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Saaremaa Laululind `2005
Laupäeval, 7.mail toi-

mus Kuressaare Linna-
teatris 16. solistide konkurss 
Saaremaa Laululind `2005. 
Meie koolist pääsesid lõpp-
võistlusele 9 solisti: Mir-
jam Tenno 2b (juh.H.Rand), 
Helena Pihlas 4b 
(juh.V.Lehto), Hanna Mar-
tinson 5b (juh.P.Karu), Sass 
Pääsk  7c (juh.M.Rand), Tiina 
Seppel 7b (juh.M.Vainokivi), 
Tuuli Rand 8b (juh.L.Lehto), 
Kadi Sink 9a (juh.P.Karu), 
Preedik Heinmaa 9a 
(juh.V.Lehto) ja Heli Vaher 
10a (juh.L.Lehto). 

Poolsada 2-17 aastast so-
listi jagunesid 6 vanuseast-
messe. 7.-9. aastaste vanuse-
astmes sai III koha Mirjam 
Tenno, 13.-15. aastaste va-
nuseastmes saavutas III ko-
ha Hanna Martinson, 16.-17. 
aastastest saavutas Preedik 
Heinmaa III koha.

Veikko Lehto,
muusikaõpetaja

Õpilaste sünnipäevad
Mikk Paju 9B 12.05.
Toomas Pihl 11D 12.05.
Martin Raamat 11C 12.05.
Viljar Saar 12A 12.05.
Martin Varvas 8C 12.05.
Aina Antsmaa 7A 13.05.
Keito Kaljulaid 6C 13.05.
Liina Reinart 10A 13.05.
Riin Reinart 10A 13.05.
Liina Reinvald 10D 13.05.
Madis Seppel 12B 13.05.
Jane Kaju 3A 14.05.
Angela Leppik 8B 14.05.
Janno Muruvee 9A 14.05.
Alari Adoson 2A 15.05.
Liisi Holmberg 7A 15.05.
Annika Maripuu 30C 15.05.
Kalmer Prostang 11A 15.05.
Kady Koov 10E 16.05.
Maarja Pihl 10A 16.05.
Marie Põder 1A 17.05.
Maaria Tamm 10A 17.05.
Terina Truumaa 10D 17.05.
Anneli Kadarik 11D 18.05.
Kertu Kesküll 6B 18.05.
Maria Sunduk 7A 18.05.
Taavi Tasane 6B 18.05.

Töötajate sünnipäevad
Maidu Varik 14.05. 
Valdur Jõelaid 15.05. 
Asta Düüna 18.05. 
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Direktsioon
03.05.2005 direktsiooni 

koosolekul olid arutluse all 
aprillikuu tegijad, õpetajate 
koolitus, lapsevanemate vas-
tuvõtt, stipendiumikonkurss 
“Hea õpilane”, kehalise kas-
vatuse tundide sisekontroll, 
õpilaskoosolek, ainekaar-
did, direktsiooniliikmete si-
sekorraeeskirjad, kuulutuste 
ülespanemise kord, sotsiaal-
teaduste ainenädala tagasisi-
de, lennukirjandi konkurss, 
direktori vastuvõtt ning õpe-
taja Sirje Metskülli poolt  anti 
ülevaade vabariikliku puna-
se risti võistluse toimumise 
korrast!

Inge Jalakas,
huvijuht

Saaremaa Laululind 2005 III koht Hanna Martinson. Foto: Gert Lutter

KG Lennukirjandi statuut
KG Lennukirjand on pree-

mia lennu parima kirjandi 
kirjutajale . Preemia eesmär-
giks on tunnustada ja hinnata 
õpilaste loomingut, originaal-
sust ning keelelise väljendu-
se rikkust. Preemia suurus - 
500 EEK. Lennukirjandi autor 
kuulutatakse välja abiturienti-
de lõpuaktusel. Lennukirjand 
valitakse välja abiturientide 
proovikirjandite põhjal. Hin-
damiskomisjonile esitavad töö 
hindamiseks XII klassi ema-

keele- ja kirjandusõpetajad 
või XII klassi õpilased ise hil-
jemalt emakeele riigieksami 
toimumise päevaks. Komis-
jonile esitatakse anonüümsed 
märksõnaga varustatud tööd, 
autori isikuandmed lisatak-
se kinnises ümbrikus. Lennu-
kirjandi valikul arvestatakse: 
1. Teema avatust 2. Originaal-
sust 3. Sisukust 4. Isikupära 5. 
Põhjendamis-, järeldamisos-
kust 6. Stiili. Lennukirjandi 
hindamiskomisjoni koosseis 

(kuni 5 liiget) määratakse di-
rektori käskkirjaga igal õp-
peaastal, kusjuures üks koht 
on õpilasesinduse esindajale. 
Hindamiskomisjoni koosseisu 
ei või kuuluda XII klassi ema-
keele õpetajad. Hindamis-
komisjoni otsused võetakse 
vastu lihthäälteenamusega, 
häälte võrdsel jagunemisel 
on otsustav komisjoni esime-
he hääl.  Kandideerida soovi-
jad, esitage enda tööd õppe-
alajuhatajale 20. maiks!
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Eksamiperioodist 04/05 aastal
Eksamitele lubamine:

Eksamitele lubatakse 
kõik õpilased.
Eksamitest vabastamine:

• Kohustuslikust eksa-
mist ei vabastata.

• Valikeksamist võib va-
bastada õpilase, kelle aasta-
hinded (v.a. muusika, kunst, 
tööõpetus ja kehaline kasva-
tus ) on „4“ või „5“ ja valitud 
eksamiaines kõikide õppe-
perioodide hinded „5“-d. 

• Eksamitest vabastuse 
soovid esitab klassijuhataja 
õppenõukogule kinnitami-
seks 20. mail. (Õppenõuko-
gu toimub 23. mail).

Hindamine:

• Hindamise aluseks on 
KG arvestuslike tööde hin-
damisjuhend.

• Eksamihinne on antud 
aines võrdväärne õppepe-
rioodide hinnetega ja seda 
arvestatakse aastahinde väl-
japanekul.

• Mitterahuldav eksami-
hinne või eksamile põhju-
seta mitteilmumine on võrd-
väärne aasta mitterahuldava 
hindega (olenemata õppepe-
rioodide hinnetest) ja õpila-

sele määratakse antud õppe-
aines pikendatud õppetöö. 
Aastahinne pannakse väl-
ja pärast pikendatud õppe-
töö lõppu. 

• Õpilasele, kes haiges-
tus eksamipäevaks, antak-
se võimalus eksami soorita-
miseks ÕN (30.mail) poolt 
määratud kuupäeval. 

Eksami ettevalmistus ja 
läbiviimine:

• Eksamid korraldatak-
se direktori kinnitatud eksa-
miplaani järgi. Eksamiplaan 
pannakse kõigile tutvumi-
seks välja kaks nädalat enne 
eksamiperioodi algust.

•  E k s a m i m a t e r j a l i d 
koostab aineõpetaja, koos-
kõlastab ainekomisjoni koo-
solekul (protokollitakse) ja 
esitab kinnitamiseks õppea-
lajuhatajale vähemalt kaks 
nädalat enne eksamipe-
rioodi, s.o. 9.maiks.

• Abimaterjalide kasu-
tamise eksamil otsustab ek-
samitöö koostanud õpetaja 
ja fikseerib need eksamima-
terjalides.

• Eksamite läbiviimi-
seks moodustab õppealaju-
hataja (õppetöö korralda-

ja) hiljemalt üks nädal enne 
eksamiperioodi vähemalt 
kaheliikmelise eksamiko-
misjoni (esimees ja liige).

• Eksamikomisjoni esi-
mees on õppealajuhataja 
poolt määratud õpetaja ja lii-
ge on aineõpetaja(d).

• Eksami tulemused 
protokollitakse. Protokoll 
edastatakse õppealajuhata-
jale. Eksamitööd säilitab ai-
neõpetaja kuni järgmise õp-
peaastani.

• Uurimistööd kaitstak-
se selleks moodustatud ko-
misjoni ees. Uurimistööl 
peab olema ka retsensendi 
hinnang (kirjalik) ja  töö ju-
hendaja kirjalik arvamus töö 
kohta. Uurimistöö hinne on 
võrdne eksamihindega. Uu-
rimistööd võetakse arvele 
ja säilitatakse kooli raama-
tukogus.

• Korduseksamid soo-
ritatakse kooli õppenõuko-
gu poolt määratud ajal (pi-
kendatud õppetöö perioodi 
jooksul).

Kinnitatud direktsiooni 
koosolekul 28.09.2004

Anu Saabas,
õppealajuhataja

Juhtkond tänab
29. aprillil toimunud 5. 

kooli rahvatantsupäeva kor-
raldajat Merle Tustit’it.

Õpperaamatu “Infor-
maatika õppematerjal 1. ja 2. 
kooliastmele” autorit, arvu-
tiõpetaja Eha Kask’e koolile 
kingitud eksemplaride eest.

Päästeteemalise loo-
minguvõistluse 2005 üle-
eestilisse lõppuvooru saa-
detud tööde autoreid: 3b kl. 
Marleen Kubits (õp. 
K.Haamer) ja 7b kl. Kertu 
Saar (õp. E.Jurkatam). Tänu 
kõigile osalejatele.

Õpilasesindus

Soovin osta raudkappi ala-
tes sügisest 2005.

Teatada telefonil 
5086266.

Pärlipäeva kandidaadid
Selleaastase Pärlipäeva 

konkursi kandidaadid õppe-
töö osas on üles pandud 
õpetajate toa ukse kõrval 
asuvale seinale täienduste-
paranduste tegemiseks. Ette-
panekud jm esitada hiljemalt 
reedeks, 13. maiks 2005. hu-
vijuhtidele!

Renate Pihl,
huvijuht

Teated

Abituriendid kirjutamas lõpukirjandit. Foto: Gert Lutter

Kokkuvõte 4. mai ÕE koo-
solekust:

• Õpilaskoosoleku taga-
siside; • ÕE laager 6. mail; 
• Esmaspäeval, 16. mail 
soomlased KGs; • Klasside 
ülevaatus.

Karmen Riik,
õpilasesindus

ÕE koolitusel. Foto: Renate Pihl



Aprillikuu tegijad Kuressaare Gümnaasiumis
• Võrkpallivõistkond 

koosseisus: Gerda Kaubi 
10c, Teele Viira 10c, Triin 
Madisson 10c, Heddi Põld 
10d, Piret Paiste 10b, Kaisa 
Õunpuu 8b, Marin Alekseje-
va 8b - maakondliku A- va-
nuseklassi võrkpalli karika-
võitjad.

• Malevõistkond koos-
seisus: Uku-Rasmus Lind 
8b, Mihkel Valge 9a, Taavi 
Tanila 9a - maakondliku ma-
lekarika võitjad 

• Mihkel Tanila 7a - edu-
ka esinemise eest Eesti maa-
klubide ujumise meistri-
võistlustel – kolm esikohta 

• Holger Part - 8.-9.klassi 
maakondlikul inglise keele 
olümpiaadil 1. - 2. koht 

• 3a klassi õpioskus-
te võistkond - maakondli-
kul õpioskuste olümpiaadil 
1. koht 

• Kristiina Kruuse – va-
bariikliku konkursi „Euroo-
pa koolis“ peapreemia 

• Marit Tarkin – õpilase 
hea juhendamise eest vaba-
riiklikul konkursil „Euroo-
pa koolis“

• Janno Tilk - vabariikli-
kul uurimistööde konkursil 
„Globe“ 2.koht

• Kristiina Ader - vaba-
riiklikul uurimistööde kon-
kursil „Globe“ 4. koht

• Sirje Kereme – õpilaste 
hea juhendamise eest vaba-
riiklikel konkurssidel

• Ralf Heinsoo 2b – vaba-
riikliku loomingukonkursi 
„Vetevald läbi laste silmade 
2005“: kujutava kunsti noo-
rema vanuserühma 3. koht

• Merle Tustit – õpilase 
hea juhendamise eest vaba-
riiklikul loomingukonkursil 
„Vetevald läbi laste silma-
de 2005“ 

• Marleen Kubits 3b - va-
bariikliku loomingukonkur-
si „Vetevald läbi laste sil-
made 2005“: kujutava kunsti 
vanema vanuserühma lau-
reaat

•Kati Haamer – õpilase 
hea juhendamise eest vaba-
riiklikul loomingukonkursil 
„Vetevald läbi laste silma-

de 2005“ 
• Kristel Sepp 6a - vaba-

riikliku konkursi „Vetevald 
läbi laste silmade 2005“ uu-
rimistööde noorema vanuse-
astme 1. koht 

• Karl Kristjan Raik 7c - 
vabariikliku konkursi „Vete-
vald läbi laste silmade 2005“ 
uurimistööde laureaat 

• Sass Pääsk 7c - vabarii-
kliku konkursi „Vetevald lä-
bi laste silmade 2005“ uuri-
mistööde laureaat

• Kristiina Kruuse 12c - 
vabariikliku konkursi „Vete-
vald läbi laste silmade 2005“ 
uurimistööde vanema va-
nuserühma 1. - 3. koht

• Ilona Käsk (12c) - vaba-
riikliku konkursi „Vetevald 
läbi laste silmade 2005“ uu-
rimistööde vanema vanus-
erühma 1. - 3. koht 

• Juta Altmets 7b - Ven-
dade Liivide maakondliku 
konkursi laureaat

• Helena Pihel 11b - Ven-
dade Liivide maakondliku 
konkursi laureaat

• 9b võistkond „Pa-
dinad“ - 1. koht maakondli-
kul School Fashion Showl 

• Preedik Lemba 11b – 
üleriigilise klarneti ja plokk-
flöödi õpilaste konkursi va-
nema vanuserühma 1. koht 

• Kaari Uus 6c - üleriigi-
lise klarneti ja plokkflöödi 
õpilaste konkursi 11. - 12. 
aastaste seas II koht

• Triin Lõbus 5b - ülerii-
gilise klarneti ja plokkflöödi 
õpilaste konkursi 11. - 12. 
aastaste seas III koht

• Maidu Varik - Tiig-
rihüppe Sihtasutuse ja 
Microsofti konkursil „Virtu-
aalne õppetund“ kooli tule-
musliku esindamise eest

• Saare maakonna 11. 
Koolinoorte Kultuuripäeva-
de toimkond: korraldajad I. 
Jalakas, R. Pihl ning muu-
sikaõpetajad V. ja L. Lehto, 
H. ja M. Rand, P.Karu – Saa-
re maakonna 11. koolinoorte 
kultuuripäevade „tegijad“

• Tuuli Rand 8b - Saare 
maakonna 11. Koolinoorte 
Kultuuripäevade 1.koht 8.-

9.klassi solistide arvestuses 
• Ansambel „Milimali - 

Saare maakonna 11. Kooli-
noorte Kultuuripäevade 1. 
koht 8.-9.klassi ansamblite 
arvestuses 

•Keete Viira 12c - Saare 
maakonna 11. Koolinoorte 
Kultuuripäevade 1. - 2. koht 
duettide arvestuses

• Teele Viira 12c - * Saa-
re maakonna 11. Koolinoor-
te Kultuuripäevade 1. - 2. 
koht duettide arvestuses.  
Saare maakonna 11. Kooli-
noorte Kultuuripäevade 1. 
koht 10. - 12. klassi solistide 
arvestuses 

• KG segaansambel - 
Saare maakonna 11. Kooli-
noorte Kultuuripäevade 1. 
koht 10. - 12. klasside an-
samblite arvestuses 

• 8c poisid - Saare maa-
konna 11. Koolinoorte Kul-
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tuuripäevade akrobaatika 
kava 1. koht 8. - 9. klassi ar-
vestuses 

• 10d poisid - Saare maa-
konna 11. Koolinoorte Kul-
tuuripäevade akrobaatika 
kava 1. koht 10. - 12. klassi-
de arvestuses 

• KG Showtrupp - Saare 
maakonna 11. Koolinoorte 
Kultuuripäevade tantsuline 
lavastus 1. koht 10. - 12. klas-
side arvestuses 
Lisa märtsikuu tegijatele: 

• Laine Lehto – õpilas-
te hea juhendamise eest va-
bariiklikul A. Mattiseni kon-
kursil 

• Helle Rand - õpilaste 
hea juhendamise eest vaba-
riiklikul A. Mattiisseni kon-
kursil.

Inge Jalakas,
huvijuht

Aprillikuu tegijaks valitud KG Showtrupp esinemas. Foto: Gert Lutter



Kus viga näed laita, seal tule ja aita

 4. mail said taas kord 
kokku KG noored õpeta-
jad, kes arutlesid oma koo-
lirõõmude ja -murede tee-
mal. Peamiseks jututeemaks 
oli õpilaskoosoleku kriiti-
ka noorte õpetajate suunas. 
Siinkohal tekkiski meil mõ-
te, et kritiseerimise asemel 
võiksite meile nõu anda. 
Kritiseerida oskame ju kõik, 
aga kui paljud meist oska-
vad pakkuda mõistlikke la-
hendusi, et asi paremaks 
muutuks? Seega siit üles-
kutse kõigile: aidake noortel 
õpetajatel saada Õpetajaks!

Mida me peaksime tege-

ma paremini, mida me tee-
me juba hästi? Ettepanekuid 
võite saata meile e-postiga, 
anda tundide lõpus paberil, 
tuua õpetajate tuppa post-
kasti jne. Me oleme kõige 
eest tänulikud. Ja eriti tore 
oleks, kui see kõik toimuks 
veel sellel kevadel. Plaanime 
taas kokku saada 23. mail ja 
siis oleks hea, kui saaksime 
juba teie ettepanekutest rää-
kida.  

4. mai Meie KG-s oli kok-
kuvõte õpilaskoosolekust. 
Seal oli öeldud, et noor-
tel õpetajatel on raske kor-
da hoida. Meie arvame, et 

gümnasistid on tulnud KG-
sse õppima, mitte lobisedes 
aega veetma. Miks me siis 
peaksime suunama oma 
energiat õpetamise asemel 
korra loomisele? 

Tegelikult tahaksime me 
Teiega koos õppida ja Teile 
oma teadmisi jagada

Tahaksime, et kehtiks 
kooli moto: KG ja tahadki 
koolis käia. Teeme siis selle 
heaks koostööd! Üksi tehes 
ei suuda me ju nii palju kui 
üheskoos.  

Piret ja Riina,
noorte õpetajate nimel

Õpilasvõistlus Känguru lõppenud
18. märtsil toimunud 

Känguru võistlusel osa-
les meie koolist 30 õpilast. 
Meie kooli tublimad õpi-
lased (said ainsana üle 100 
punkti) olid benjaminide 
vanuseklassis võistelnud 
Jorgen Holm (23. koht/126 
punkti) ja Ragnar Kaseorg 
(201. koht/106 punkti). Pal-
ju õnne teile! Esimest korda 
said osaleda ka 3.-4. klass. 
Nende vanuseklassis (eko-
lierid) osales 3206 õpilast 
üle Eesti ning maksimaal-
ne võimalik punktide arv 
oli 120. KG-st võistlesid sel-
les vanuserühmas järgmi-
sed õpilased: Mihkel Aa-
vik (287 koht/81 punkti), 
Riin Nõukas (361/78), Sten 
Pirn (466/74), Kaisa Silluste 

(1008/62), Eliise Kõiv (1193/
59), Henri Haramaa (1421/
56), Silver Ringvee (1910/
49), Brenda Rauniste (1965/
48), Marie Hein (2039/47), 
Johanna Sepp (2163/45). 
Benjaminide vanuserühmas 
(5.-6. klass) osales 3433 õpi-
last ja võimalik maksimum 
oli 150 punkti. Teiste tule-
mused olid järgmised: Jan-
no Tilk (363/98), Liina Sepp 
(1289/74), Liisa Järsk (1614/
68), Kristin Aavik (2136/59). 
Kadettide vanuserühma (7.-
8. klass) tulemused: Silvar 
Vahkal (493/85), Maris Tus-
tit (518/84), Rauno Rüütel 
(1493/61), Alan Väli (2168/
47). Juuniore (9.-10. klass) 
osales vabariigis 2276 ja 
nende võimalik maksimum 

oli 150 punkti. Tulemused 
olid: Matis Rei (481/78), Ats 
Pildre (539/76), Tanel Trei 
(597/74), Preedik Heinmaa 
(747/69), Marko Elli (784/
68), Sander Lõuk (1246/
56), Markus Toon (1292/
55), Mihkel Pihl (1651/47), 
Heikko Jäe(2074/34), Erki 
Riim (2114/32). Täpsemat 
infot võistluse ja tulemuste 
kohta leiab aadressilt: http:
//www.ttkool.ut.ee/math/
kanguru . Palju õnne kõiki-
dele osalejatele. Te kõik ole-
te tublid ja loodame, et koh-
tume Teiega samal võistlusel 
ka järgmisel kevadel:)

Piret Paomees,
matemaatika ainekomisjon
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KG noored õpetajad Eve ja Piret Paomees päevikuid täitmas. Foto: Gert Lutter

Peatselt hakkab lõppema 
järjekordne kooliaasta ning 
paras aeg üle vaadata kooli 
raamatukogust laenutatud 
õppekirjandus.

Kõik õpikud palume ta-
gastada raamatukokku hil-
jemalt 3.juuniks! Kontrollige, 
et õpikud, mida kasutasite, 
oleksid korras s.t. terved.Kui 
õpik vajab parandamist, siis 
olge head ja tehke seda!

Kaotatud või rikutud 
raamatud tuleb asendada sa-
ma trükisega või tasuda nen-
de turuväärtus.

Teavet teie käes oleva-
test õpikutest ja raamatu-
test saate raamatukogust. 
Raamatukogu on avatud 
E-R 8-16.30.

Maren Aaviste,
raamatukogu

Teated

Õpilastööde näitus
16. - 18. mail on I korruse 

A-tiivas avatud õpilastööde 
näitus! Olete oodatud!

Inge Jalakas,
huvijuht

9. ja 12. klasside tutinädal 
toimub 16. - 20. mail.

Tutinädal lõpeb tuti-
päeva aktusega reedel, 20. 
mail kell 12.00 Enne aktust 
toimub kõigile 9. ja 12. klas-
sidele klassijuhataja tund 
ning traditsiooniline puu is-
tutamine. Peale aktust tradit-
siooniline tutipäevajooks!

Inge Jalakas,
huvijuht

Tutinädal. Foto: Gert Lutter
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Emadepäevaks algklassidelt
Minu ema

Minu ema töötab piiri-
valves. Ta tegeleb inimeste 
töölevõtmisega. Ta on oh-
vitser. Minu ema on pikka 
kasvu, ta on tumedate juus-
tega ja siniste silmadega. 
Minu emale meeldib reisi-
da. Talle meeldivad soojad 
maad. Ema lubas suvel rei-
sima minna.

Hanna- Liis Mitt,
1A klass

Minu ema on lahke ja 
sõbralik. Talle meeldivad 
kõiksugu üllatused. Suvel 
meeldib talle päikest võt-
ta. Veel meeldib õmmelda, 
kududa ja küpsetada. Mul-
le õmbles ema jope ja kudus 
mütsi, salli ja sokid. Mulle 
meeldivad ema küpsetatud 
muffinid. Minu ema on töö-
kas.

Trevor Ling,
2B klass

Minu ema nimi on 
Tiina. Ema õpib Kures-
saare Ametikoolis kunsti-
list kujundamist ja töötab 
puuetega inimeste tegevus-
juhendajana. Kui ma koo-
list tulen, siis õpin ära ja ema 
kontrollib pärast üle. Aitan 
emal vahest süüa teha. Lau-
päeval teeme emaga pann-
kooke. Aitan ema aiatöödes. 
Igal suvel käime reisimas ja 
telkimas. Ema on minu pea-
le kuri, kui ma ei viitsi õppi-
da. Kui mul hästi läheb, siis 
ema kiidab mind.

Henri Haramaa,
3B klass

Minu ema nimi on Sir-
le. Tal on tumepruunid 
juuksed ja hallid silmad. Tal-
le meeldib küpsetada. Aitan 
emal nõusid pesta ja korista-
da. Koos meile meeldib jal-
grattaga sõitmas käia.

Laur Merisalu,
1B klass

Minu ema nimi on Lea. 
Minu ema on armas. Mi-
nu ema teeb arvutiga raa-

Minu ema. Melani Tooms, 2B klass

matupidamist ja hoiab kor-
ras muud talupaberid. Minu 
ema viib mind kooli ka.

Kristel Sepp,
1B klass

Minu emal on säravad 
silmad. Ema töötab meditsii-
niõena ja ravib teisi inimesi. 
Mulle meeldivad tema peh-
med käed. Ta on armas ja 
sõbralik. Minu ema on lah-
ke ja hea. Ta parandab mu 
vead. Ema küpsetab mulle 
ka kooki. Minu ema on ilus. 
Ta meeldib mulle väga. Kui 
ma kasvan suureks, ma ai-
tan oma ema. Ma tahan, et 
mu ema oleks terve ja õnne-
lik. Mina armastan oma kal-
list ema. 

Albert Botškarjov,
1B klass

Minu ema nimi on 
Irina. Ta on väga ilus. Ema 
teeb minu lemmiktoitu. Kui 

ma jään haigeks, siis ta teeb 
mulle kuuma teed ja küpse-
tab kooke. Ma tahaksin ol-
la ema moodi. Ma proovin 
salaja vahel ema kingi, aga 
need on veel suured mul-
le. Mina väga armastan oma 
kallist ema. 

Isabella Botškarjova,
1B klass

Minu ema nimi on Ange-
la. Ta on hea. Aga vahel riid-
leb ka. Nalja teeb ta palju. Ja 
kuna minu ema on mulle nii 
kallis, kirjutasin temast luu-
letuse:

Minu ema on hea. / Ta sili-
tab mu pead. / Kui ma õhtul ei 
lähe magama, / hakkavad ema ja 
isa minuga pragama.

Sigrid Koppel,
1B klass

Kingitus emale
On kätte jõudnud maikuu,
see emale on tähtis kuu. 
Ma salamisi muretsen, 
kust leida lilli temale. 
Küll käisin metsas luuramas 
ja peenral lilli uurimas, 
kuid kurvastuseks leidsin ma sealt-
ei olnud lille ilusat. 
Siis jooksin vastu emale 
ja andsin musi põsele 
ning hellalt laususin siis ma-
küll oled kallis ema sa.

Kermo Rasva,
4B klass

Minu ema
Ta on mulle kõige kallim,
vahel minuga lööb tralli.
Õhtul päevikut mul loeb,
kui mina vaikselt voodisse poen.
Hommikul, kui unest virgun,
luban, kiiresti ma suureks sirgun.

Kristo Kask,
1A klass

Minu ema on tark ja hea.
mul`gi tarkusest lõhki läheb pea.
Ta on parajalt range,
umbes nii, et hüppaksin hange.

Minu emale meeldib lugeda 
ja minul talle pugeda.
Mulle meeldib enda ema,
kuna ta on tark ja kena.

Joosep Sepp,
4B klass

Minu ema väga hea,
üksnes puudub blondi pea.
Kodusel pluusil Miki-hiir,
ise särab kui päiksekiir.

Askeldab ringi, küpsetab, koob,
mina talle lilli toon. 
Õhtuks ta päevatöö lõpetab,
mind aga eluteel õpetab.

Kevin Kaljumäe,
4B klass

Minu ema on tore,
temast paremat pole.
Kui ma kasvan suureks,
tahan, et ta elaks mu juures.

Minu ema on kena,
heledad juuksed on temal.
Kui mul on mure või soove
vaatab ta soojalt mu poole.

Mait Kaasik,
4B klass

Minu ema on väga hea.
Teist ma paremat ei tea. 
Kui ükskord suureks saan, 
olen tema moodi ma.

Deelia Kuusnõmm,
1A klass
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1.kus hoiad riideid
2.mis värvi on meri
3.kus käiakse filmi 
vaatamas
4.paned hommikul 
jalga
5.tellis…
6.inimese 
suurim sõber
7.sajab talvel
8.kollane puuvili, 
mida ahvid söövad
9.püüad õngega
10.lapsevanem
11.30. täht 
tähestikus
12.kodujänes teise 
sõnaga
13.põrsas teise 
sõnaga
14.valge- 
mustalaiguline puu
15.on igal majal olemas
16.kodulind, kes muneb
17.mari, mis teeb keele lillaks
18.paistab päeval
19.kaheksa jalaga putukas
20.valge mass, mida hõõrud 
kätele
21.milline on rebase iseloom
Maris Kõrgesaar, 4b

1.kuidas nimetatakse sabaga 
tähte
2.meie kooli direktori 
eesnimi
3.kevadlill
4.vihma…
5.parim hinne koolis
6.kus sees on lilled

7.viies nädalapäev
8.kus elab palju loomi ja linde

9.planeet, 
kus elavad 
inimesed

Laura Oolup,
3A klass

Päev vanaemaga
Kui ma vanaema juurde lä-

hen, on tal alati mõni komm või 
õun valmis pandud. Hommi-
kuti küpsetab ta imemaitsvaid 
pannkooke. Siis me suundu-
me poodi, vanaema ostab alati 
kõike, mida ma tahan. Lõpuks 
jõuame pikalt poereisilt koju. 

Siis puhkame veidi jalgu ja söö-
me hakklihakastet kartuliga. 
Natuke aega mürame, sööme 
õhtust ja ma lähen koju. Selline 
on minu päev koos vanaemaga.

Loretta Tiits,
2B klass

Mõtteid vanaemast
Minu vanaema oli väga lõ-

bus, hea, kallis, abivalmis. Siis, 
kui  ta suri, oli mul selline tun-
ne, et kuidas ma hakkama saan, 
sest ta oli mulle nii- nii kallis. 
Alguses ma kartsin vanaema 
unes, aga ühel korral võtsin ma 
jõudu ja tahtsin teda kallistada, 
aga ta kadus. Nüüd ma arvan, 
et mu unenäod on päris, sest 
kui mu vanaema suri, siis nägin 

ma teda unes, kuidas ta lehvi-
tas, isegi mu koer haukus. Kõik 
tunnevad temast puudust. Kui 
mul oleks võimalus üks soov 
lausuda, siis ma valiksin tema 
tagasi.

Jane Kaju,
3A klass

Intervjuu emaga
Mina intervjueerisin enda 

ema Leiet. Noorena tahtis mu 
ema saada miilitsaks, õpe-
tajaks või stjuardessiks, aga 
praegu töötab ta hoopis Han-
sapangas konsultandina. Ta 
õppis seda ametit panga koo-
lituskeskuses 6 kuud ja edas-
pidi ennast täiendades. Oma 
tööl peab ta nõustama klien-
te pangatoodete osas. Tal-
le meeldib enda töö juures 
kõik, eriti klientidega suhtle-
mine. Tema jaoks raskusi tööl 
ei ole, kõik raskused on ületa-
tavad. Kui mina tahaksin sel-
lises kohas töötada, peaksid 
mul olema hea suhtlemisos-
kus, tahe õppida alati mida-
gi uut ja soov inimesi aida-
ta. Minu ema soovitab mul 
elukutset valides kuulata en-
da südame häält ja teha oma 
valik ise.

Eliise Kõiv,
4A klass

Armas ema
 Kõikide laste meelest on 

nende emad just maailma pa-
rimad. Nii ka minu ema ja ma 
olen selle üle õnnelik. Kahju 
on nendest lastest, kellel ei ole 
ema. Ma sooviksin, et kõikidel 
lastel oleks oma ema, siis võik-
sid kõik lapsed olla õnnelikud. 

Kevin Saar,
3B klass

Minu ema. Annaliis Lehto, 2B klass


