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Juhtkond tänab
Tervisenädala korraldajaid ja kõiki ürituste
läbiviijaid.

Lühidalt
KG osutus väljavalituks
Tiigrihüppe
Sihtasutuse
projektis “Disain ja tehnoloogia”.
Selle raames antakse
koolile arvuti teel juhitav
CNC freespink koos disainitarkvaraga ning viiakse läbi
koolitus õpetajatele.
Tiigrihüppe Sihtasutus sõlmis KG-ga lepingu ka õpilasprojekti “Koolide e-sõprus” finantseerimiseks.
Selle projekti raames on
kavandatud jätkata meie
koostööd õpilastega Narvas.

Lk. 2

Kuressaare Laululinnu võistlusel jagati
eripreemiaid.

Lk. 3

KG õpilaste kollektsioonid School Fashion
Show’l 2005.

Lk. 6

Õpilaskoosolek teemal ”Meie kool meie
klassi pilgu läbi”.

Maidu Varik,
õppealajuhataja
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Õpilaste sünnipäevad
Herman Toom 10A 21.04.
Indrek Voksepp 8A 21.04.
Toomas Tõru 10B
22.04.
Priit Jõgi 9D
22.04.
Reelika Kask 6C
22.04.
Martin Nõmm 8D
22.04.
Kerttu Ellermaa 12C 23.04.
Tanel Ilmjärv 10B
23.04.
Tiit Juulik 10A
23.04.
Ivar Laes 11A
23.04.
Mari-Liis Leis 8D
23.04.
Hiie Nõmm 10B
23.04.
Raili Ruttu 12B
23.04.
Liina Salonen 2B
23.04.
Sander Puppart 2A 24.04.
Kristo Ader 2A
25.04.
Raul Kaubi 9A
25.04.
Evelin Michelson 12A 25.04.
Aleks Notton 11A
25.04.
Laura-Liisa Perova 9C 25.04.
Diana Pihlas 12C
25.04.
Anli Vanem 10A
25.04.
Kerolin Kuusk 4A
26.04.
Allar Link 8C
26.04.
Annika Tõnsau 12A 27.04.
Töötajate sünnipäevad
Eha Põld
21.04.
Genadi Noa
23.04.
Hilja Metsmaa
25.04.
Endel Tustit
25.04.*
Inge Jalakas
25.04.
Leili Võrel
27.04.

16. aprillil toimus esimene riigieksam - kirjand. KG-s oli kirjutamas 109 abiturienti ja 6 vilistlast. Kirjutajate
lemmikteemaks oli “Mõttest sünnib tegu, tegudest saatus”, sellele järgnesid “Meile on palju antud - ikka oleme
nõutud.”(Juhan Viiding) ja “Seal, kus on suur armastus, sünnib alati imesid.” (Willa Cather). Foto: Gert Lutter

Mõtteid selleaastastest lõputöödest
• Elutormi keerises on
oma tegelikule minale kõige
lähemal lapsed, sest nad ei
ole ideoloogiliselt veel ühegi uskumuse külge kinnistunud.
• Elu suund ei ole antud
otsustada ühelegi kosmilisele jõule ega saatusele, vaid
tõeotsijale endale. Siiski leidub kaaslasi, kellele pakub
naudingut teiste värvilisisse
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tikandeisse näotute mustrite
põimimine.
• ”Südame Jumal on ainus tõeline Jumal,” on öelnud
Knut Hamsun. See tähtis rinnus tuksuv eluallikas juhib
kirgi ja valgustab teed nendele lähemale jõudmiseks.
• Toretsev barokk, lihvitud
renessanss, formalistliku, kuid
samas metsiku modernismi erinevad väljundid... Need kõik

on eostunud unistusest jõuda
millenigi, mida heldekäeliselt
jagamiseks anda pole...
• Oscar Wilde on Elu nimetanud Kunsti parimaks ja
üleüldse ainsaks õpilaseks.
Kirjutaminegi on kunst , inimesed kokku moodustavad
elu, seega võib teisisõnu öelda, et kahejalgsed on kirjanduse tudengid.
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Meie KG, 20. aprill 2005

„Kuressaare Laululind 2005“

Lühidalt

Heli Vaher. Foto: Gert Lutter

Tähtede laul 2005
14.-17. aprillini toimus
Tallinnas Salme kultuurikeskuses laste ja noorte rahvusvaheline laulukonkurss
Tähtede Laul 2005, kus osales ka meie kooli õpilane
Heli Vaher 10A klassist (juhendajad Laine Lehto ja Jevgenia Pihel). Heli võistles
14-16aastaste muusikalisolistide kategoorias ning jõudis finaalvooru 7 parima solisti hulka.

Laupäeval, 16. aprillil
toimus Kuressaare Kultuurikeskuses iga-aastane solistide konkurss „Kuressaare
Laululind 2005“. Ennelõunal võistles poolsada 3-9aastast laululast, pärastlõunal 40 solisti vanuses 10-17
aastat.
Meie kooli õpilastest osales 18 solisti: Kristina Liiv
1a, Mirjam Tenno 2b, AnnaLiis Lehto 2b, Anli Luup 3b,
Sigrid Vinn 3b, Grete Paia
3a, Martin Õisnurm 4b, Juulia Tšekman 4b, Helena Pihlas 4b, Hanna Martinson 5b,
Keidi Saks 6b, Sass Pääsk 7c,
Tuuli Rand 8b, Kadi Sink
9a, Preedik Heinmaa 9a, Jana Sai 10e, Heli Vaher 10a ja
Teele Viira 10c.
Kuna mitmes vallas on
kohalik lauluvõistlus veel
pidamata, selguvad „Saaremaa Laululind 2005“ finalistid pärast 26. aprilli. Küll
aga andis žürii välja mitmeid eripreemiaid neile, kes
millegagi silma paistsid: eripreemia „Muusika äratundmise eest“ said Mirjam Tenno (õp. Helle Rand), Hanna
Martinson (õp. Pilvi Karu) ja Tuuli Rand (õp. Laine Lehto); „Isikupärase esituse“ eripreemia sai Sass
Pääsk (õp.Mai Rand); Staaripreemia anti Preedik Heinmaale (õp.Veikko Lehto) ja

Tuuli Rand, kes pälvis ”Muusika äratundmise” preemia, esinemas
Saaremaa Koolinoorte Kultuuripäevadel. Foto: Gert Lutter

eripreemia „Säravaima esituse eest“ pälvis Heli Vaher
(õp.Laine Lehto).
„Saaremaa
Laululind
2005“ finaalkontsert toimub
7.mail k.a. Kuressaare Linnateatris ning selle ürituse

lõppedes selguvad ka need
lauljad, kes esindavad Saare maakonda üleriigilisel
lauluvõistlusel
„Laulukarussell“.
Veikko Lehto,
muusikaõpetaja

Veikko Lehto,
muusikaõpetaja

Direktsioon
12.04.2005
direktsiooni koosolekul andis Merle
Tustit ülevaate maakondliku õpioskuste olümpiaadi
korraldusest, vaadati läbi ja
tehti parandusettepanekuid
õpilaste
sisekorraeeskirjades, arutati õppeaasta lõpetamise üle. Maren Asumets
tutvustas projekti “Kasulik
töö kooli heaks”. Kaja Puck
andis ülevaate elust koolis
tema poolt tehtud küsitluse põhjal.
Inge Jalakas,
huvijuht

Eelmisel nädalal toimunud tervisenädalal hüpati kõrgust, mängiti mälumängu, valmistati tervisesalateid ja
tehti paljut muud huvitavat. Pildil kuulab 7C klass loengut uimastitest. Foto: Gert Lutter

Meie KG, 20. aprill 2005
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KG edu School Fashion Show`l
8. aprillil 2005 toimus juba kolmandat korda Saaremaa noorte kunsti- ja moeloome konkurss School
Fashion Show. Et antud üritus üha enam populaarsust
kogub, näitab seegi, et osales 50 kollektsiooni (pealvaatajatest rääkimata).
Ka Kuressaare Gümnaasium oli esindatud 16 kollektsiooniga ning saavutati häid kohti ja mitmeid
eripreemiaid.
I koha vanemas vanuseastmes pälvisid Maarja Aleksejeva, Jaanika Kütt,
Katrina Kaubi kollektsiooniga Padinad (Etno) ja samas
vanuseastmes III koha Pilvi
Käiro kollektsiooniga Dandy (Fantaasia).
Parima lavashow eest
kuulus preemia kollektsioonile Sumistajad (Animal
Planet), autor Maris Tustit.
Parimaks vanema vanuseastme modelliks valiti Katrina Kaubi (Padinad, Etno).
Eripreemiaid jagati veel
kollektsioonile White Like

Teated
Leitud
Leitud väike kuldkõrvarõngas. Küsida õp. R. Kaubilt (201).
Raili Kaubi,
käsitööõpetaja

Lühidalt

Vanema vanuseastme I koha pälvinud kollektsioon Padinad (Katrina
Kaubi, Jaanika Kütt, Maarja Aleksejeva). Foto: Raili Kaubi

Snow (Fantaasia), autor Elisabet Välbe; Kerttu Keskülale kollektsioonist Auh-AuhShow, autor Keidi Saks.

Meie vilistlastest
23. aprilli telesaates “Tähed muusikas” (Kanal 2) astub üles KG vilistlane Elina
Toompuu. Elagem kaasa!
Portugalis 15ndat korda
korraldatud Georg Baptist’s
European Cup’ il, kus selgitasid omavahelist paremust
kelneri ja ettekandja ametit õppivad noormehed ja
neiud, saavutas II koha KG
vilistlane, Kuressaare Ametikooli hotelliteeninduse eriala
õpilane Maret Kivi.
KG-s oma võrkpalluri teed alustanud Keith Pupart tuli Audentese Ülikooli
võistkonna koosseisus Eesti
meistriks võrkpallis.

Noortele moeloojatele palju
õnne ja edu edaspidiseks!

Maidu Varik,
õppealajuhataja

Raili Kaubi,
moehuviline

15. Juhan ja Jakob Liivile
pühendatud luulekonkurss
SÜG-is.
Juubelihõngulisel kevadisel luulekonkursil osales
sel aastal kokku 39 õpilast
erinevatest Saare maakonna
koolidest.
Hindamas oli noori etlejaid auväärt žürii koosseisus
Velvo Väli, Indrek Saar, Toomas Lõhmuste, Toni Käsper, Riinu Räim, Tõnis Kipper ja Kaie Rõõm. Velvo Väli
on gümnasistina 1992. aastal
võitnud ka vabariikliku Liivi
konkursi laureaaditiitli.
Meie kooli arvukast osalejaskonnast olid kaks põhikooliõpilased ja 7 gümnasistid. Eelmisel aastal
saavutasHelenapeapreemiaja
esindas maakonda Alatskivil toimuval vabariiklikul
võistulugemisel.
Saarlaste
hulgas on vendade Liivide
konkurss populaarne olnud
ja tulemused vabariigistki
on olnud väärikad. Hoiame
pöialt Maret Ansperile SÜGist, kes nädalavahetusel maakonda Tartumaal esindab.

15. aprillil toimus Saare Maakonna vendade Liivide 15. luulekonkurss, millel osales meie koolist 11 õpilast.
KG võib tulemustega rahule jääda: laureaat Juta Altmets (juh. Heidi Truu), laureaat Helena Pihel 11b (juh. Marit Tarkin), eripreemia Sille Lihulinn 12a (juh. Merle Rätsep). Kokku osales konkursil 38 õpilast. Foto: Marit Tarkin

Marit Tarkin,
emakeeleõpetaja
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Algklassidelt
Huvitav füüsikaline kogemus

3B klassi õpilased külastasid füüsika kabinetti. Õpetaja Hilja Metsmaa tutvustas
klassiruumi ja rääkis lastele elektrist. Õpetaja juhendamisel pandi kokku vooluring. Kõigi silmad lõid
särama, kui vooluringis süttis elektripirn. Õpetaja Hilja
palus lastel kirjutada jutukese „Laupäev elektriga.” Õpetaja poolt sai pika pai ilusa
jutu eest Anli.
Täname õpetaja Hiljat ja
soovime läheneva sünnipäeva puhul õnne!
3B klass

Laupäev elektriga
Tänapäeval on elekter
väga vajalik, sest ilma selleta ei kujuta elu ette.
Laupäeval oli esimene asi
vannitoas tuli põlema panna
ja end pesta. Ema askeldas
sel ajal köögis ja valmistas
kohvimasinaga kohvi. Mina läksin appi võileivagrilliga soojasid saiu tegema. Televiisori ees oli mõnus seda
hommikueinet süüa ja multifilme vaadata. Päeval tuldi ukse taha ja tilistati elektrilist uksekella, et mind õue
kutsuda.
Õhtul on toas hämar ja
on vaja elektrivalgusteid kasutada. Nendeks on meil:
laelamp, põrandalamp, laualamp ja kohtvalgusti. Mina kasutasin laualampi, et
süntesaatoriga mängida. Samal ajal oli vend arvuti taga ja ema soojendas mikrolaineahjus õhtusööki. Õhtul
vaatasime koos perega televiisorit. Õhtu lõppedes läksin magama ja ema pani
mulle raadiomaki pealt Pipi
mängima.
Selline oli minu laupäevane päev koos elektriga.

Meie KG, 20. aprill 2005

Õpilaskoosolek „Meie kool meie
klassi pilgu läbi 2004/2005 õ.-a.“
27. aprillil ‘05 algusega 15.30 toimub kooli aulas
igakevadine õpilaskoosolek
„Meie kool meie klassi pilgu läbi“, kus nii õpilastel kui
ka õpetajatel oma esindajate kaudu on võimalik sõna sekka öelda kõigis koolija koolimaja valdkondades,
arutlemaks, kuidas meie
kooli veelgi paremaks muuta saaks või mida oleks vaja
muuta.
Soovitavate teemadena
käsitleda allpool esitatud
märksõnu (soovi korral võib
ka muid). Ettekanneteks on
aega 5 minutit. Alustatakse 5. klasside ettekannetega, seejärel 6. klassid jne.
Vaba mikrofon on peale ettekannete lõppu. Ettekanne
vormistada kirjalikult. Eelnevalt tuleb kokku leppida tehniliste vahendite kasutamine (grafo, arvuti, cd
vms.). Samuti tuleb eelne-

valt registreeruda hiljemalt
teisipäevaks, 26. aprilliks ‘05
huvijuhi juures!
Ettekande vorm:) Ettekandja nimi ja klass 2) Ettekande koostamise tutvustus (küsitluse vms põhjal)
3) Ettekande teema 3) Kokkuvõte
Soovitusi
ettekande
koostamiseks: ära karda,
see on sinu kool, kõik on ju
omad. See ärane võimalus
oma esinemisoskust treenida. Ettekande põhiteesid pane kindlasti eelnevalt ka kirja. Ära unusta, et esindad
oma klassi seisukohti. Tehniliste vahendite kasutamine on soovitatav. Ettekande
muudavad huvitavamaks
vanasõnad, võrdlused, epiteedid jms. – ainult nendega
ei maksa liialdada. Kui kritiseerid, siis ole konkreetne,
väldi solvanguid.
„Aasta parim ...“ (üritus,

õpetaja, tund, koostöö vms.)
• Bassein (ujula) • Direktor
• Esindus -> õpilasesindus
• Fassaad (loe: koolimaja)
• Garderoob • Hindamissüsteem • Infolevik • Jalatsid
vahetusjalatsid
• Klassidevaheline võistlus
•Loomevabadus,-ilu,-tõde
• Maine • „Noor õpetaja“
• Olukord (loe: töö- ja õppekeskkond) • Pesemis- ja
riietumisvõimalused koolis • Q-tegija • Riietumine • Söökla • Turvamees/
-naine • „Uus asi“ • Vägivald koolis • Wc-d • Õppekorraldus • Äpardumised
• ÕNNe tuba • Üritused
• X(I)(I) klass.
Tule ja osale kindlasti,
sest Sinu ja Sinu klassi arvamus on väga tähtis!

Anli Luup,
3B klass
Tähelepanu jalgrattahuvilised

Kaunis kevad meelitab jalgrattad talvekorterist välja. Enne sõitma minekut kontrolli, kas kõik on
nõuetekohane sinu ratta juures. Ka tänavu mai lõpul on
noortel soovijatel võimalik
sooritada koolis jalgratturi
eksamit. Soovin edu õppimisel! Kohtumiseni eksamil!
Kati Haamer,
algklasside õpetaja

Õpilaskoosolek õppeaastal 2003/2004. Kõneleb Mario Rauk. Foto: Gert Lutter

Renate Pihl,
huvijuht

Meie KG, 20. aprill 2005
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Jätkub intervjuusari ”Ka õpetaja on inimene”
Genadi Noa
Kuidas sa lõõgastud?
Otsin looduses välja koha, kus saab tunda end argipäevasunnist võimalikult vabana. Need kohad on metsast
ümbritsetud lagendikud või
mäetipud tammederingis. On
paiku, mille piirilt põrkub välisilma kära ja rahutus tagasi
ja kus siseminegi rahutus malbub. Seal saab nautida iseendaga üksolemist. Kui pimedal ööl vaadelda tähistaevast
ja ühestuda tema lõpmatusega, kas siis argielu probleemid muutuvad tähtsamaks
või tühisemaks?

Genadi Noa. Foto: erakogu

Millest sa unistad?
Unistan seisundist, kus
äraöeldamatu on muutunud
minus endas reaalseks elutegelikkuseks, millelt avanevad
kaugemad, oma saavutamisega pikemaajalist rahuldust
pakkuvad sihid, millel uhkab
veel saladuskate. Valjude mõtete sundusest vabana unistan
unistamatust – enda praktilisest tajumisest kõiges ja kõige
tajumisest endas.
Mis sind naerma ajab?
Naerma ajab mind mu
enda rumalus, kui tema jälile saan ja tarkusega teda valgustan nii, et ta taandub nagu
pimedus valguse ees. Kas on
teadmisel peale naeru mingit
muud väärikamat suhtlemisviisi teadmatusega? Naerma
ajab mind näägutamine ja torisemine, millega saavutatakse just vastupidist sellele, mida õieti saavutada tahetakse.
Naerma nakkab mind ka teiste naer puhtast südamest.

Millele sa kõhklematult raha
kulutad?
Raha kulutan kõigele, mille varal saab pisutki rohkendada hingevalgust ajutarkuse
eredale loitmisele vaatamata
hämaras oleskelus. Vaimse sisuga raamatud on vahendid
hingevalguse
soodustamiseks. Et ehe hingevalgus ise
pole ei kaup ega kapital, siis
ei saa seda kunagi ega kusagilt raha eest.

ga, käsitööd tehes, ristsõnu lahendades.
Millest sa unistad?

Kõige rohkem naeran ma
iseenda üle.

Unistan turvalisest elust ja
heast tervisest.

Millele sa kõhklematult raha
kulutad?
Lõngapoest on väga raske
välja tulla ilma ostuta.
Üks naljakas seik koolipõlvest...
Naljakas seik koolipõlvest? Muidugi sai koolis palju nalja, aga ei meenu midagi märkimisväärset. Olin väga
murelik õpilane ja nutsin tihti, seda aega ma küll tagasi ei
tahaks.

Üks naljakas seik koolipõlvest...
Seitsmenda klassi õpilasena sõitsin kord jalgrattaga
ettevaatamatult peateele. Minu taga oli sammunud minu
tollane suurim vihavaenlane – klassikaaslane, kes mind
enim narris. Peateel lähenes
suure kiirusega auto. Peatuda
või kõrvale pöörata polnud
mul enam võimalik, ka üle tee
poleks jõudnud. Klassikaaslane haaras mõlema käega jalgratta pakiraamist kinni, nii
et peatusin mõne cm kaugusel pidurdavast autost.
Üks lõbus lugu õpetajaks
olemisest
Esimesel tööaastal, kui
õpilasi veel filosoofide arvamustega üle koormasin, avastasin kord, et õpetajalaua tagant tõusta saan vaid koos
tooliga. Lõpuks jäi toolile riidetükk püksiistmikust. Keegi kaheteistkümnendik oli
enne tundi valanud toolile
laigu toolivärvilist liimi. Sellest ajast alates ei tähtsusta ma
oma ainet üle ega õpeta seda
teiste ainete arvel.
Kui sa poleks õpetaja, kes
sa siis oleksid?
Siis oleksin see, kes ma tegelikult olen. Luuletaja ehk
olematute asjade väljamõtleja – see, kes tirib need olematusest olemasollu.
Sinu suur kirg...
Minu suur kirg on saada
kõik kired nii oma kontrolli alla nii, et järgneb kirgastumine.

Hilja Metsmaa
Kuidas sa lõõgastud?
Lõõgastun füüsilise töö-

Mis sind naerma ajab?

Üks lõbus kogemus õpetajaks olemisest...
Hilja Metsmaa. Foto: erakogu

Mis sind naerma ajab?
Naerma ajab hea nali.
Millele sa kõhklematult raha
kulutad?
Raha kulutan kõhklematult vajalikele teatmeteostele.
Üks naljakas seik koolipõlvest...
Meenub, kuidas keskkoolis lahtise veoautoga Leningradis klassiekskursioonil
käisime ja teeäärsetes heinaküünides ööbisime.
Üks lõbus kogemus õpetajaks olemisest...
Õpetaja elus juhtub iga
päev midagi, nii rõõmsat kui
muret tekitavat.
Kui sa poleks õpetaja, kes
sa siis oleksid?
Kui ma poleks õpetaja, siis
ma oleksin lastearst.

Õpetaja töö on tore, sest
igas päevas on midagi lõbusat. Tuleb lihtsalt hea tujuga klassiuksest sisse astuda.
Näiteks sel aastal korraldasid 4.b klassi õpilased mulle
väga vahva aprillinalja - esimese tunni alguses puudus
12 õpilast ja mina jäin tõesti
uskuma,et mingi nakkushaigus on meie klassi tabanud!?
Kui sa poleks õpetaja, kes
sa siis oleksid?
Kui ma poleks õpetaja?
Seda on päris raske ette kujutada. Töötaksin meelsasti
ka raamatukogus. Naudiksin
vaikust-rahu ja võib-olla oleks
seal võimalik ka lugeda?
Sinu suur kirg...
Minu suur kirg on kudumine, aga suveks viskan vardad käest ja naudin tööd aias.
Iga suvine kiviktaimla laiendus pakub suurt naudingut.

Sinu suur kirg...
sis.

Ma ei ole eriti kirgede küü-

Ülle Jasmin
Kuidas sa lõõgastud?
Tore õhtupoolik või nädalavahetus pere või sõprade seltskonnas on väga lõõgastav.
Millest sa unistad?
Unistan kuumast-kosutavast suvepuhkusest.

Ülle Jasmin. Foto: erakogu
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Lühidalt

Heategev kevadlillemüük 2005
Eesti Tervishoiumuuseum
kutsub teid osalema heategevas kevadlilleliikumises haigete ja puudega laste toetuseks.
See on rinnaskantavate lillekeste ja kleebiste müük õpilaste
poolt, millest laekuv tulu läheb
haigete eakaaslaste elu kergendamiseks.
Heategeva kevadlillemüügi
juhend 2005

SmartBoard. Foto: Gert Lutter

Infotehnoloogia
aitab
õppetööd
huvitavamaks
muuta.
Tehnoloogia areng pakub järjest uusi võimalusi õppetöö huvitavamaks
muutmiseks.
Kuressaare
Gümnasiumis tulevad kasutusele esimesed puutetahvlid. Interaktiivne puutetahvel kujutab endast huvitavat
ja kaasaegset õppevahendit,
mille abil saab arvutit juhtida lihtsalt tahvli pinnale vajutades ja näidata suuremal
hulgal visuaalset informatsiooni.
“Puutetahvel sobib hakkajale õpetajale”- sellise
pealkirjaga tutvustati puutetahvlit eelmisel nädalal
Pärnumaa koolidele (Pärnu
Postimees 23.03). Puutetahvlit saab kasutada igas tunnis, parima lahendusena on
puutetahvel kõrvuti tavalise tahvliga.
Maidu Varik,
õppealajuhataja

Meie KG, 20. aprill 2005

Heategeva kevadlillemüügi eesmärk on aidata haigeid
ja puudega lapsi ning suunata
võimalikult paljusid õpilasi kevadlillede müügi kaudu heategevusele. 2005.aastal toimub
kevadlillemüük põhiliselt aprillis ja mais. Maakondades ja linnades toimuvatel suurtel rahvakogunemistel võib lilli müüa
ka varem ja hiljem. Kevadlilledel on kindlad hinnad. Teistsuguse hinnaga ei tohi lilli müüa.
Tänavuste lillede värv on hõbejasroosa. Müügi korraldaja on
Eesti Tervishoiu Muuseumi kevadlille keskus.
Lilli müüvad õpilased, kellel on rinnas suur papist õis

oma nimega. Nad käituvad viisakalt, teavad ja oskavad selgitada, mis eesmärgil nad tegutsevad.
Lillemüüjad annavad raha ja müümata lilled juhendaja
(kooli huvijuhi) kätte, kes selle
kohta jaotuskaardil arvet peab.
Müüjaid võib premeerida. Selle otsustab iga kool ise, kuid
summa ei tohi ületada 10% läbimüügist. KG premeerib müüjaid töötundidega!(20 lille = 1
töötund)
Raha kasutamise üle otsustab kool ise, kusjuures raha
võib jätta oma kooli haigete laste tarbeks või annetada piirkonna haigetele lastele.
Korraldajatel on õigus raha kasutamist kontrollida. Info
raha kasutamise kohta on avalikult kättesaadav. Koondaruanne esitatakse ka Rootsi, kust
kevadlilled tulevad.
Nõuanded kevadlille-müüjale!

Kevadlilli müües teed Sa
heateo: Sa aitad oma haiget eakaaslast, annad talle võimaluse
inimväärseks eluks.

Müü kevadlilli karbiga ja
kirjuta sellele lillede hinnad:
väike lill -1 kr., pärg -5 kr.,
kleebis- 2 kr.
Kirjuta karbile ka müügi
eesmärk, näiteks “Haigete laste
toetuseks” või “Aidake haigeid
lapsi”. Võta korraga kaasa vähe
lilli. Pea müüdud lillede kohta
täpset arvet ja hoia raha hoolikalt varjul.
Püüa igale oma kooli õpilasele müüa kasvõi lill.
Vestle võõrastega julgelt
ja viisakalt. Alusta näiteks nii:
• Tere, kas tahate aidata haiget
last? • Kas tahate teha väikest
heategu? • Ostke üks kevadlill rinda ja lillekleeps aknale,
sellega teete heateo haigetele lastele. • Ole sõbralik, lahke
ja valvas. • Täna iga ostu eest
kuuldavalt.
Aus ja omakasupüüdmatu
tegu muudab ka Su enda paremaks ja toob Sulle elus õnne.
Kogu info ja lilled saate huvijuhtidelt!
Inge Jalakas,
huvijuht

H. C. Andersen “Jutupangas”
6. aprilli hommikul olid
“Jutupanka” koguneneud
algklasside
2-liikmelised
võistkonnad, et oma teadmisi proovida väikeses viktoriinis. Juttu tuli muinasjutukuninga elust ja loomingust

ning koos lugesime muinasjuttu “Inetu pardipoeg”.
Kõik viktoriinis osalenud
võistkonnad olid tublid ja
said “Jutupangast” mälestuseks volditud “Inetu pardipoja”. Osavõtnutest nu-

pukamad olid aga 3a klassi
võistkonnas võistelnud Riin
Nõukas ja Birgit Verbitski.
Palju õnne teile!
Maren Aaviste,
kooliraamatukogu

H. C. Anderseni ristsõna vastused
1.Muinasjututegelane, kellest sai kuningas, kuna ta oskas
hästi sõnu seada - Tobe Hans
2.Muinasjutt üheteistkümnest printsist ja nende õest Elisast -“Metsluiged”
3.Muinasjutu pealkiri, kus
on tegelasteks Kaj ja Gerda “Lumekuninganna”
4.Muinasjutt ühe jalaga tinasõdurist, kes armub imekaunisse baleriini -“Vankumatu ti-
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nasõdur”
5.Pisitilluke, sõrme pikune ilus lillehaldjas, kes ei suuda elada soomudas, hiireurus
ega muti maa-alustes käikudes
- Pöial Liisi
6.Tule süütamise vahend,
Anderseni muinasjutu pealkiri
-“Tuleraud”
Ülevalt alla: linn, kus sündis Hans Christian Andersen –
Odense
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Õigesti vastasid: Mait Erlenbach, Merilin Heinsoo, Ralf
Heinsoo, Jako Jõgi, Kärt Kaasik,
Hillar Kapsta, Mathias Kapsta, Hedi Kereme, Sander Laaster, Annaliis Lehto, Liisel Nelis,
Sass Pääsk, Alari Saar, Stina Silluste, Loretta Tiits.
Urve Aedma,
raamatukogu juhataja
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