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Lk. 2
Muusikute töine nä-
dal tõi koolile mitmeid 
saavutusi, palju õnne! Lk. 3

 Argo Sannik ja Kerttu 
Olesk pälvisid vabarii-
gist tunnustuse Lk. 6

Sõbrapäevast ja hea-
dest sõpradest räägi-
vad 1. -6. kl õpilased

Lühidalt

Juht tänab
Tänan kõiki maakondli-

kul vokaalansamblite kon-
kursil osalenud õpilasi ja 
nende juhendajaid Hel-
le Randa, Pilvi Karu, Laine 
Lehtot ja Mai Randa.

Sünnipäevad
Töötajate sünnipäevad

Leili Raadik 19.2*
Mart Aardam 19.2* 

Jaanuarikuu tegijad
Kristiin Koppel –  4. 

koht vabariiklikul solistide ja 
duettide konkursil

Kristina Liiv/Heldur 
Harry Põlda – duettide 8. 
koht vabariiklikul solistide ja 
duettide konkursil

Hanna Martinson/Linda 
Lapp – duettide 9. koht va-
bariiklikul solistide ja duetti-
de konkursil

Priit Aavik – I koht 50m 
selili, III koht 50m vabalt, III 
koht 50m rinnuli EKSL uju-
misvõistlustel

Kaisa Silluste – III koht 
50m selili EKSL ujumisvõist-
lustel

Tauri Põldema – III koht 
50m selili EKSL ujumisvõist-
lustel

Norma Helde – väga hea 
treeneritöö eest

Pilvi Karu – õpilaste hea 
juhendamise eest

Ursula Rahnik, 
personalijuht

Tänan kõiki algklasside 
solistide konkursil osalenud 
õpilasi ja nende juhendajaid 
Laine Lehtot, Helle Randa, 
Mai Randa ja Pilvi Karu.

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja 

KG Laululind 2010 on Kerstin Tang
Pühapäeval, 14. veebrua-

ril toimus meie kooli aulas 
juba kuueteistkümnendat 
korda  Kuressaare Gümnaa-
siumi algklasside lauluvõist-
lus. Kokku osales 31 andekat 
ja omanäolist noort solisti 1.-
4. klassini. Poolteise tunni 
vältel lauldi aastaaegadest, 
kevadest, lindudest-looma-
dest, perest, kodust, õpeta-
jast ja veel paljust muust. 
Laule aitasid esinemisküp-
seks harjutada muusikaõpe-
tajad Helle Rand, Mai Rand, 
Pilvi Karu, Laine Lehto ja 
Veikko Lehto. Ürituse lä-
biviijateks - teadustajateks 

olid 6a klassi tüdrukud Dee-
lia Kuusnõmm ja Annabel 
Tanila. Tublisid laululapsi 
hindas žürii koosseisus Mal-
le Stint, Kaja Puck ja Reet 
Välisson.

Tänavuse aasta Grand 
Prix` ja tiitli KG Laululind 
2010 pälvis 3a klassi õpilane 
Kerstin Tang.  Teised auhin-
nalised kohad jagunesid all-
järgnevalt:

1.-2. klass 1. koht Gretten 
Vaga 2b, 2. koht Sten-Erik 
Liiv 2b, 3. koht Sigrid Kae-
vand 1b

3.-4. klass: 1. koht Katerii-
ne Püüa 3b, 2. koht  Carmen 

Verhovitš 4b, 3. koht Caroli-
na Rahnel 3b

Kõik ülejäänud osalejad 
said vastavalt oma isikupä-
rale erinevaid eripreemiaid. 
Publiku lemmikuteks kuju-
nesid tänavu Sandra Aav ja 
Kerstin Tang.

Suured tänud abi eest 
ürituse korraldamisel ja lä-
biviimisel kõigile muusika-
õpetajatele,  samuti Merle 
Tustitile ja Grete Pihlile.

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

Suur tänu tubli töö eest 
vabariikliku etlejate konkur-
si peakorraldajale Merle Re-
kayale ja tema arvukale abi-
väele. Palju õnne võitjatele ja 
juhendajatele!

KG juhtkonna nimel 
Maidu Varik

Vastlapäeva hommikust alates käis KG ümbruses vilgas sagin ja mägede vallutamine - algas lumelinna-
ehitus. Keskpäevaks olid valminud elevandid, liumäed, autod, diivanid ja koguni eesti keele osakond. Rõõmsate 
talvelaulude saatel väljus kõigist kooli ustest veeämbrite ja kastekannudega ehitajaid. 11C klass pakkus soovijaile 
sooja teed ja muffineid. Päeva teises pooles asusid klasside kiiremad suusaradadele. Sööklas aga ootasid herne-
supp ja vastlakuklid. Igati tegus ja tore päev! Foto: Holger Kilumets
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Laupäeval, 13. veebrua-
ril '10 toimus tantsufestiva-
li KOOLITANTS 2010 piir-
kondlik eelvoor Pärnus, kus 
osalesid ka KG Huvikool Ins-
pira edasijõudnute trupi õpi-
lased Jane Kaju, Katariina 
Karu, Laura Laaster, Stina Sil-
luste, Agne Vaher, Liina Jas-
min, Dagmar Reinumägi ja 
Liis Aru. Festivalil esitati tant-
suõpetaja Ingrid Kurgjärve ju-
hendamisel valminud estraa-
ditants "Unistus".

Suur aitäh tantsijatele 
ning juhendajale!

Lõppvõistlusele pääse-
nud trupid avalikustatakse 1. 
märtsil, seega - pöidlad pih-
ku! :)

Renate Pihl, 
juhiabi-projektijuht

Avastamas SÜG-i tagamaid
Eelmisel nädalal toimus 

KG ja SÜG-i vahel õpilasva-
hetus. Samal ajal, kui meie 
mööda SÜG-i koridore seik-
lesime, avastasid SÜG-ikad 
KG võlusi.

Õpilasvahetus on väga 
hea ettevõtmine, mis võiks 
saada kahe kooli traditsioo-
niks. Selle käigus saab päris 
palju uut teada naaberkooli 
ja selle õpilaste kohta. Kui-
gi kolm päeva on lühike aeg 
(õpilasvahetus võiks kes-
ta terve koolinädala), saab 
ka sellega pisikese ülevaa-
te. Klassikaaslased võtsid 
mind kiiresti omaks, sulan-
dumisega probleeme ei tek-
kinud. Silmajääv olid SÜGi 
vaiksus, põhiline osa tunde 
istub klass vaikselt ja üritab 
kirja saada kõike, mida õpe-
taja räägib või tahvlile teki-
tab. Võib-olla see tuli ka as-

jaolust, et ma läksin C klassi 
(matemaatika-füüsika), mil-
lele annavad tunde nii Aro 
kui ka Ilves, kelle seltsis mõõ-
dus peaaegu pool vahetu-
se ajast. KGle omast õpilaste 
ja õpetaja arutelu leidus vä-
hestes tundides. Sellist asja 
ei juhtunud, et tunnis võiks 
vabalt õpetajaga rääkida. Pi-
gem kardeti sõna võtta.

SÜGist võiks üle tuua 
söökla korralduse. Rootsi 
laua süsteem, kus on soodne 
päevapraad õpilaskaardiga, 
õpilane saab ise tõsta, vähe-
malt 4 inimest mahuvad kor-
raga omale sööki tõstma ning 
süüa saab olenemata sellest, 
kas sul on just parajasti raha 
kaasas või mitte. Kuu lõpus 
esitatakse arve, millel on ära 
märgitud kui palju söömas 
käidud ja vastavalt kordade 
arvule maksad oma toidu-

võlga. „Söömine järelmak-
suga“ 13. kord. Baari osa on 
neil siiski säilinud, kui tekib 
tahtmine mõnda muud toitu 
peale päevaprae saada.

SÜGis on veel koolikell, 
mis oli alguses harjumatu. 
Seda pole meile KGsse tar-
vis, meil toimuvad tunnid 
väga hästi ka ilma selleta.

Edasi tahaks anda ka Aro 
mõttetera: „Peatage kohe 
elu, kui matemaatikast aru 
ei saa.“ Tema on selle poolt, 
et matemaatikat ei saa pä-
he õppida, sellest tuleb aru 
saada ja mõista. Pähe õppi-
misest pole kasu ja see on ai-
nult tühi töö.

Rohkem muljeid ja emot-
sioone teisteltki saab lugeda 
aadressilt  http://opilasva-
hetus.wordpress.com/

Mikk Maasik, 
11A klassi vahetusõpilane

Selgusid maakonna parimad 
vokaalansamblid

Reedel, 12. veebruaril toi-
mus Valjala kultuurimajas 
maakondlik koolinoorte vo-
kaalansamblite konkurss. 
Osalevad kollektiivid jagu-
nesid A ja B kategooriasse: 
esimesed võistlesid õigusele 
esindada Saaremaad märtsis 
vabariiklikul konkursil Jõge-
val, teised võtsid mõõtu liht-
sama repertuaari esituses.

Meie kooli esindasid: 5. 
kl ans Päikesehääl (juh.Helle 
Rand), 4. kl ans Saarepiigad 

(juh.Veikko Lehto), 6b kl ans 
(juh.Veikko Lehto), 7. kl ans 
Öunake (juh.Helle Rand), 6.-
7. kl ans Särts (juh Pilvi Ka-
ru), neidudeans. Mandlike 
(juh.Pilvi Karu), gümn. nei-
dudeans (juh Mai Rand) ja 
segaansambel Sa:rlaine (juh 
Laine Lehto).

Žürii (Taavi Esko, Lii-
vi Urbel, Maria Väli, Märt 
Lehto, Ülle Reinsoo) kiitis 
saarlaste kõrget laulukul-
tuuri ning valis üleriigilise-

le konkursile järgmised an-
samblid: 4.-5. kl Saarepiigad 
(1.koht), 6.-7. kl trio, Kärla 
PK (1. koht), 8.-9. kl Hundi-
nuiad, SÜG (1. koht), 10.-12.
kl Orissaare tütarlaste ans. 
(1. koht), Sa:rlaine (2. koht), 
Mandlike (3. koht), Britta 
ilusate tüdrukute ans, SÜG 
(eripreemia) ja Varsakabi, 
SÜG (eripreemia).

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

 Foto: Veikko Lehto

Lühidalt

Juht tänab
Maakonna bioloogia-

olümpiaadil 11. klasside ar-
vestuses I koha saanud  
Jorgen Holmi (11d), 12. klas-
side arvestuses I koha saa-
nud Kristjan Kiirendit (12a), 
samas vanusesrühmas III ko-
ha saanud Elisabeth Arget 
(12a). 8. klassi arvestuses 6. 
koht Riin Nõukas (8a), 11. 
kl 6. koht Tanel Tõru (11a) 
ja 12.kl. 6. koht Taavi Sonets 
(12a). Tänan kõiki meie kooli 
esindanud õpilasi!

Reene Kanemägi, 
loodusteaduste ok juhataja

Suur tänu kõigile abilistele 
vabariikliku etlemiskonkur-
si korraldamise eest!

Sekretariaat: Piret Spit-
sõn, Elin Ligi, Karin Köster 
(12.a), Silvia Valma, Ann Põ-
der, Marju Võrno (10.b)

Õhtujuhid Meelis Linde 
ja Elis Ramst (12.b ja 12.c)

Žürii abistav käsi ilukirja 
tegemisel: Gettel Sink (12.e) ja 
Laura Saks (10. a)

Õpilasžürii Sanna-
Marcelle Ots, Anna-Maria 
Lest, Mihkel Šesterikov, Gert 
Tammel, Liis Lepik, Minni 
Meisterson, Georg Arnold, 
Henri Kaus, Mairo Tänav, 
Ivar Piterskihh

Ajakirjanikud Triin Kand 
(12.c) ja Mari-Liis Sepp (10.b)

Eriline tänu Juta Altmet-
sale (12.e), kes oli kogu aeg 
olemas!!

Aitäh Maret Laursonile, 
Marit Tarkinile, Külli Männi-
le ja Anne Kilumetsale abista-
va käe eest!

Merle Rekaya, 
ürituse peakorraldaja
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KG korraldas etlemiskonkurssi ehk „Merle on 
hull, et selliseid asju ette võtab!“
12.-13. veebruaril toimus 
Kuressaare Linnateatris 
ülemaaline ilulugejate 17. 
võistulausumine ehk üle-
eestiline etlejate konkurss, 
mida korraldas meie kool 
eesotsas Merle Rekayaga.

Ürituse korraldamise tea-
tepulk sattus Saaremaa kätte 
aastal 2000, mil kauaaegne 
korraldaja Tallinna Must-
peade maja korraldamise lõ-
petas. Et aga võistulugemise 
konkursi traditsioon soiku ei 
jääks, võtsid meie kaks tublit 
emakeele- ja kirandusõpeta-
jat Merle Rekaya (KG) ja Rita 
Ilves (SÜG) kätte ja ühenda-
sid jõud ning tõid etlemis-
konkursi Saaremaale. Sellest 
ajast alates korraldati kon-
kurssi 3 aastat Saaremaal, 
pärast mida võistlus mööda 
Eestimaad rändama läks, et 
siis jälle tagasi jõuda. „2009. 
aasta sügisel helistas Eesti 
Harrastusteatrite Liidu juht 

Kristiina Oomer, et kas ma 
ka sel aasta võtaksin korral-
dutöö enda peale. Mis mul 
selle vastu sai olla?“ sõnas 
selleaastase konkursi pea-
korraldaja Merle Rekaya. 

Repertuaar seinast sei-
nani

Selleaastasel konkursil 
osales 40 maakondade pa-
rimat etlejat üle terve Ees-
ti. Võisteldi vanuseastme-
tes  põhikooli noorem 4.-6. 
klass, põhikooli vanem  7.-9. 
klass  ning gümnaasium 10.-
12. klass. Repertuaarivalik 
oli vaba ehk ette kanda tuli 
üks vabalt valitud luuletus 
ja üks proosapala. Ehkki tee-
made, millest loeti, ampluaa 
oli väga lai, loeti katken-
deid Tammsaare „Tõest ja 
õigusest“ õige mitme luge-
ja poolt, samuti armastatak-
se palavalt Kivirähki. Kõige 
julgem ja omapärasem va-

lik pärinebki Kiviräha uusi-
mast teoset „Kaka ja kevad“ 
- „Väike puuks“.  Lisaks ees-
ti keelele sai kuulda ka kah-
te venekeelset etlejat – integ-
reerumine missugune. 

Etlejaid hindas auväärt 
žürii kooseisus Tõnis Kip-
per raadio Kadist, Maret Oo-
mer Eesti Harrastusteatrite 
Liidust, Kuressaare Linna-
teatri direktriss Piret Rauk 
ning näitleja Bert Raudsepp. 
Neile lisaks tegutses ka Ku-
ressaare Gümnaasiumi õpi-
lasžürii: Henri Kaus, Mairo 
Tänav (11. a) ja Ivar Piters-
kihh (12. e) gümnaasiumiast-
mes; Liis Lepik, Minni Meis-
terson, Georg Arnold (8. a) 
põhikooli vanemas astmes ja 
Sanna-Marcelle Ots, Anna-
Maria Lest (5. a), Mihkel Šes-
terikov, Gert Tammel (6. a) 
põhikooli nooremas vanuse-
astmes.

Konkursipäeva juhtisid 

kaunites rahvariietes KG 
abituriendid Elis Ramst (12. 
c) ja Meelis Linde (12. b).

Lisaks etlemist täis nä-
dalavahetusele tegutses lau-
päeval õpituba, kus nõuan-
deid jagasid Virko Annus ja 
žüriiliikmed. „Õpitoa mõte 
oli mul kohe konkurssi pla-
neerides, eesmärk ikka koo-
litada veidi nii osalejaid kui 
juhendajaid,“ selgitas Re-
kaya. 

Milline on hea etleja?

Õpilasžürii valis oma 
lemmikuks Argo Sanniku 
(11. a). Õpilasžürii nimel 
põhjendas Ivar Piterskihh, 
et valiku tegemisel lähtu-
ti KG motost Vabadus. Ilu. 
Tõde:“Ilusad olete te kõik 
niikuinii, tõega on nii, nagu 
on, seega juhindusime vaba-
dusest.” Ta rõhutas, et va-
badus on kõige tähtsam asi 
ning et nad valisid inime-
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Öpilasesindus 
tegutseb...
Päevakord:

1. EV aastapäeva aktused
2. Öpilasvahetus
3. Kapid

Otsused:

1. Eesti Vabariigi aasta-
päevale pühendatud aktu-
sed toimuvad 23. veebruaril.

Selle päeva stiiliks on 
"Rahvariideelement ja/vöi 
sini-must-valge".

2. Linda muljetas Öpilas-
vahetusest.

3. Kallid kaasöpilased! 
Palun tehke oma kapid kor-
da. Teil on selleks aega 10 
päeva. Selle mittetegemi-
sel ootab Teid karm karis-
tus. Puhastusvahendeid saab 
majandusjuhatajalt.

4. ÖE arutas öpilaste mit-
te-korrektse riietuse üle.

Mari-Liis Sepp, ÖE boss 
ö(e)-luse propageerija

Kooli maskotist.
Meie  elu põnevamaks 

muutmiseks tuli sügisel 
spordiosakonnal ja KG Ter-
visel   mõte, luua meie oma 
kooli maskott. 

Jaanuari alguses alustasi-
me tööde hindamisega Töid 
hindasid nii  keh-kasv osa-
kond, KG Tervis, ÕE kui ka 
direktsiooni esindajad. Kõi-
ge viimaseks andsime kõigi-
le õpilastele võimaluse  hin-
damiseks. Tulemus oli see, et 
kõiki rahuldavat ja juhendile 
vastavat tegelast välja ei sõe-
lutudki.

Nii leidsidki hindajad 
ühiselt, et sellel korral kon-
kurss ebaõnnestus ja mas-
koti leidmiseks tuleb kunagi 
uus välja kuulutada.

Kiitused neile autorite-
le, kes võtsid vaevaks mõel-
da  oma ideed läbi ja panna  
paberile. 

Täname Külli Mänd (Elu-
puu Elukas), Kristel Sepp 6 b 
kl. (lendorav Vipper), Kirs-
ti Vallaste ja Triinu Kirsh 12 
b kl. (Lehm Roosi), Mare Ly  
Aavik 11b kl. (Kadakas)

Teile ja kõigile teistele 
soovime lennukat mõttelen-
du ja ideede kogumist osale-
maks järgmisel konkursil!

Sirje Metsküll,  
KG Tervis juht

Lühidalt

se, kes oli kõige vabam la-
val, ahelatest prii, mitte su-
rutud enda teksti meeleolu 
kasti ega näidelnud, vaid oli 
tema ise. 

Laureaat ning õpilasžü-
rii lemmik Argo arvas ise 
samuti, et hea etleja on see, 
kes on laval vaba ja suudab 
haarata publiku ning pan-
na ta end kuulama, edasta-
des oma teksti arusaadavalt 
ja meeldejäävalt. Ta lisas, et 
etleb seepärast, et talle meel-
dib esineda. Tema sõnul al-
guses minnakse etlema kir-
jandusõpetaja soovitusel, 
ent hiljem on ta mõistnud, 
kui hea lavakogemuse see 
annab. „Lavalt saad sellise 
adrenaliinidoosi, et mingi-
sugust ekstreemsporti ei ole 
vajagi,“ arvab ta.

Kust läheb etlemise ja 
näitlemise vaheline piir? Ar-
go arvas, et etlemisel peaks 
andma edasi autori teksti sõ-
nasõnalt ja ilma suuremate 
žestideta. 

Meie maakonna taset võr-
reldes vabariiklikuga hindas 
ta aga väga kõrgeks olevat 
ning et need, kes vabariiki ei 
pääsenud, pole mitte kehve-
mad

Sõna on olulisim

Meie kirjandusõpetaja 
Eve Tuisk nõustub, et kon-
kursi tase on kõrge, eriti võr-
reldes eelmise aastaga. Tema 
sõnul kasutati abivahendeid 
sel aastal vähem või siis pea-
aegu et mitte üldse, lasti sõ-
nal mõjuda, mis tema ar-
vates ongi etlemise juures 
kõige tähtsam. Samuti hin-
das ta saarlaste taset ülikõr-
geks lisades, et meil on põh-
just küllaga oma etlejate üle 
uhke olemiseks. 

Eve arvates on etlemise 
puhul kõige olulisem teks-
ti ja lugeja vaheline seos: 
„Mulle meeldib, kui etleja 
esitab autori teksti kui oma 

lugu, elades seda ise läbi.“ 
Žüriiliige Maret Oomer 

heitis keskmisele vanuseast-
mele ette liigset traagilisust, 
nutulaululisust, ent Tuisk 
sellega ei nõustu:“ Selles va-
nuses inimestele ongi taoli-
sed teemad olulised, miks 
siis nendest mitte rääkida?“

Peale selle, et iga õpetaja 
oma õpilaste üle uhke on, tõi 
Eve oma lemmikutena välja 
Jan Teeveti, Kristiina Aviku, 
grand prix' saaja ja tütarlap-
se, kes luges lapsest, kes tuli 
ilmale, mobiiltelefon käes.

Korralduse kohta jätkus 
tal vaid kiidusõnu:“Merle 
on hull, et selliseid asju ette 
võtab!“

Sujuv korraldus

Ürituse peakorraldaja 
Merle Rekaya tõdes, et korral-

duslikult kõik sujus ning kii-
tis tublit õpilastiimi, eesotsas 
Juta Altmetsaga:“Muudkui 
käisid küsimas, mida veel 
teha saab.“

Veidi ärevaks muutis üri-
tuse aga see, et osade esita-
jate tekstid olid pikemad kui 
juhendis ja nii tekkis ajanihe 
graafikus, kuid seegi lahe-
nes sujuvalt – lõpp hea, kõik 
hea. 

Vabariigi taseme kohta 
sõnas ta, et see on alati huvi-
tav ning et talle meeldib jäl-
gida, kuidas teiste maakon-
dade õpilased ja juhendajad 
töötavad ja milliseid tekste 
valivad. 

Triin Kand, 
12C klass 

Mari-Liis Sepp 
10B klass

KG korraldas etlemiskonkurssi 
ehk „Merle on hull, et selliseid 
asju ette võtab!“
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Minu sõber
Minu sõber on Heleri. Ta 

käib minuga ühes klassis. 
Mulle meeldib tema juures 
see, et ta on aus ja abivalmis. 
Olen aru saanud, et Heleril 
on hea süda. Mina valin sõp-
ru käitumise, mitte välimuse 
järgi. Ja ma leidsin just He-
leri. Heleri kutsus mind ka 
oma sünnipäevale ja mina 
kutsun teda oma sünnipäe-
vale ka. Heleri on hea inime-
ne!

Eliisa Täht 2B

Minu sõprade nimed on 
Eliisa ja Hanna. Nad on vä-
ga abivalmis ja aitavad mind 
alati. Mulle meeldib nende-
ga koos tööd teha. Me laula-
me ja kirjutame erinevaid lu-
gusid koos. Meil on ka oma 
bänd nimega Tiivatolm. Tee-
me  bändiga proove. Bändi 
mõte arenes suurest sõpru-
set ja sellest et oleme ka koo-
livaheajal  palju koos tegut-
senud. Meil on koos väga 
tore olla!

Laura Nook 2B

Sina oled minu sõber, head sõbrapäeva!

Minu sõber on kõige parem sõber!
Minu sõbra nimi on Lii-

sa. Ta on 7- aastane. Tal on 
heledad juuksed ja sinised 
silmad. Ta on viisakas, sõb-
ralik, abivalmis ja rahulik. 
Liisa tunneb hobuste vastu 
huvi. Meile  meeldib koos 
mängida.

      Anna Lee Schiff, 
1A klass

Minu sõbra nimi on Jo-
sep. Ta o 7- aastane. Ta on 
sõbralik. Ta silmad on pruu-
nikad ja tal on pruunid juuk-
sed. Ta on abivalmis ja hea. 
Josepile meeldib tagaajamist 
mängida. Talle meeldib jut-
tu rääkida.

 Cevyn Palts, 
1A klass

Minu sõbra nimi on Vic-
toria. Ta on 7-aastane. Ta on 
väga abivalmis ja rahulik. 

Meile meeldib koos kooli ja 
poodi mängida.

Lisa Alpstål, 
1A klass

Minu sõber on Bret. Ta 
on väga hea sõber. Ta on lah-
ke. Ta ei lähe minuga riidu. 
Me läheme temaga koos ko-
ju. Ta on minu parim sõber. 

Lotta Meet, 
1B klass

Minu sõber on tark ja 
abivalmis. Tema nimi on 
Kätrin. Tal on hobused. Me 
käisime suvel ratsutamas. 
Kätrin oskab juba ratsutada, 
mina veel ei oska. Tal on ko-
dus veel tšintšiljad. Nad on 
armsad. Vahest laseme nad 
puurist välja. Ükskord  ei 
saanud me neid enam kät-
te. Nad jooksid tuba mööda 
laiali. Siis oli pahandust pal-

ju. Mul on sõbraga tore koos 
olla.

Merili Tuvi, 
1B klass

Minu sõber on kena. Mul-
le meeldib temaga mängida. 
Ta on minu klassist ja ta on 7 
aastat vana.

Bret Nepper, 
1B klass

Minu sõber on Iiv. Talle 
meeldib lumelauaga mäest 
alla sõita. Suvel mängime 
maal jalgpalli ja käime uju-
mas. Ta on alati abivalmis 
ja teeb nalja. Veel käime me 
koos kala püüdmas. Sügi-
sel käime jalgratastega sõit-
mas. Vahel käime ta koeraga 
metsas jalutamas. Mul on to-
re sõber.

Joosep Praks, 
1B klass

Oli sõbrapäev
Sõbrapäeva eel valisid 

1.- 6. klasside õpilased oma 
klassidest kõige sõbralikuma 
poisi ja tüdruku.  Kõige sõb-
ralikumad lapsed klassikaas-
laste arvates on:

1. A  klass – Kätlin Hiiu-
väin ja Kermo Kohu

1. B klass – Kertu Truu-
mure ja Mikk Meisterson

1. C klass – Mari Kallas-
maa ja Ervin Kubits

2. A klass – Diana Ley ja 
Jan-Erik Vahter

2. B klass –  Eliisa Täht ja 
Jaanis Kannik

2. C klass – Karen Lopp ja 
Timmo Toll

3. A klass –  Kerstin Tang 
ja Artur Fredrik Alpstål 

3. B klass – Liis Keel ja 
Karl Jõgi

4. A klass – Kettli Tamm 
ja Georg Mäeots

4. B klass – Mari Tiitson 
ja Karl Jakob Toplaan

5. A klass – Isabel Kase-
salu ja Karl Kohu

5. B klass – Kristiina Tak-
kis ja Ago Oll

6. A klass – Deelia Kuus-
nõmm ja Sander Tamm

6. B klass – Meeri Martin-
son ja Krister Nõmmiste

Sandra Kuusk 1C “Sõbranna Anne-Maria”

Martin Kamm 1C “Sõber Robert”

Mariann Rehesaar 2A
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Korrektuur eesti keele osakond
Merle Rekaya

Heidi Truu
Maret Laurson

Malle Tustit

1.

2.

3. 4. 5.

6.

7.

8.

9.

10. 11.

12. 13.

Sõber
Sõber alati teab,
Õiglus olema peab.
Bussis hoian kohta talle,
esmaspäeval tema mulle.
Raskustest nii üle saab.

Birgit, Kati, Gerli, Sandra

Sõber on tore,
õpetab, ei ole kole.
Best friends forever
Ei lähe lahku. Never!
Rõõmustan ta üle.

Risto, Kusti, Martin, 
Richard, Henry

Sina oled sõber hea,
õde mulle, seda tea!
Best sa oled, meeles pea!
Emad meil ka tuttavad,
raskel ajal appi ruttavad...

Anna-Maria, Katrin, Ingrid, 
Minni, Greete

Sõbral on väga hea tuju,
õigemini on ta väga lahe kuju.
Bella rääkis mulle juttu,
et sõber läks varakult tuttu.
Rõõmsaid unenägusid nägi ta.

Ago, Markus, Tauri, Kaur, 
Harlis

Sõber lahke on, nii hea,
õpib, aitab, mõistab, teab.
Bassi laulab täiega - 
Ega hukka mõista saa!
Rullib – rallib rulaga.

Kristiina, Carina, Caroly, 
Eliisa-Maria, Sanna-Marcelle

Nii kirjutasid sõbrast 5B 
klassi õpilased

Ristsõna
1. Eesti II pre-

sident (perekon-
nanimi)

2. Eesti III 
president (pere-
konnanimi)

3. Eesti I pre-
sident

4. Eesti rah-
vuslind

Mida tead Eestist ja eestlastest?

Minu sõber

Minu parim sõber on mi-
nu koer Stella. Tal on pruu-
nid silmad, kollane karv ja ta 
on puhtatõuline krants. Tal-
le meeldib multifilme vaada-
ta ja mürada. Tema lemmik-
mänguasi on piiksuv koer. 
Ta on õppinud peremehe 
käest vorsti ära võtma. Õh-
tuti tuleb ta kutsumise pea-
le kaissu. Hommikul äratab 
limpsimisega. 

Mariann Rehesaar, 
2A  klass

Igal inimesel on südame-
sõber. Kasvõi kogu maail-
mast. Minu parim sõber on 
Harry. Me oleme sõbrad juba 
nii kaua olnud! Käime koos 
trennis, kelgutamas ja mängi-
mas. Ta on tõesti tore sõber!

Jan- Erik Vahter, 2A klass

Minu kõige parem sõber 
on Sander Berens. Ta on ala-
ti abivalmuis, jutukas ja tore. 
Talle saan alati rääkida oma 
murest. Igatahes ma saan teda 
usaldada. Ta ei räägi välja mi-

nu saladusi. Mul on ka palju 
teisi sõpru, aga tema on palju 
rohkem kui tavaline sõber.

Peeter Kaju, 2A  klass

Minu suur sõber
Minu kõige parem sõber 

on minu vanaema koer Muf-
fin. Ta on kaukaasia lamba-
koer. Ta on valge pruunide 
laikudega. Ta püherdab sõn-
nikus ja teistes mustades koh-
tades. Talvel on ta saba küljes 
väikesed lumetükid. Muffi-
ni karv on väga pikk. Kui ma 

õue lähen, siis hakkab ta alati 
haukuma. 

Gretten Vaga, 2A klass

Minu kass Artur on vä-
ga sõnakuulelik. Kui ma õh-
tul magama lähen, siis tuleb 
ta minu juurde ja lööb nurru. 
Minu kassil on pikem saba kui 
teistel kassidel. Talle meeldib, 
kui teda lõua alt kõditada. 
Talle ei meeldi võõrad.

Diana Ley, 2A klass

5. Tallinna linnapea 
(ees- ja perekonnanimi)

6. Eesti rahvuskivim
7. Laulupidude toimu-

mise koht
8. Kuu, kus on Eesti 

sünnipäev
9. Eesti on …riik
10. Eesti rahvuskala
11. Eesti praegune pre-

sident (perekonnanimi)
12. Eesti peaminister 

(perekonnanimi)
13. Eesti rahvuslill

Ristsõna koostas 
Kristel Sepp, 6B klass


