-

mi  koolileht  on  ainulaadne 
nähtus Eesti koolilehemaasti-
kul. Iganädalane häälekand-
ja õpilastele, lapsevanemate-
le  ja  töötajatele  on kindlasti 
meie suurt kooli liitnud, va-
hendanud operatiivselt infot 
ja  jäädvustanud  meie  iga-
päevatöö  väärikalt  arhiivis. 
Keerulised ajad majanduses 

on aga hetkel viinud olukor-
rani,  kus  lehe  paberkandjal 
trükkimine  ja  tasuta  levita-
mine ei ole võimalik. Sestap 
viis  toimetus  läbi  küsitluse, 
kuidas  teie,  armsad  lehelu-
gejad, Meie KG tulevikku ja 
hetkeolukorda  näete.  Sügi-
sel ilmub Meie KG neljasajas 
number,  kuidas me  juubelit 
tähistame  ja  millisena  enda 

koolilehte  tulevikus  näeme, 
sellest on paslik juba praegu 
mõelda.

Järgnevalt  kokkuvõtte 
küsitlusest ja kui kellelgi te-
kib  veel  mõtteid,  siis  kirju-
tage  toimetusele  ja  avalda-
ge arvamust! 20.05 kell 14.00 
arutame lehe tulevikku koo-
li juhtkonna ja huvilistega.

Õpetajate ja õpilaste arvamusi Meie KG tulevikust
•  Meie  KG  ilmub  iganä-

dalaselt  paberkandjal  koos 
mitmesuguste  teadetega  ja 
õpilaste  omaloominguliste 
kirjutiste ja piltidega.

• Lehte  ei  tohiks kindlas-
ti  kaotada.  Tänu  Meie  KG-
le  saavad  õpilased  teada uu-
test  üritustest  ja  tublidest 
inimestest,kes käivad KGs.

•  Ikka,  nagu  siiani-
gi,  anda  edasi  kooliperes 
toimuvat,avaldada  tänu  tub-
lidele ja ka persoonilehte(jutte 
vilistlastest)on tore lugeda.

•  Kuna  põhimõtteliselt 
kõigil on interneti kasutamise 
võimalus,  siis  kasulikum  va-
riant oleks seda kooli kodule-
helt lugeda.

• Kardan, et vaikselt kaob 
huvi,  kui  leht  enam  paber-
kandjal ei ilmu.

•  Ikka  ajalehena  pärast 
tõusueelse aja möödumist.

•  Peaks  ikka  kindlasti  il-
muma,  leht  on  väga  oluli-
ne  koolielu  tutvustaja  ja  info 
edastaja.  

•  Võiks  olla  ikkagi  pabe-
ril, netis  jääb lihtsalt lugema-
ta, unustan ära.

• Arvan, et kui seda ainult 
internetis saab lugeda, siis lu-
gejaskond  hääbub  aja  jook-
sul.

• Minu silmis võiks Meie 
KG  ilmuda  ikkagi  paber-
kandjal,  aga  kui  majandus-
likud  tingimused  seda  ei 
luba,  siis  tuleb  lugeda  inter-
netist.    Viimast  varianti  tu-
leb aga siis õpilaste seas roh-

kem  reklaamida  ja promoda, 
sest  praegu  loevad  väga  vä-
hesed, kuna ollakse harjunud 
lehte  lugema koolis vahetun-
dide  ajal  paberkandjalt.  See 
on puhtalt harjumustes kinni. 
Kui  suudame  muuta  õpilas-
te harjumusi, võime ka kasu-
tada vaid internetipõhist väl-
jaannet,  aga  sel  juhul annaks 
seda ka hoopis  teistsuguseks 
muuta, sest internet pakub ju 
palju  interaktiivsemaid  või-
malusi. Saaks lisada kuulutu-
si ja artikleid tihedamini ja ka 
õpilastel  saaks  olla  interneti-
põhine  arvamusnurk-  mitte 
lihtsalt riputada üles lehe väl-
jatrükkimiseks mõeldud PDF 
fail. 

•  Lehe  tulevik  on  helge, 
soovijad võiksid seda nt  "tel-
lida", et tiraaž ei ületaks taht-
jate arvu ega  leht ei  lõpetaks 
prügikastis.  Kuid  soovijatel 
võiks  olla  võimalus  kasvõi 
sümboolse  summa  eest  see 
endale soetada.

•  Et  ta  ilmub  edasi,  aga 
võib-olla üle kahe nädala või 
siis kolikski üle netti.

•  Väga  super  oleks,  kui 
leht  saadetakse  postiga  ko-
ju,  siis  pole  võimalik,  et  leht 
kojuteel  prügikasti  satuks. 
Kokkuhoidlikkuse  saaks  sel-
le pealt tekitada, kui leht ei il-
mukski  iga nädal, vaid paari 
nädala tagant.

•  Ausalt  öeldes,  ei  näe-
gi  erilist  tulevikku.  Kõik  in-
fo saab klassijuhatajatelt ning 
kooli kodulehelt.

• Kui see paberkandjal oli, 
siis  lugesin alati, nüüd enam 
mitte.  Koolil  ikkagi  peaks 
oma  leht  olema  ja  loodan,  et 
see päris ära ei kao.

•  Formaat  võiks  muutu-
da,  Juhi  tänud, õppetöö tule-
muste statistika, ürituste rek-
laamid  jm.  võiks  üle  kolida 
kodulehele (artiklid, arutelud 
jm.) võiks moodustada lehe.

• Mulle meeldiks, kui KG 
ilmukski  internetis  aktiiv-
se  leheportaalina,  kuhu  õpe-
tajad  saavad  otse  saata  oma 
lugusid  vaatamata  ajalisele 
tähtajale.  Iganädalaselt  võik-
sid ilmuda suuremad tee-
malood,  mingid  konkreetsed 
rubriigid jne. 

•  Meie  KG  ilmub  edasi, 
kui  mitte  kõigile  huvilistele 
paberil,  siis  vähemalt  jätkub 
lehe  seinale  panemise  kom-
me. Võib-olla peaks mõtlema 
seda, et lood lühemaks-infor-
matiivsemaks  (INFOLEHT!). 
Pikemad  lood  ehk  teemad, 
mille vastu õpilastel  huvi,  il-
muvad Virgo Intactas? Koos-
töö kahe lehe vahel?

• Loodan et leht ilmub jäl-
le  iga  lapse  perre,  siis  oleks 
parem,  aga  selle  õppeaasta 
elab üle.

Suur  tänu  kõigile  vasta-
nuile! Koolileht  on meie  kõi-
gi  ühine  looming,  loodan,  et 
lähiaja aruteludes leiame lehe 
tulevikule õige tee :-)

Marit Tarkin, 
Meie KG peatoimetaja

Unustatud asjad
Ujulasse  on  unustatud 

jakke,  dressipükse,  kindaid, 
mütse, jalanõusid, ujumisrii-
deid, pesemisasju, ehteid.

Tule  ja  leia  oma  asjad 
veel sel nädalal!

Norma Helde, 
ujula juhataja

Ujumisvõistlustelt
Teisipäeval  toimusid 

2-4.  klasside  ujumisvõist-
lus. Stardis oli ligi 20 pois-
si ja 15 tüdrukut. 

Võistlus  on  koht,  kus 
antakse  endast  parim. 
Stiimuliks olid ka säravad 
medalid. Enamus võistle-
jatest  ujus üle oma isikli-
ku klassis ujutud tulemu-
se. 

Tüdrukute 50m vabal-
tujumises  võitis kuldme-
dali  Katrin  Kane    ajaga  
40,15.  Hõbemedal  kuu-
lus  Roosi-Ann  Tõlgule  ja 
pronks  Eliise  Maripuu-
le.  Poiste  parim oli  Tauri 
Põldema tubli isikliku re-
kordiga 36,36. Teine Hen-
ri  Kelder  ja  kolmas  Pat-
rick Lomp.

Seliliujumise  parimad 
tüdrukud:  1.Katrin  Kane  
2.Eliise Maripuu  3.Roosi-
Ann  Tõlgu.  Poistest  olid 
parimad:  1.Tauri  Põlde-
ma  2.Patrick  Lomp 3.Vai-
ko Oder

Norma Helde, 
ujula juhataja

Teated

Lühidalt

Meie KG - kas  edaspidi vaid internetis?
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Jaakko Ryhänen otsib ooperihääli
Neljapäeval, 14. mail toi-

mus eelproov noortele Saare-
maa solistidele, kes soovivad 
osa  võtta  rahvusvaheliselt 
tuntud ooperilaulja  ja muu-
sikapedagoogi Jaakko Ryhä-
neni lahtisest laulutunnist.

Laulutunnis “Jaakko Ry-
hänen otsib uusi ooperihää-
li  Saaremaalt”  selgitatakse 
välja  noorte  eeldused  tõsi-
semateks  lauluõpinguteks. 
Noori  lauljad  kuulasid  Ku-
ressaare  Gümnaasiumi  au-
las  üle  kontsertmeister  Piia 
Paemurru, Saaremaa ooperi-
päevade kunstiline juht Aar-
ne Mikk  ja projektijuht Ma-

rika Pärk.
Aarne  Miku  sõnul  taha-

vad nad äratada noortes hu-
vi  klassikalise  laulu  vastu, 
samuti andis Mikk eile noor-
tele  suveks kasulikke näpu-
näiteid.

“Mõelge alati selle peale, 
millest  te  laulate, andke en-
dale aega, et te ei pea sellega 
kiirustama,”  ütles  ta,  soovi-
tades  laulda  peast,  sest  sil-
mad on publikuga suhtlemi-
seks väga olulised.

Järgmine kohtumine leiab 
aset juba ooperipäevade ajal, 
22. juulil, kui noorte laulmist 
kuulab publiku juuresolekul 

Eesti  muusika-  ja  teatriaka-
deemia lauluosakonna juha-
taja Jaakko Ryhänen.

Lahtises laulutunnis osa-
levad  õpetaja  Laine  Lehto 
õpilased  Keidi  Saks,  Kristel 
Aaslaid, Marit Kiiker, Kristi 
Aedma ja Sass Pääsk, õpeta-
ja  Pilvi  Karu  õpilased Han-
na  Martinson,  Kärt  Männa, 
Helena  Pihlas,  Anu  Oks  ja 
Linda Lapp, KG huvikoolist 
Inspira  ning  õpetaja  Anne 
Kannu  õpilane  Helina  Eist 
Orissaarest.

Laine Lehto, 
muusikaõpetaja

KG ujula klientide rahulolu küsitlus

Korraldasime ujula õhtu-
sel ajal külastajatele küsitlu-
se, kuidas nad on rahul meie 
ujulaga    ja      tahtsime teada, 
mis  võiks  teistmoodi  olla  ja 
millest nad unistavad.  

Kokku vastas meie küsi-
mustele 42 klienti ja tuli väl-
ja, et meie keskmine   külas-
taja on 44,5- aastane naine. Ja 
eks  terviseradadel  kohta  ka 
rohkem  keskealisi  naisi  kui 
mehi.  Tundub,  et meie  nai-
ne hoolib oma tervisest roh-
kem ja tahab parem välja nä-
ha kui meie mees. 

Ujumise  eesmärgiks  on 
enamusel  seatud  enese vor-
mishoidmine  ja  hea  enese-
tunde  saamine,  mõnel  ka 
kaalulangetamine  ja  mõnel 
sportlik treening. 

Ujula  veega  on  rahul  37 

inimest,  3  tahaks  soojemat 
vett ja 2 jahedamat. 

Ujula  saunaga  on  rahul 
33  inimest,  9  inimest  tahak-
sid veelgi  soojemat sauna. 

Ujula puhtusega olid kõik 
kliendid väga rahul, üks här-
ra nimetas meie ujula ruume 
isegi  Kuressaare  puhtama-
teks ruumideks. Kiitus meie 
Estrile!

Pääsme  hinnaga  on  ra-
hul 25  inimest,  19  tuleks ka 
siis ujuma, kui oleks kallim, 
7 inimest siis ei tuleks, 10 tu-
leks siis võib-olla ujuma.

Klienditeenindajate-val-
vetreeneritega on väga rahul 
36  inimest,  rahul  6.  Mõned  
hästi head ütlused meile: ala-
ti  abivalmis;  naeratavad  ja 
veetlevad; lahke pererahvas; 
alati tullakse vastu kui mure 

või probleem; treenerid tase-
mel; hea suhtlus ja viisakad; 
olete  toredad  ja  positiivsed; 
ujula teenindus väga hea, et 
see kestaks ikka veel!

Tehti  ka  ettepanekuid, 
mis võiks parem ja teistmoo-
di  olla:  dušid  võiksid  kõik 
reguleeritavad  olla,  võiks 
laenutada  unustajatele  kä-
terätte,  föönid  võiksid  alati 
töökorras  olla,  kindlasti  jät-
kugu vesiaeroobika ka  järg-
misel  aastal,  ujumise  kella-
aeg  võiks  paindlikum  olla, 
meeste duširuumis võiks ka 
föön olla, seliliujujatele võiks 
pöörde  tähiseks  lakke  teha 
värvieristuse või paigaldada 
erinevad valgustid.

Küsitluse koostas 
Norma Helde

Kiiremini, kiiremini ja veel kiiremini:-)

Algab X klassi õppeprak-
tika

Mis  on  praktikaperioodi 
eesmärkideks?

a)  pakkuda  rohkem  või-
malusi  teadmiste  rakenda-
miseks  praktilisi  tegevusi 
sisaldavate  õppemeetodite 
kaudu ning valmistuda prak-
tilisi  ülesandeid  sisaldava-
teks lõpueksamiteks. 

b)  tutvustada  õpilastele 
kooli  poolt  pakutavaid  va-
likkursusi,  õppesuundades 
õpitavaid  kursusi,  viia  läbi 
õppesuundade  ainetes  töö-
tubasid, õppekäike jms

X klassi õppepraktika on 
ka kaheosaline:

26.-27.  mai  nn.  suuna-
praktika – algab avasemina-
riga  26.  mail    k.  9.00  aulas, 
kus  toimub  ka  instrueeri-
mine  ja  gruppide  formee-
rimine  ning  ettekanded  nii 
õpilastelt  kui  ka  erinevate 
suunavaldkondade esindaja-
telt. 27. mail toimuvad prak-
tilised tegevused gruppides 
ning tegevused vormistatak-
se eportfoolios.

29. mail on kooli spordi-
päev, sellele  järgneb aga nn. 
klassipraktika  (1.-  2.  juuni), 
mis  toimub  klassijuhataja 
poolt juhitava õpiprojektina.

3.  juunil  tehakse  kokku-
võtteid kooliaastast ja prakti-
kast aktus-konverentsil.

Kuna  tegu  on  eksami- 
ja  praktikanädalaga,  siis  on 
õpilaste  jaoks  väga  olulisel 
kohal  ka  eksamid:  25.  mail 
– kohustuslik  ja 28. mail va-
likeksam.

Edu eksamitel, huvitavat 
praktikat!

Maidu Varik, 
õppealajuhataja

Lühidalt

NB! Abituriendid!
On  viimane  aeg  esita-

da enda töö lennu parima 
kirjandi kandidaadiks!

Lennukirjand  valitak-
se  välja  abiturientide  kir-
jandite  seast.    Hindamis-
komisjonile  esitavad  töö  
hindamiseks    XII    klassi  
emakeele    ja  kir    janduse  
õpetajad   või   XII klas   si  
õpilased  ise  hiljemalt 25. 
maiks 2009.

Maidu Varik, 
õppealajuhataja
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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:

3.-10. mail toimus Kures-
saares Unicefi Sinine nä-
dal

KG  õpilased  ja  õpetajad 
olid seotud päris paljude et-
tevõtmistega.  3.mail  toimus 
avaüritus  Aurigas  ning  la-
val  astusid  üles  maakonna 
parimad  moekollektsioonid. 
6. mail toimus sõpruskohtu-
mine  jalgpallis  KG  vs  SÜG, 
vaheajal  demonstreerisid 
jalgpallioskusi mõlema koo-
li direktorid ning naisõpeta-
jad.  Sõpruskohtumise  võitis 
SÜG seisuga  5:2.

7.  mail  toimus  riigiek-
sami  konsultatsioon-semi-
nar  Eero  Rauna  juhtimisel. 
Samal  päeval  külastastasid 
meie  kooli  laste  -  ja  noorte-
sõbralike linnade klubi esin-
dajad. Õhtul väitles Raekojas 
meie  kooli  võistkond  linna 
volikoguga.

8. mail  esines  aulas  rah-
vatantsuhuvilistele  läti  rah-
vatantsutrupp Uguntina.

Anneli Meisterson, 
noorsootöötaja

Õpetajate metoodiliste tööde 
konkursi parimad selgunud 

Kokku  esitati  konkursi-
le  28  tööd.  Õpetajate  ülesan-
ne oli  tutvustada ning  jagada 
teistele õpetajatele hästi toimi-
vaid metoodilisi töid või nip-
pe  ning  erinevaid  õppema-
terjale.  Õpetajad  tutvustasid 
oma meetodeid  eelmisel  kol-
mapäeval  õpetajate  semina-
ris aulas. Kõigile oli ette näh-
tud  kolm  minutit  oma  idee 
tutvustamiseks  ning  kuula-
jaskond valis hiljem välja oma 
lemmikud.  Oma  lemmikud 
valis välja ka metoodika nõu-
kogu  ning  ühiselt  selgusidki 
selleaastase võistluse väljava-
litud. 

Võidutööd  valiti  välja  ka-
hes  kategoorias  –  head  nipid 
ning  digitaalsed  vahendid. 
Valitud töid järjekorda ei sea-
tud, kõik esile toodud tööd on 
võrdse kaaluga. 

Hästi  toimivate  metoo-

diliste  nippide  osas  nimetati 
ära kuus tööd – Marit Tarkini 
õpilaste  portfolio,  Piret Pao-
mehe  klassidevahelise  koos-
töö  idee,  Raina Rääbi pesu-
lõksudega kontrollkaart, Reet 
Välissoni ning Sirje Mehiku 
taimeprojekt,  Merle Rekaya 
kohtuprotsessi pidamine ning 
Grete Pihla  Kuressaare  kui 
kodulinnaga  seonduvad  õpi-
ülesanded. 

Digitaalsete  vahendi-
te  osas  nimetati  ära  Maidu  
Variku  skeemide  ja  jooniste 
kogumik ühiskonnaõpetusest, 
Madli-Maria Naulaineni aja-
looalased  slaidiesitlused,  mis 
on  õpilastele  kättesaadavad 
internetis; Riina Haljase di-
gitaalne vahend ning materja-
lid, mis võimaldavad õpilastel 
korrata ja ära õppida läbi on-
line testide inglisekeelseid sõ-
nu ning Merike Kivilo korral-

datud WebQuest võistlus, mis 
oli  suunatud üle vabariigi  7.-
9. klasside õpilastele. 

Need  tööd  olid  siis  need, 
mis  leidsid  õpetajate  ja  me-
toodika nõukogu poolt ühiselt 
rohkem  äramärkimist.  Loo-
mulikult on aga kõik tööd vä-
ga  väärtuslikud  ning  täname 
kõiki õpetajaid, kes konkursist 
osa võtsid ning oma häid võt-
teid  teistega  jagasid.  Töödest 
tekib  varsti  ka  kaust  raama-
tukokku,  kus nendega  tutvu-
da  saab.  Samuti  saab  raama-
tukogus tutvuda ka eelnevate 
aastate  konkursite  töödega. 
Loodame, et tänu jagatud nip-
pidele muutub ka õpilaste õp-
petöö edaspidi põnevamaks ja 
tulemuslikumaks. 

Jõudu kõigile!

Madli-Maria Naulainen, 
konkursi koordinaator

Aprillikuu tegijad 
Priit Aavik – III koht 200m 

selili  EUL  noorte  tsoonivõist-
lusel 

Kert Mandel  –  III  koht 
100m  kompleksi  EUL  noorte 
tsoonivõistlusel 

Kristel Aaslaid – I koht rah-
vusvahelisel võistlusel „Tähte-
de laul 2009“

Laura Põder – I koht Saare-
maa  15.  koolinoorte  kultuuri-
päevadel

Martin Õisnurm  –  I  koht 
Saaremaa  15.  koolinoorte  kul-
tuuripäevadel

Kristiin Koppel  –  I  koht 
Saaremaa  15.  koolinoorte  kul-
tuuripäevadel

Linda Lapp – I koht Saare-
maa  15.  koolinoorte  kultuuri-
päevadel

Hanna Martinson  –  I koht 
Saaremaa  15.  koolinoorte  kul-
tuuripäevadel

Sass Pääsk  –  I  koht  Saare-
maa  15.  koolinoorte  kultuuri-

päevadel
Kaia Oidekivi – I koht Saa-

remaa  15.  koolinoorte  kultuu-
ripäevadel

Keidi Saks  –  I koht Saare-
maa  15.  koolinoorte  kultuuri-
päevadel

Risto Paiste – I koht Saare-
maa  15.  koolinoorte  kultuuri-
päevadel

Ansambel Õunake – I koht 
Saaremaa  15.  koolinoorte  kul-
tuuripäevadel

Aksel Artus  –  III koht EM 
purjetamises

Kati Vahter (7a) – auhinna-
tud töö vabariiklikul konkursil 
„Euroopa Koolis“ 

Laura Laaster (9a) – 8. koht 
vabariiklikul  käsitöö  olüm-
piaadil

Hedi Kereme (6b) – II koht 
nooremas vanuseastmes vaba-
riiklikul käsitöökonkursil „Tii-
ger Tikib“ 

Merilin Heinsoo (10c)  – 

finalist  vabariiklikul  noorte 
moedisainerite  konkursil  Su-
perNoova 2009

Siiri Kaseorg  (11c)  –  fina-
list vabariiklikul noorte moedi-
sainerite  konkursil  SuperNoo-
va 2009

Kristin Liias  (11a)  –  fina-
list vabariiklikul noorte moedi-
sainerite  konkursil  SuperNoo-
va 2009

Maris Tustit (12e) – finalist 
vabariiklikul  noorte moedisai-
nerite  konkursil  SuperNoova 
2009

Moekollektsioon “Vööl-
lus”  (koosseisus:  Hanna  Mar-
tinson,  Anet  Oll,Sabine  Suus-
ter, Kadri Tarus) –  Grand Prix 
maakondlikul  koolinoorte 
moekonkursil Kool Look 2009

Moekollektsioon “Ve- 
leiro” (koosseisus: Kersti Sepp, 
Linda Lapp, Laura Laaster, Me-
rilin Nõgu, Eliis Pint, Stina Sil-
luste, Agne Vaher, Ott Ramst, 

Andri Altmäe)  –    I  koht kesk-
mises vanuseastmes maakond-
likul koolinoorte moekonkursil 
Kool Look 2009

Norma Helde – hea treene-
ritöö  eest  EUL  noorte  tsooni-
võistlusel 

Laine Lehto  –  väga  hea 
õpilaste  juhendamise eest Saa-
remaa  15.  koolinoorte  kultuu-
ripäevadel  ja  rahvusvahelisel 
võistlusel „Tähtede laul 2009“

Pilvi Karu –  väga hea õpi-
laste  juhendamise  eest  Saare-
maa  15.  koolinoorte  kultuuri-
päevadel

Raili Kaubi – väga hea õpi-
laste  juhendamise  eest  vaba-
riiklikul käsitöö olümpiaadil ja 
konkursil

Elle Jurkatam  –  väga  hea 
õpilaste  juhendamise  eest  va-
bariiklikul  konkursil  „Euroo-
pa Koolis“

Ursula Rahnik, personalijuht

Lühidalt


