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KG ja SÜGi noormehed  Rakveres  II meeste tantsupeao Elementaalne

Meie KG 
toimetusele

On sügis. Algab lehte-
de mäng, nii ka Meie KG on 
taas „lendamas“ lugejaile ja 
kirjutajaile. Koolilehe jaoks 
algas see sügis teisiti, teate-
pulga üleandmisega uuele 
peatoimetajale – Merle Re-
kayale. Muutused on seo-
tud uute väljakutsetega: en-
dine peatoimetaja alustab 
uue osakonna juhtimisega 
ja Merle Rekaya  võtab lehe-
juhtimise üle. Iga algus on 
põnev ja annab uut energiat, 
see on päris kindel. Ometi on 
iga teelesaat`ka veidi nuk-
ker. Tean, et elan „leherüt-
mis“ veel pikka aega. Koo-
lilehe kõrval sammutud 11 
aastat olid toredad ja eeskätt 
tänu inimestele, kellega koos 
töötasin. Aitäh teile ja ener-
giat ning innovaatilisi ideid 
kogu toimetusele! Ootan uu-
si numbreid, Meie KG 500 
ei ole enam kaugel:-)  Lõpe-
taksin Meie KG 400. numb-
ris öeldud Walter Davenpor-
ti sõnadega: „Toimetaja on 
isik, kes teab täpselt, mida 
ta tahab, kuid pole päris kin-
del:-) Olge vahvad!

Marit Tarkin, 
teatepulga üleandja

3000 meest Rakveres tantsimas

11. juunil kohtusid Rak-
veres 3000 meest, et maha 
pidada üks vägev pidu. Sel-
line, mida naised vaataksid! 
Nende 3000 mehe seas olid 
ka Sõleseppade poisid, kes 
soovisid peost osa võtta ja 
oma panuse anda.

Et pidu, mille nimeks ja 
teemaks Elementaalne, toi-
muda saaks, oli vaja alusta-
da proovidega. Tuulisest ja 
vihmasest ilmast hoolima-
ta toimus igal Rakvere staa-
dionil tantsuproov. Mingi-
gi aimdus eelseisvast peost 
saadud, kogunes kõik see 
mees peaväljakule proloo-
gi proovi. Väljak oli vihmast 
läbimärg ja mudane ning 
kiiresti liikuvatel meestel oli 
tegemist, et mitte kukkuda. 
Peale proovi toimus meele-
lahutus peatelgis, kus esi-
mesel õhtul esinesid Leh-

makommionud. Õhtu ei 
saanud venida pikaks, sest 
kauakestvad proovid olid 
seljataga ning veel pikemad  
proovid alles ees seismas.

12. juunil harjutasid kõik 
rühmad omaette. Meie, C-
rühmade proov toimus Rak-
vere Ametikooli staadionil. 
Õhtul kogunesid kõik taas-
kord peaväljakule, et kava 
kokku panna ja juba järgmi-
ne päev seda ette kanda.

Jõudiski kätte 13. juuni, 
mil Rakvere staadionil olid 
kõik tribüünid täidetud ja 
rahvas ootas pidu. Seda nad 
ka said. Vaatamata vihmase-
le ja külmale ilmale tantsisid 
C-rühmad (ka Sõlesepad!) 
palja ülakehaga ja paljajalu. 
Tantsu nimeks oli „Käivad 
Virus vihtlemas“ ning kind-
lasti oli see tantsupeo kõige 
meeldejäävam tants.  Lisaks 

peaproov-etendusele toimu-
sid ka esimene ja teine eten-
dus, mis samuti oli toonud 
kokku suure hulga rahvast. 
Pärast etendusi toimus pea-
telgis pidu koos Tanel Padar 
& The Sun`iga. 

Saarlaste jaoks algas ko-
jusõit alles kella kahe pai-
ku öösel ning koju jõuti 14. 
juuni hommikul. Kõik tant-
supeolised olid peoga rahul 
ja ootavad juba  suvist noor-
te laulu ja tantsupidu Tallin-
nas.

Sõleseppades tantsisid 
Mikk Maasik, Argo Sannik, 
Mairo Tänav, Meelis Linde, 
Klemet Vaha, Mihkel Ven-
del, Priit Järveots ja Tiit Põl-
luäär.

Mairo Tänav 
12. A klass,  

Sõleseppade tantsijaSünnipäevad
AVE    JÕGI    9.9

Teated
Jätkame spordilainel. 

Ülekoolilisele tervisespor-
dipäevale järgnevad Kures-
saare Gümnaasiumi meistri-
võistlused kergejõustikus.

Võistlused toimuvad 16. 
ja 21. septembril 2010. a linna 
staadionil. Algus mõlemal 
päeval 12.00. 16. septembril 
võistlevad 4.-9. klassid ja 21. 
septembril 10. -12.  klassid.

Nimeline registreerimine 
aladele teha KG kodulehel 
järgmiselt: 4.-9. kl  teisipäe-
vaks, 14. septembriks kella 
15.00; 10.-12. kl  esmaspäe-
vaks, 20. septembriks.

Sirje Metsküll, 
spordiosakonna juhataja
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Kitarrilaagri harjutusruumides töötati hoolega

2. - 8. augustini 2010 toimus 
Kuressaare IV kitarrilaager

Laagris osales 25 kitarri-
huvilist nii Saaremaalt kui 
ka mandri pealt.

Laagri üheks eesmärgiks 
oli õpetada loomingulist ja 
avatud lähenemist muusika-
le ning pakkuda uusi ideid 
ja inspiratsiooni kõikidele 
kitarrihuvilistele!

Seekordses laagris õpe-
tasid kitarrimängu Erki Pär-

noja, Erko Niit (KG 28. lennu 
vilistlane) koos Laura Junso-
niga, Karl Laanekask, Oleg 
Pissarenko, Virgo Sillamaa, 
Andre Maaker (KG 20. len-
nu vilistlane). Hommikuste 
"käivitamiste" eestvedajaks 
oli Reigo Ahven.

7. augustil toimunud 
avatud õpitubade päeval 
rääkis lisaks laagris osale-

nud õpetajatele klassikali-
sest kitarrist Kristo Käo (KG 
20. lennu vilistlane).

Õhtuti toimusid kitarri-
jämmid GO Spa hotellis ja 
Sadhu kohvikus! Sauurepä-
rane ja meeleolukas lõpp-
kontsert oli GO Spas, kus 
näitasid oma oskusi kõik 
laagris osalenud õpilased.

Kogu tõde laagri kohta 

KG 32. lennust
Lõputunnistuse sai 155 

KG 32. lennu lõpetajat. 
Kuldmedaliga lõpeta-

sid: Elisabet Arge (12. a), 
Rauno Rüütel ja Alan Väli 
(12. b), Kristina Oolu (12. c).  
Hõbemedaliga lõpetasid: 
Karl Kristjan Raik, Aare 
Tuulik (12. a), Elari Murd, 
Mareli Ots, Aivo Põlluäär 
(12. c), Jana Smidt (12. d), 
Stella Ruus (12. e). 

Arensburger Wochenb-
latti stipendiumi parimale 
saksa keele tundjale pälvis 
Heidi Tarkus (12. b). Kusti 
Koka nimelise stipendiumi 
(peadgoogikat edasiõppi-
vale noorele) sai Jana Smidt 
(12. d), Hildegard Silvone-
ni stipendiumi (meditsiini ja 
inimesega seotud erialadel 
edasiõppijale) pälvisid Elisa-
bet Arge (12. a) ja Mareli Ots 

(12. c). Kooli meedia-
preemia koolielu ka-
jastamise eest meedias 
sai Triin Kand (12. c), 
lennukirjandi preemia 
Kairi Sepp (12. a). Ni-
meline käekell koo-
li esindamise eest anti 
John Kajule ja Mihkel 
Tanilale (12. b). 

Parim tulemus rii-
gieksamitel: Elisabet 
Arge - 5 riigieksami 
keskmine 94 p, Alan 
Väli 88,8 p, Sandra 
Tiitson 86,7 p, Rauno 
Rüütel 85,2 p. 

Vabariigi presiden-
di vastuvõtul esindas 
meie kooli Kuressaare 
linna aasta gümnasist 
Alan Väli.

Maidu Varik, 
õppealajuhataja

Söökla info
KG sööklast võib igaüks 

leida endale meelepärase me-
nüü, järgnevalt väike näide, 
mida me pakume: 13 krooni 
eest saab õpilane valida me-
nüüst näi teks prae (13 kroo-
ni), teise variandina saab va-
lida su pi ja magustoidu (8.- + 
5.-). Õpilane, kes soovib suu-
remat praadi, peab arvesta-
ma hinnaga 15–29 krooni. 
Iga päev pakume 2-4 erinevat 
toor salatit ja seda lisab igaüks 
täpselt nii palju, kui  soovib. 

Lõuna kõrvale paku-
me kõi gile Kuressaare 
Gümnaasiu mi õpilastele  joo-
giks tasuta piima ja sidruni-
vett. 

ühe päeva näidismenüü: 
Supp  rassolnik 250g/350g  

8.-/10.-
Puder kaerahelbepuder 

100g/200g  4.-/8.-
Praed (erinevad lisandid: 

kartul, kartulipüree, riis, ma-
karon või tatar, hautatud köö-
giviljad)

Pikkpoiss 13.-/23.- 
Maksakaste 13.-/20.-
Kalakotlet 13.-/25.-
Kartuli-lillkapsavorm 15.-
Makaron hakklihaga 15.-
Seašnitsel 28.-
Magustoidud
Assortiitarretis 7.-
Mannapuder kisselliga 5.-
Õunavorm piimaga 6.-

Tiiu Smidt, 
Olete lahkesti oodatud !                                                                                                                         

söökla juhataja

Tänu
Täname endist pedagoogi 

Sulev Truuväärti koolile kin-
gitud kunstiraamatute eest, 
12. a klassi teatriansamblit, 
kes annetasid oma auhinna-
raamatud kooli raamatuko-
gule ja koolituskeskuse Osi-
lia juhatajat ja tõlkijat Ülla 
Jürvistet raamatu “Roomlaste 
elulood” eest.

raamatuid saab panna virna
ridadesse riiulisse
raamat annab hüva nõu kui
hiir on jooksnud viiulisse

raamatus on häid retsepte
teistes keeltes tarku sõnu
piltidega muinasjutte
vahvaid vaimuteri vanu

loodusraamat annab teada
kuidas sirgub konnaks kulles
lugejaid on ümberringi
silmaring ei hüüa tulles
                      (Jaan Pehk)

Urve, 
raamatukogu juhataja 

Aasta gümnasist Alan Väli
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KG 16. kirjanduspäevad „Ega vanasõna vett joose“
Kool on alanud ja paslik 

on taas ka põnevatest ette-
võtmistest rääkida, mis meie 
õpilasi ees ootavad. No-
vembris toimuvad taas kir-
janduspäevad, mis sel aastal 
on pühendatud rahvaluu-
lele – vanasõnadele. Kuna 
2010/2011 õppeaasta on ra-

havaluuleaasta, siis püüame 
meiegi üheskoos avastada, 
mida vanad tarkused meile 
täna kõnelevad, kuidas me 
neid tõlgendame ja millist 
inspiratsiooni nad annavad. 
Kirjandusviktoriinil aga 
süüvime sõna jõusse laie-
malt – uurime kuulsa keele-

mehe Johannes Aaviku tööd 
keele edendamisel ja osa-
leme presidendi väljakuu-
lutatud Sõnause võistlusel. 
16. kirjanduspävad haa-
ravad nelja üritust: 
16.11 toimub ülekooli-
line kirjandusviktoriin 
18.11 Põhikooli teatriõhtu 

25.11 Suur Teatriõhtu 
30.11 Teatrigala kõigile soo-
vijaile, lapsevanemaile ja kü-
lalistele.

Et ettevalmistusperiood 
oleks piisavalt pikk ja head 
mõtted jõuaks pähe tulla, 
siis nüüd kõigest täpsemalt.

Põhikooli teatriõhtu  “Tee enne, kiida pärast!” juhend
Iga klass valib vanasõna, 

mida püütakse etenduses 
avada. Näitemäng võib ol-
la nii omaloominguline kui 
dramatiseering mõne sobi-
va autori põhjal. Selleks so-
bivad muinasjutud, teosed 
noorsoo-kirjandusest. Au-
toriteks soovitame Helga 
Nõud, Aidi Vallikut, Aino 
Pervikut. Nõu annavad eesti 
keele õpetajad ja raamatuko-
gu juhataja. Etenduse mak-
simaalne pikkus 10 minutit.  
Žürii hindab vanasõna ava-
mist, terviklikku näitemän-
gu, näitlejate kõnet ja lava-
list liikumist.

Head pealehakka-
mist! Kohtume teatriõhtul!  
Registreerimistähtaeg 18. 
oktoober. Registreerimi-
ne toimub e-posti aadres-
sil heidi@oesel.edu.ee. Re-
gistreerimisel tuleb esitada 
näitemängu pealkiri, autor, 
osalejate nimed ja nende rol-
linimed.

Kirjandusviktoriin
Selleaastane kirjandus-

viktoriin on seotud eesti 
suurmeeste Johannes Aavi-
ku 130. ja August Mälgu 110. 
sünniaastapäeva tähistami-
sega. Üheks oluliseks märk-
sõnaks on loomingulisus.

Sõnaus on ilus vana, ent 
ununenud sõna, mille leia-
me Wiedemanni eesti-saksa 
sõnaraamatust tähenduses 
’koosolek, arutelu; võlumi-
ne, nõidumine’. See on tabav 
vaste uute sõnade loomise 
võistlusele.

Eesti vabariigi preident 
Toomas Hendrik Ilves üt-
les: „Me ju teame päris häs-
ti oma keele ajalugu. Me ju 

teame, et tänapäeval nii iga-
päevased sõnad nagu hetk, 
veenma, lünk, nõme, laup  ja 
paljud teised sõnad leiuta-
ti alles eelmise sajandi algu-
ses. See peaks andma meile 
julgust pöörata ka täna pal-
ju rohkem tähelepanu oma 
keele kaasajastamisele, sel-
met võõrsõnu oma keelde 
kopi-peistida.

Tänavu, meie suure sõna-
looja Johannes Aaviku 130. 
juubeli aastal, võiksime ühi-
selt, koos rahvaga rajada tal-
le monumendi. Ja mis oleks 
selleks sobivam, kui luua 
uusi sõnu, uusi keelendeid. 
Me peame mõtlema mõiste-

tele, millest meil siiani puu-
dus. Mõtlema sellele, milli-
seid sõnu luua ja tuletada, 
et meie endi emakeel rikas-
taks meie taastatud iseseis-
vuse ajal nii oluliselt muutu-
nud elu.“

16. kirjanduspäevade kir-
jandusviktoriinil on sel aas-
tal seega üks oluline uuen-
dus: kirjandusviktoriini 
võistkonnal palume võt-
ta osa uute sõnade loomi-
se võislusest, mille kohta 
on täpsem info üleval aad-
rerssil http://www.sona-
voistlus.ee . Loomulikult on 
tegemist loomingulise üles-
andega ja noorematelt võist-

lejatelt võib tulla väga huvi-
tavaid sõnapakkumisi.

Kirjandusviktoriini teos-
te ja artiklite nimekiri on 
üleval kooli kodulehel ees-
ti keele osakonna tegemis-
te all. Kirjandusviktoriiniks 
tuleb klassi välja panna üks 
4-liikmeline võistkond, mis 
valmistab ette loetelus too-
dud teemad. Võistkonna re-
gistreerimise tähtaeg on 19. 
oktoober aadressil merle@
oesel.edu.ee

Merle Rekaya, 
kirjandusviktoriini 

peakorraldaja

8. a jagamas põnevaid uudiseid põhikooli teatriõhtul novembris 2009

Heidi Truu, 
Põhikooli teatriõhtu korraldaja
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Suur Teatriõhtu 2010  
„Vanasõna elab ikki ega vanasõna mädane!“ 

Kooliteatrite vabariikli-
kul festivalil möödunud ke-
vadel rõhutas Andres Noor-
mets, kui oluline on mäng. 
Mäng, mis haarab kogu 
truppi, haarab ka publikut 
ja tundub nii tõene, et unus-
tame, et tegu on mänguga. 
Seekordne teatripidu on pü-
hendet vanasõnadele, nende 
igikestva väärtuse toomise-
ga teieni, gümnasistid. Mil-
lest tarkuseterad just teile 
kõnelevad, kuidas teie neid 
mõistate ja neist aru saate, 
sellele suurel teatripeol kes-
kendumegi. Olge vaimukad, 
sellesaastane rahvaluuleo-
lümpiaad kõrvutab samu-
ti Suure Tõllu ja Metsatölli, 
mis viitab, et rahvaluule ei 
ole sugugi midagi ammus-
test aegadest, rahvaluule 
areneb ja liigub koos meie-
ga, kes me pidevalt midagi 
uut välja mõtleme ja ükstei-
sele ette kanname:-)

Juhend

Teatritulle astuvad kõik 
10. – 12. klassid, kelle üles-
andeks lavaküpseks harju-
tada kuni 15minutiline näi-
temäng (NB! Jälgige aega 
täpselt!). Etenduse pealki-

ri peab olema vabalt valitud  
vanasõna,  mille teie enda 
teatritüki sisuga ja mängu-
ga originaalselt ja stiilselt 
avate. Teie tabavust vana-
sõna tõlgendamisel, lavatü-
ki kompaktsust, head, selget 
lavakõne ja lavalist liikumist 
arvestatakse etenduste hin-
damisel. Etendus võib ol-
la nii omaloominguline, toe-
tuda võib ühele või mitmele 

autorile, rahvaluulele või 
luulele. Olge vaimukad ka 
sobiva vanasõna leidmisega, 
teid abistavad nii interne-
tis üleval olevad vanasõna-
de andmebaasid kui vansõ-
naraamatud raamatukogus. 
Valitud allika tõlgendami-
ne ja avamine on trupi enda 
teha. Mängida võib nii bal-
letti, muusikali, operetti kui 
draamat.  Abi annavad lah-

kelt kõik kirjandusõpetajad, 
meie raamatukogu juhataja, 
kindlasti ka klassijuhatajad. 
Põnevaid leide ja vahvat et-
tevalmistusperioodi!

Osavõtu registreerimine 

Osavõtu registreeri-
mise viimane tähtaeg on 
20.10. 2010. Esinemisjärje-
kord kujuneb teie regist-
reerimisjärjekorrast, vii-
masest registreerijast kuni 
esimeseni liikudes, esi-
mesel registreerijal  on õi-
gus valida esinemishetk 
ise. Kes unustab registreeri-
da, ei saa kahjuks osaleda!  
Registreerimiseks saatke pa-
lun kiri e-maili aadressil ma-
rit@oesel.edu.ee märgusõ-
naga Suur Teatriõhtu 2010. 
Kirjas peab olema: Etendu-
se pealkiri ja märge, milli-
se teksti ainetel on lavatükk 
valminud. Osatäitjate nimed 
ja nende rollinimed, instse-
neeringu lavastaja ning tin-
gimata klassinumber. 

Marit Tarkin,  
Suure Teatriõhtu korraldaja, 

eesti keele osakonna juhataja

11. c väike romantikahetk Suurel Teatriõhtul 2009

12. a Suure Tõlluga publikut hullutamas 2009. aasta Suurel Teatriõhtul
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Tantsuosakond
Ringi nimetus Õpetaja Toimumise aeg/koht
Liikumis- ja spordiring poistele vanuses 3-6 aastat E. Koitla E,K 16.50 /  LA
Rütmika- ja liikumisring tüdrukutele vanuses 3-4 aastat E. Koitla E,K 16.10 / LA
Tantsuring 5-6aastastele L. Ojasaar T,N 16.45 / LA
Aeroobika 7.-12. kl ja täiskasvanud L. Ojasaar T,N 19.00 / KG 
Tantsuring 1.-2. klass L. Ojasaar E,K 16.00 / KG
Tantsuring 3.-4. klass L. Ojasaar E,K 17.00 / KG
Tantsuring põhikooli õpilastele I. Kurgjärv / L. Ojasaar E 18.00 (või 17.30),

 T 19.00 /KG
Tantsuring gümnaasiumi õpilastele I. Kurgjärv / L. Ojasaar E, T 18.00 / KG
Kõhutants algajatele 9.-12. kl  ja täiskasvanud K. Pruel / J. Köönverk L/P  /KG
Kõhutants edasijõudnutele 9.-12. kl ja täiskasvanud K. Pruel / J. Köönverk L/P ja K  /KG
Muusikaosakond
Ringi nimetus Õpetaja Toimumise aeg/koht
Muusikaring 3aastastele P. Karu T, N 17.30 / LA
Muusikaring 4aastastele H. Rand E,K 17.30 / LA
Muusikaring 5aastastele H. Rand E,K 18.15 / LA
Muusikaring 6-7aastastele P. Karu T,N 18.15 / LA
1. kl tüdrukute muusikaring H. Rand / KG
2. kl tüdrukute muusikaring H. Rand / KG
3. kl tüdrukute muusikaring L. Lehto / KG
Solistiõpe L. Lehto Kokkuleppel / KG
Solistiõpe P. Karu Kokkuleppel / KG
Poistekoori mudilaskoor 5-7aastased L. Lehto / KG
Poistekoori ettevalmistuskoor V. Lehto / KG
Poistekoori kontsertkoor V. Lehto / KG
Neidudekoor L. Lehto / KG
Kitarriõpe H. Liiv / KG
Klaverisaate kujundamine V. Lehto / KG
Trummiõpe T. Lauri / KG

KG Huvikool Inspira avatud ringid

Avatud ringide lastevanemate infotund 09.09.2010 kell 18.00 KG aulas. Võimalus koh-
tuda ringijuhtidega, täita avaldused ja lepingud. KG Huvikool Inspira ringidesse avaldus-
te esitamine alates sellest õppeaastast elektrooniline, aadressil  www.oesel.ee/kg Info: tiia@
oesel.edu.ee ja www.oesel.ee/kg Inspira uksed on kõigile avatud! Tiia Leppik

Tantsuringid Inspiras
Tantsuhuvilistele las-

tele ja noortele on sel aas-
tal ringe pakkuda kõikidele 
vanusegruppidele. 3-4aas-
tastele tüdrukutele paku-
me rütmika- ja liikumisrin-
gi ning 3-6aastastele poistele 
liikumi- ja spordiringi. Rin-
gis arendatakse lapse ke-
halisi võimeid, koordinat-
sioonitaju ja tähelepanu, et 
aktiviseerida eri lihasgrup-
pide tegevust, liigutusvilu-
must, koostööd. Tegevustes 
on põimunud põhimotoori-
kat toetavad harjutused, ta-
sakaalu ja rütmi harjutused, 
keha tunnetamisega seotud 
harjutused ning liikumis-
mängud. Mõlemat ringi ju-
hendab õpetaja Ene Koitla.

Veidi vanematele tüd-
rukutele, 5-6aastastele, on 
ring, kus püütakse ka esime-
sed tantsud selgeks saada. 
Juhendajaks Liis Ojasaar.

Lasteaiaealiste laste rin-
gid toimuvad kesklinna 
Naerusuu lasteaia ruumides 
Tallinna 12.

Tantsutrenne pakume ka 
algklassi, põhikooli ja güm-
naasiumi tüdrukutele–nei-
dudele. Gümnaasiumis ja 
põhikoolis on tantsuõpeta-
jaks Liis Ojasaare kõrval ka 
Ingrid Kurgjärv, kes on võt-
nud sihiks tüdrukud Kooli-
tantsule viia.

Ka aeroobikatreeningud 
jätkuvad, juhendajaks endi-
selt Liis Ojasaar.

Käesoleval õppeaastal 
alustab Inspiras tegevust  ka 
kaks kõhutantsu gruppi: al-
gajatele ja edasijõudnute-
le. Treeningud toimuvad 
laupäeval või pühapäeval 
ning edasijõudnutel ka kol-
mapäeval. Edasijõudnute 
grupp on tänaseks komp-
lekteeritud, kuid algajate 
gruppi on võimalus veel re-
gistreeruda. Treeningute-
le ootame eeskätt täiskasva-
nuid ja gümnaasiumi neide.  
Meil on heameel, et alates sel-
lest õppeaastast saavad huvi-
lised kõhutantsuga tegeleda 
professionaalsete tantsuõpe-
tajate juhendamisel. Nen-

deks on Jamila ja Jelena, kes 
põhikohaga tegelevad Tal-
linna kõhutantsuklubides.  
Jamila (Kati Pruel) on tege-
lenud tantsimisega aastast 
1995, alustades India tant-
sust.  Seejärel alustas ta fla-
menco ja kõhutantsu õp-
pimisega. Teadmisi on 
omandatud peamiselt tant-
sustuudio Amrita juhenda-
ja Pille Roosi käe all. Lisaks 
on Jamila ennast pidevalt 
täiendanud intensiivkur-
sustel erinevate välismaiste 
õpetajate juures. Õpetajana 
on Jamila alustanud tege-
vust 2003. a  laste india tant-
su rühma juhendajana.

Jelena (Jelena Köönverk) 
on erinevaid tantsustiile har-
rastanud juba varajasest lap-
sepõlvest, mille hulka kuu-
lusid ka ballet ja rahvatants. 
Hiljem teismelise eas on pi-
kemalt harrastatud free sty-
le ja showtantsu, kus oli 
võimalus ka treeneritöö-

ga kätt proovida, juhenda-
des laste showtantsu gruppi.  
Idamaiste tantsudega alus-
tas 2006. aastal tantsustuu-
dios DanceAct. Idamaiste 
tantsude treenerina on kätt 
proovinud asendusõpetaja-
na ja andnud eratunde. 2010. 
a suvel viis InesDance tant-
sustuudios läbi koolituse 
„ABC kursus algtasemele”.

Tiia Leppik, 
KG huvikooli Inspira juhataja

Jelena (Jelena Köönverk)Jamila (Kati Pruel) 
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KG õppeaasta 2010/2011 korraldus 
Õppeaasta jaguneb:

• neli veerandit
• seitse üleminekuklassi-

de arvestuse-/eksami- 
ja praktikapäeva  (4.-8.; 
10.-11. kl)

• viis tunniplaanivälist te-
gevuspäeva

• kaheksa täiendava õp-
petöö päeva 

Õppeaastas on 4 vaheaega.

Õppeveerandid:

• 1. veerand  1. september 
- 22. oktoober 2010

• 2. veerand  01. novem-
ber 2010 – 14. jaanuar 
2011

• 3. veerand  17. jaanuar - 
18. märts 2011

• 4. veerand  28. märts - 
24. mai 2011

Koolivaheajad:

• Sügisvaheaeg  23.10. ku-
ni 31.10.2010

• Jõuluvaheaeg  24.12. 
2010 kuni 09.01.2011

• Kevadvaheaeg  19.03. 
kuni 27.03.2011

• Suvevaheaeg  04.06. ku-
ni 31.08.2011

Ülekoolilised tunniplaani 
muudatused:

• 01. november 2010
• 10. jaanuar 2011
• 21. veebruar 2011

Tegevuspäevad (ülekoolili-
sed projektipäevad; aluseks 
Juhendid):

• 01.09. 2010 – Tere, Kool!
• 08.09. 2010 – Reipalt 

kooli!
• 23.12. 2010 – Hea tege-

vus
• 25.02. 2011 – e-õpe
• 03.06. 2011 – Tervitus 

suvele!

Kooli aineolümpiaadid (aine-
osakonnad):

• 21.09. 2010 – bioloogia; 
geograafia

• 23.11. 2010 – inglise keel  
(põhikool)

• 25.11. 2010 – vene ja sak-
sa keel

• 02.12. 2010 – matemaa-

tika
• 06.12. 2010 – inglise keel 

(gümnaasium)
• 08.12. 2010 – keemia
• 10.12. 2010 – füüsika
• 14.12. 2010 – eesti keel
• 03.03. 2011 – töö- ja teh-

noloogiaõpetus
• 30.03. 2011 - ajalugu

Arvestuste-, eksamite- ja 
praktikaperiood

Kõik 8., 10. - 11. klasside 
õpilased sooritavad kuni kaks 
eksamit (üks kohustuslik ja 
üks valikeksam, 11. klassi õpi-
lased võivad sooritada ka kaks 
lõpueksamit) ja 4. - 7. klassi-
de õpilased kuni kaks õppe-
aasta materjali hõlmavat hin-
delist arvestustööd. Eksamite 
ja arvestuste õppeained kinni-
tatakse 1. õppeveerandil. Ek-
samite ja arvestuste hinded on 
võrdväärsed õppeveerandite/
kursuste koondhinnetega ja ar-
vestatakse aastahinde või koo-
liastmehinde väljapanekul.

Praktikapäevadest võtavad 
osa 4. - 8. ja 10. klasside õpila-

sed. 
Aluseks on juhend.
Täiendava õppetöö pe-

riood on õpilastele, kellel on 
õppeaasta jooksul omandama-
ta jäänud õppekavaga nõuta-
vatest teadmistest ja oskustest.  
Aluseks on õppenõukogu ot-
sus.

Eksamiperiood põhikooli 
lõpetamiseks 6.- 16. juuni 2011

Eksamiperiood gümnaa-
siumi lõpetamiseks   25. aprill 
– 15. juuni 2011

Tundide ajagraafik:

• 1. tund 08.10 – 08.55
• 2. tund 09.00 – 09.45
• 3. tund 10.00 – 10.45
• 4. tund 11.00 – 11.45
• 5. tund 12.00 – 12.45
• 6. tund 13.00 – 13.45
• 7. tund 14.00 – 14.45
• 8. tund 15.00 – 15.45
Õppenõukogu  29.08.2010

Anu Saabas, 
õppealajuhataja

Kooliaasta 2010/2011
     2010/2011. õppeaasta 
eksamiperioodid põhikoo-
li ja gümnaasiumi lõpeta-
miseks 

• põhikooli lõpetamiseks 6.–
16. juuni 2011. a;

• gümnaasiumi lõpetami-
seks 25. aprill – 15. juuni 
2011. a. 

Riigieksamite õppeained, 
vormid ja ajad on järgmi-
sed:

• eesti keel (kirjalik) – 
25. aprill 2011. a;

• ühiskonnaõpetus (kirja-
lik) – 29. aprill 2011. a;

• inglise keel võõrkeelena 
(kirjalik) – 3. mai 2011. a;

• inglise keel võõrkeelena 
(suuline) – 4.–6. mai, 9.–

10. mai 2011. a;
• matemaatika (kirjalik) – 

13. mai 2011. a;
• saksa keel võõrkeelena 

(kirjalik) – 17. mai 2011. a;
• saksa keel võõrkeele-

na (suuline) – 18.–19. mai 
2011. a;

• vene keel võõrkeelena 
(kirjalik) – 17. mai 2011. a;

• vene keel võõrkeelena 
(suuline) – 18.–19. mai 
2011. a;

• bioloogia (kirjalik) – 
24. mai 2011. a;

• ajalugu (kirjalik) – 30. mai 
2011. a;

• geograafia (kirjalik) – 
3. juuni 2011. a;

• keemia (kirjalik) – 7. juuni 
2011. a;

• füüsika (kirjalik) – 13. juu-

ni 2011. a. 

Põhikooli lõpueksamite õp-
peained, vormid ja ajad on 
järgmised:

• eesti keel ja kirjandus (kir-
jalik) – 6. juuni 2011. a;

• matemaatika (kirjalik) – 
10. juuni 2011. a;

• vene keel ja kirjandus (kir-
jalik) – 15. juuni 2011. a;

• bioloogia (kirjalik) – 
15. juuni 2011. a;

• keemia (kirjalik) – 15. juu-
ni 2011. a;

• füüsika (kirjalik) – 15. juu-
ni 2011. a;

• geograafia (kirjalik) – 
15. juuni 2011. a;

• ajalugu (kirjalik) – 15. juu-
ni 2011. a;

• ühiskonnaõpetus (kirja-

lik) – 15. juuni 2011. a;
• inglise keel võõrkeele-

na (kirjalik) – 15. juuni 
2011. a;

• inglise keel võõrkeelena 
(suuline) – 15.–16. juuni 
2011. a;

• saksa keel võõrkeele-
na (kirjalik) – 15. juuni 
2011. a;

• saksa keel võõrkeelena 
(suuline) – 15.–16. juuni 
2011. a;

• vene keel võõrkeele-
na (kirjalik) – 15. juuni 
2011. a;

• vene keel võõrkeelena 
(suuline) – 15.–16. juuni 
2011. a.

Maidu Varik, 
õppealajuhataja


