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Teated

Palju
õnne!

Liivi Saat 24.10

Täname kõiki KOOLIT OP
2002 osalejaid ja nende
õpetajaid!

Mälumängu esindasid
Tenno Saksakulm 9b,
Roland Saar 9b, Mart Kõr-
gessaar 9b, Liia Mets 9c ja
Kerli Tarkin 9c; õpetajateks
Tiiu Vöö ja Gerta Nurk. Jää-
di jagama 5. - 6. kohta ja
võideti 250.- EEK-i. Spordi
poolelt olid väljas Karel
Kundrats 9a, Erko Niit 9a,
Roland Saar 9b, Maiken
Mändla 9b, Kristi Juhkam
9c ja Kristi Väli 9a; õpeta-
jateks Sirje Metsküll ja
Endel Tustit. Taidluskava
esitasid 6.b klassi õpilased:
Kaia Jalakas, Jaana
Asumets, Karoliine Kask ja
Lilli-Mai Rebel; õpetajaks
Marit Tarkin.

Kooli juhtkond

Kooliraamatukogu tänab
Täname Saare Maakon-

na Keskraamatukogu direkt-
rissi Anu Vahterit koolile
kingitud raamatute eest.

Kooliraamatukogu

Esmaspäeval, 21.oktoobril
tähistati koolis üle-eestilist
ettelugemise päeva.

Päev on üheks osaks kuni
30. oktoobrini kestvatest
raamatukogupäevadest, mis
tänavu keskenduvad just
lastekirjandusele ja laste
lugemisvõimaluste avar-
damisele.

Ettelugemispäeva tähista-
mine rõõmustab meid juba
kolmandat korda!

Ettelugemised olid
mõeldud algklasside õpilaste-
le, ent kooliraamatukogu

 Pärlipäev on Kuressaare
Gümnaasiumi parimatele
ainetundjatele-olümpiaa-
didel ja konkurssidel edukalt
esinenud õpilastele- korral-
datav direktori vastuvõtt.
Pärlipäeva konkursi arvestust
peetakse aastaringselt aine-
olümpiaadide ja konkursside
tulemuste põhjal ( vt. täpsem
juhend koolikoduleheküljel).
Õppeaasta lõpuks selgi-
tatakse välja kooliastmete
"pärlid"- need, kes õppeaas-

ta jooksul on olnud
ainekonkurssidel edukaimad
-ja oma tiitli kinnituseks saa-
vad nad klaaspärli. Muude
konkursside tulemusena sel-
gitatakse välja ka "Parim te-
gija"- õpilane, kes on olnud
edukaim õppetöövälistel
võistlustel.

Pärlipäeva vastuvõtule
kutsutakse nii õppetöö-alas-
tel kui ka spordi- ja huvitege-
vuskonkurssidel kooli esin-
danud õpilased. Pälipäeva

Pärlipäeva konkurss

Rühihäiretega õpilased
Pakume teile võimalust

koolivaheajal tasuta ujuda:
esmaspäev, 28.okt. kell
15.00, teisipäev,  29.okt. kell
15.00.

Norma Helde

Üle-eestiline ettelugemispäev
töötajate poolt soovitatud
raamatuid lugesid neile ette
gümnasistid.

Urve Aedma,
raamatukogu juhat aja

Muljeid ettelugemispäevast
lugejate vaatenurgast

Hästi tore aktsioon oli.
Hea oli näha, kuidas lihtsad
jutud võivad lastele meeldida.
Lausa lust oli neile muinas-
juttu lugeda. Kõik kuulasid
suurte silmade ja kikkis kõr-
vadega. Loomulikult saime
ise ka sellest energiat kogu

siniseks esmaspäevaks!
Tagasi muinasjuttude

juurde nii väikesed kui
suured! Jääme pikisilmi
joonistusi ootama.
Lugejad Astra, Jaagup, Mat s,

Meren, Piret ja Priit

Algklasside lapsed ja
õpetajad tänavad kooli
raamatukogu töötajaid, õp.
Marit Tarkinit ja gümnaa-
siumi õpilasi ettelugemispäe-
va läbiviimise eest!

Grete Pihl

vorm on aastate jooksul muu-
tunud: 1996.a. toimus see
kooli kohvikus, 1997. Kures-
saare Raekojas, 1998. Tartus,
1999.a. Helsingis, 2000.a.
Stockholmis, 2001.a. Riias ja
2002.a. Pilguse mõisas.

Osale konkurssidel, esin-
da kooli- ja Sa saad osaleda
Pärlipäeval!

Maidu Varik,
õppealajuhat aja

Antakse välja igakuiselt
Kuressaare Gümnaasiumi
direktsiooni otsuse alusel
tunnustamaks ja tänamaks
Tegijaid, kelle Tegu on kaasa
aidanud Kuressaare Güm-
naasiumi edenemisele.

Ettepanekuid Tegijate
tunnustamiseks ja täna-
miseks võivad teha kõik
Kuressaare Gümnaasiumiga
seotud ja meisse hästi suhtu-
vad kodanikud, ühendused,
ettevõtted jms.

Ettepanek saab olla teh-
tud möödunud kuu Tegija
tunnustamiseks ja täna-
miseks.

Kuu Tegija statuut
Ettepanekud aadressil

Nooruse 1, Kuressaare Güm-
naasium, koolisiseselt
sekretärile, hiljemalt algava
kuu kolmandaks päevaks.

Ettepanekud vaatab läbi
ja otsustab “…kuu Tegija
Tänukirja” andmise Kures-
saare Gümnaasiumi direkt-
sioon lihthäälteenamusega.

Tegija saab tunnusta-
miseks “…kuu Tegija
Tänukirja” (lisa…) ja lilled.

Ursula Rahnik,
personalijuht

Algab internetialane
konkurss "Euroop a Koo-
lis"

Selle aasta teemaks on
Euroopa tulevik.

Kuressaare Gümnaa-
siumi XII kl. õpilastest koos-
nev võistkond on ühes
meeskonnas Nicosia Lüt-
seumiga (Küpros) ja Trogiri
Keskkooliga (Horvaatia).

Võistlus kestab läbi õp-
peaasta ja kevadeks val-
mistavad meeskonnad ühise
www-lehekülje.

Maidu Varik,
õppealajuhat aja

Teated

Aineõpetajate iga perioodi
ainekaartidega on võimalik
tutvuda kooli koduleheküljel
aadressil: www.oesel.ee/kg,
alateema  viited. Kasutajani-
mi: õpilane ja parool: õpilane.
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Ühtlustatud nõuded
vihikule

Vihik on õpilasele tead-
miste andmise, kinnitamise
ja nende kontrollimise iga-
päevaseks töövahendiks.

Selge käekiri, teksti korra-
pärane paigutus, vihiku puh-
tus ja maitsekas kujundus on
õpilaste esteetilise kasvatuse
komponendiks.
1. Vihiku pealkirjastamine
Vihiku etikett kaanel (või esi-
mesel siselehel):
• Vihiku liik (õppeaine)
• Kooli nimi
• Klass
• Õpilase nimi
• (Aineõpetaja nimi) ja õp-
peaasta
2. Äärte märkimine
• Kõikides vihikutes jäetakse
puhtad ääred (siia kirjutab
õpilane ainult kuupäeva).
• Õpetaja kasutab puhast
äärt mitmesuguste märkmete
tegemiseks tööde paran-
damisel.
• Äärte normaallaiuseks on
siseäärel 1cm (2 ruutu),
välisäärel 2 cm (4 ruutu).
3. Tööde pealkirjast amine
• Pealkiri tõsta muust teks-
tist esile – tõmmata joon alla
või kirjutada värviliselt.
4. Tööde dateerimine
• Kuupäev kirjutatakse töö
esimese reaga (pealkirjaga)

Käesoleva õppeaasta
põhikooli lastevanemate koo-
solekud on toimunud.
Täname kõiki vanemaid, kes
on huvitatud Kuressaare
Gümnaasiumi töödest ja
tegemistest, kes on soovinud
teha kooliga koostööd, jul-
gustavad meid tegema uuen-
dusi ning samas julgevad
seista ja kaitsta oma lapsi
kooli “kitsaskohtade” eest.

Põhikooli lastevanemate
koosolekust

ühele joonele. Kasutatakse
araabia numbreid: näiteks
21.09. (v.a. võõrkeelte vi-
hikutes)
5. Teksti p aigutus
• Joonelise vihiku esimesel
leheküljel alustatakse tööd
4.joonel, ruudulises vihikus
8.ruuduvahes.
• Esimesele reale kirju-
tatakse töö liik, järgnevale
joonele töö pealkiri või har-
jutuse (ülesande) number.
See tõstetakse esile.
• Tööd jätkatakse uuel le-
heküljel 2.joonel (esimeses
reavahes) või 4.ruuduvahes.
• Eelmise töö viimase rea ja
uue töö alguse vahele jäetakse
2 vaba joont või
     (3 ruuduvahet).
• Kõik read, peale taandrea
ja lõigu lõpurea, algavad ja
lõpevad ühekaugusel.

Väjavõtte “Algklasside
programmid”, Tln.,1990 ja
KG algklasside õpetajate
soovituste põhjal koostas õp-
pealajuhataja  Anu Saabas

Arutati läbi direktsiooni
koosolekul 11.09.2001 ja on
soovituslik põhikooli õpilas-
tele.

Anu Saabas,
õppealajuhat aja

Tänases Infolehes tahaks
alustada tagasiside andmist
koosolekutelt: osalemine,
hoolekogu liikmed laien-
datud hoolekogusse, probl-
eemid ja ettepanekud klas-
side lastevanematelt,
küsitlusest lastevanematelt.
Vastused Teie küsimustele
jätkuvad veel ka järgmistes
lehtedes.

      

  

  

     

     

     

     

     

     

     

     

      

     

     

     

     

     

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Kommentaar: normaalne oleks, kui osalus klassikoosole-
kul oleks vähemalt 50% ja enam.

1a Ave Reimaa, 1b Rando
Kubits, 2a Priit Kuusk, 2b
Meelis Sepp, 3a Terje Lapp,
3b Ülle Vahter, 4a Terje Sosi,
4b Arvet Kallas, 5a Terje
Lapp, 5b Ave Jõgi, 5c Urmas
Raik, 6a Marianne Artus, 6b
Katrin Kamm, 6c Õie Valma,
6d Gerda Maimann, 7a Jüri
Koppel, 7b Raivo Kadaja, 7c

Aivar Vasur, 7d Eva Viires, 8a
Andres Tamm, 8b Edith
Räim, 8c Mait Kommel, 8d
Meelis Kahju, 9a Ülle Pup-
part, 9b Silja Saar, 9c Karmen
Rämmal ja 9d Katrin Pauk-
son.

Anu Saabas,
õppealajuhat aja

Koosolekust osavõtjate arv

1.-9. klassi  lastevanemate  esindaja laiendatudhoolekogusse

Aut ahvli pildist amine reedel, 25. oktoobril aulas.
Riietus pidulik.

Lastevanemate koosolek
Neljapäeval, 24.oktoob-

ril k.18.00 X-XII klassi
lastevanemate koosolek au-
las. Järgnevad klasside
kooolekud.

8.15 2. klass8.20 3. klass8.25 4. klass8.30 5. klass8.35 6. klass

8.40 7. klass8.45 8. klass8.50 9. klass8.55 10.klass9.00 11.klass9.05 12.klass

Koolisõrmuste kätte-
saamise aktus...

12ndatele klassidele
toimub  24.oktoobril kell
11.45 kooli aulas!

Inge Jalakas

Loodusesõbrad külastasid
zookauplust, kus nägid hams-
treid, papagoisid, rotte, kalu ja
küülikut. Kõige rohkem meel-
dis lastele lontkõrvadega küü-
lik, kes jalutas kaupluses vabalt
ringi. Aitäh Fredile ja tema
emale, kes õpetasid meile, kui-
das lemmikloomi hooldada!

Meeldejääv oli sügisene
matk pargis, kus meie pilku
köitsid kuldkollaste lehtedega
põldvaher ja punaste marja-
kobaratega poopuu. Amuuri

korgipuu, äädikapuu, punane
ja valge pöök olid paljudele
lastele tundmatud.

Lehekimbukesed pihkudes
liikusime Suure Tõllu ja Pireti
skulptuuri juurde, toitsime
linde ja matka lõpetasime ho-
tell "Meri" kaunites ruumides.

Otsisime ilu ja seda ka
leidsime! Matkast võttis osa ka
loodusesõbralik perekond
Kaseorg. Aitäh!

Valve Rauna,
loodusesõprade ringi juhendaja

Loodusesõpradelt
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Lärm ja jooksmine vahetun-
nis (2b):

Lubatakse klassis mängida
kodust kaasavõetud män-
gudega.
Õpilased suit setavad
tänaval (5a):

Tegevus on lubamatu.
Alus: Õpilaste sisekor-

raeeskirjade p.3.7.
Ühtlust ada järelvast amise
kord (5c):

 On ühtlustatud. Kord
nädalas toimub õpetajale ja
õpilastele sobival ajal järele-
vastamise või konsultatisooni
tund.

Alus: KG töösisekor-
raeeskirjad; KG õppekava; KG
hindamisjuhend; KG õpilaste
sisekorraeeskirjad
Üks kontrolltöö päevas!
(5c):

Ühel päeval võib klassil
olla vaid üks arvestuslik hin-
detöö. Tööde toimumise aja
teatab õpetaja õpilastele aine-
kaarti tutvustades perioodi al-
guses.

Alus: KG õppekava
Soov kasut ada arvuteid
pärast tunde (5c):

On võimalik. Tutvu arvu-
tiklassi kasutamise korraga
(vt. Infoleht nr.4, 25.09.2002)

või tulla ruumi 218.
Õpilaspäevikus ei ole hin-
deid (7a):

Üldjuhul on nõutud, et
aineõpetajad kannaksid hoolt
selle eest, et nii protsess- kui
arvestuslikud hinded kantaks
õpilaspäevikusse.
Vihikud pole täidetud
nõuetekohaselt (7a):

Põhikooli õpilastele kehtib
soovituslikult aineõpetajatele
esitatud “Nõuded vihikule”
(saab tutvuda kooli kodule-
heküljel), avaldame ka Infole-
hes.
Matemaatika tund ja sellega
seonduv (õpet aja; hin-
damine; järelvast amine;
õpet amine) (7b; 7d, 8a; 8c;
8d; 9d):

Matemaatika ainekomis-
jon arutas aineõpetusega seo-
tud ja ülestõstatatud prob-
leeme oma koosolekul 16.okt.
Õpetajad võtavad kasutusele
abinõud ja meetmed, mis
võiksid tekkinud “kitsasko-
had” ennetada või ära hoida.

Matemaatikaõpetajad ei
ole pidanud häbi tundma ei
põhikooli ega gümnaasiumi
matemaatika lõpueksamite
tulemuste pärast.
Iga kuu võiks eesti keeles ja

kirjanduses olla üks kohus-
tuslik raamat läbi lugeda
(7c):

Kevadel teatati kuuendale
klassile, milline on seitsmen-
da klassi kohustuslik ilukir-
jandus. Igas perioodis tuleb
käsitlemisele nendest kaks
raamatut. Perioodi alguses
teatakse koos ainekaardi tut-
vustamisega ka käsitlemisele
tulevad raamatud.
Kodune töö t ahvlile kirja
(8c):

See peaks olema loomulik,
et õpetaja kirjutab kodutöö ka
tahvlile.
Õpikud on sisuliselt liiga
rasked (7c):

Õpik on abivahend õp-
peaine omandamisel või kin-
nistamisel. Õpetamine ja õp-
pimine toimub tunnis. Õppe-
kirjanduse valiku teevad
aineõpetajad. Arvan, et meie
aineõpetajad on teinud pari-
ma valiku.
Osa vanemaid ei ole nõus
must a-valge piduliku vormi-
ga (tüdrukutel) lõpupeol
(9d):

Pidulik aktuseriietus on
kehtestatud kooli õpilaste
sisekorraeeskirjadega, mille
on teiste hulgas läbi vaadanud

Vastused lastevanemate koosolekutel tõstatatud
probleemidele ja küsimustele

ja heaks kiitnud ka kooli
õpilasesindus.
Lõpupidu nädala keskel
(9d):

Ei näe probleemiks põh-
just, miks ei võiks kooli pidu-
lik aktus toimuda tööpäeva
õhtul. Lõpupidude korralda-
jad on üldjuhul õpilased koos
lastevanematega (leiavad so-
biva aja ja koha).
Võimaldada ujumist grup-
pides (1a):

Kooli kõik kehalise kasva-
tuse tunnid (1.-12.kl.) toimu-
vad sellest aastast gruppides.

Kui probleem puudutab
ujumiskursust, mida korral-
dab koolituskeskus “Osilia”,
siis grupisuurust reguleerib
kursuse korraldaja.
Kunstiõpetuse tunnid võik-
sid olla mõnes avaramas
ruumis (3a):

Kahjuks ei ole koolimajas
suuremaid ja avaramaid
ruume kui klassiruumid.
Oma klassiruumi soov (5c):

Lahendatud.
Anu Saabas,

õppealajuhat aja

Talongi morsi võiks või-
malusel asendada piimaga
(valiku võimalus) (5c):

Talongi morsi asemel on
võimalik ka piima osta. Sel-
leks on vaja oma soov avalda-
da kas müüjale või väljasta-
jale.
Sööklas on toidud kallid
(5b;8b;8d):

Õpilaste toidud on täpselt
nii kallid kui Kuressaare Lin-
navalitsus oma määruses

nr.10 03.septembril 2002.a.
ette on näinud. Seal on
öeldud:

1.Kehtestada munitsi-
p a a l ü l d h a r i d u s k o o l i d e
koolisöökla menüüs oleva
kohustusliku koolilõuna
maksumuse määrad all-
järgnevalt: 1.2 Kuressaare
Gümnaasium  13 krooni.

Meie koolis saab õpilane
selle raha piires ise endale
lõunasöögi komplekteerida.

Näiteks:
Esmaspäev: Frikadellisupp,
leib  6.-, õunavorm piimaga
6.-
Teisipäev: Pikkpoiss, toor-
salat, leib 12.-, piim  2.-
Kolmapäev: Kana-
nuudlisupp, leib 6.-
Kohupiimavaht kisselliga 7.-
Neljapäev: Maksakaste, toor-
salat, leib 12.-, morss 3.-
Reede:  Boršš ubadega, leib
6.-, kaneelirull, tee 5.-

Nädala söögiraha kokku
tuleb 65 krooni, mis jääb lin-
navalitsuse poolt kehtestatud
normi piiresse. Kui õpilane
ise ei oska päris hästi valikuid
teha, siis võib ta abi paluda
söökla töötajatelt või juhata-
jalt.

Reet Sepp,
kohvik-söökla “Noorus”

juhat aja

Ruumides liiga p alav, õhu-
puudus (4a):

Ventilatsiooniprojekt on
välja töötamisel projek-
tibüroo A-grupp OÜ poolt.
Selle valmimisel tuleb leida
rahastaja ja valmis ehitada,
millal see toimub, sõltub sell-
est, kuidas meid finantseer-
itakse.
Ööseks võiks jääda osa

varustust garderoobi (6c):
On võimalik küll, kui sel-

leks on tehtud riidest kott
pika nööriga, nagu see
jalanõudelegi ette nähtud on.
Kilekottides asju hoiule ei
võeta!

Heimar Põld,
haldusdirektor

Koolipeod ja klassiõhtud kor-
raldada ainult reede õhtuti

Reeglina toimuvad ülekoo-
lilised peod reedeti. Klassiõh-
tute korraldamisega tegelevad
klassijuhatajad, kes koos
õpilastega leiavad sobiva aja.
Poistele rohkem (spordi)
ringe:

Käesoleval aastal on
poistele järgmised ringid:

puiduring juh. Ivar Metsküll,
tehnikaring juh. Heldur Hurt,
elektrotehnika ring (Rein
Pihl), kergejõustik (Endel
Tustit), korvpall (Andres
Ader),  ujumine (Norma Hel-
de), pallimäng  (Marianne Ba-
ran), extreemsport (Johannes
Kaju).

Ursula Rahnik,
huvijuhi kt.



Kuressaare Gümnaasium

kool@oesel.edu.ee ja http://www.oesel.ee/kg

Toimetaja Marit Tarkin (marit@oesel.edu.ee)
Küljendaja/kujundaja Gert Lutter (gL@oesel.edu.ee)

Saaremaa Kaubamaja AS TESMAN LTD
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Teated Tuletõrjeõppus koos evakuatsiooniga

1. toimub 24 oktoobril
2002.a. algusega kell 9.15
2. valvur annab häire
(häire + 15sek pausi + häire
jääb pikalt)
3. eelnevalt avatakse A-tii-
vas II-III-IV korruse
tuletõrjeuksed.(turvatöötajad)
4. 1 korruse evakuatsiooni-
trepile viiv uks jääb suletuks
5. IV korruse tuletõrje-
trepist väljuvad klassid
400,400A ja 401 klassid
6. III korruse tuletõrje-
treppe kasutavad klassid
300,300A ja 301
7. II korruse tuletõrje-
treppe kasutavad klassid
200,200A ja 201
8. väljumist treppidele re-
guleerivad turvatöötajad
9. õpetajad, kes evakueeri-
vad õpilasi majast välja, vali-
vad takistuste puhul evakuat-
siooniteel omale kõige sobi-
vama evakuatsioonitee.
10. õppus toimub üleriietes,
seega hommikul õpilased
garderoobi üleriideid ei anna
11. evakueeruvad ka garde-
roobitöötajad, sulgedes gar-
deroobi.
12. õpilased ja töötajad ri-
vistuvad klasside kaupa kiir-
esti spordiväljaku jooksura-

jale, kus toimub õpilaste lo-
etelu tundi andvate õpetajate,
samuti personali loetelu osa-
konnajuhatajate poolt..
13. Koheselt peale õpilaste
ja töötajate ülelugemist
raporteerivad õpetajad grupi-
juhtidele, nemad omakorda
tulemustest kooli direktorile,
tema puudumisel haldus-
direktorile.
14. evakueeruvad kõik osa-
konnad, kaasaarvatud söök-
la, “Osilia”, ujula, raama-
tukogu ja majandus.
15. peale ülelugemist algab
legendi kohaselt:
 a. päästeteenistus, kasutades
tehnikat, päästab lõksu jää-
nud töötaja
b. päästeteenistus päästab
majja jäänud õpilased ja an-
nab need üle “Punase Risti”
töötajatele, osa õpilasi
evakueeritakse kiirabiga haig-
lasse.
c. tuletõrjekomando kus-
tutab tulekahju (voolikud
veetakse teisele korrusele”
hallile väljakule”, vesi voo-
likutesse lastakse kuni
välisukseni)
d. tulekolde kustutamine
spordiväljakul pulberkustuti
abil, kustutavad meie kooli

õpilased
16. kogu päästetööde osa on
õpilastele jälgitav spordiväl-
jakult, õpetajatel jälgida, et
grupid ei valguks jalgratta-
hoidla väljakule- see takistaks
kustutus- ja päästetööde
läbiviimist
17. õppuse läbiviimise ajaks
ära pargi oma autot spordi-
väljakupoolsele parklale
18. Õppuse lõppemise aeg
kell 10.15
19. Päevased koristajad
lähevad appi garderoobi
üleriideid vastu võtma
20. Töö koolis jätkub vas-
tavalt tunniplaanile.
Kogu õppuse käik läbi aru-
tatud vastavate isikutega tu-
letõrjest ja päästeteenistus-
eset:
Lindmäe, Rooda, Ivanov, Za-
bellevits; punane rist- Sirje
metsküll, Pia Maidsaar; tur-
vateenistus - Oolup;
Kiirabi -Tiit Leis;
politsei;
struktuuriüksuste juhataja-
tega.
Õppuse valmistas ette
töökeskonnaspetsialist:

Heimar Põld

Pidage meeles, et:
1. Kuuldes häiresignaali,
valmistu evakuatsiooniks,
kuid ära anna veel õpilastele
korraldust evakuatsiooniks
(hoia õpilased klassis).
2. Kui 15 sekundi pärast sig-
naal kordub ja jääb tööle, siis
toimub evakuatsioon.
3. Õpilased viib hoonest väl-
ja häire ajal tundi andev
õpetaja ja rivistab tunnis ol-
nud õpilased staadioni jook-
surajale.
4. Tundi andvad õpetajad
loevad kiiresti üle oma õpila-
sed, teevad kindlaks, kas kõik

õpilased on evakueeritud ja
kannavad koheselt tulemu-
sest vastavate nimekirjade
alusel alljärgnevalt:
1a; 1b; 2a; 2b; 3a; 3b; 4a; 4b -
kannavad ette Ene Riis’ile.
5a; 5b; 5c; 6a; 6b; 6c; 6d -
kannavad ette Pilvi Karule.
7a; 7b; 7c; 7d; 8a; 8b; 8c; 8d;
9a; 9b; 9c; 9d - kannavad ette
Anu Saabasele.
10a; 10b; 10c; 11a; 11b; 11c;
12a; 12b; 12c – kannavad ette
Maidu Varikule.
5. Tuletõrjetreppi spordiväl-
jakupoolses otsas kasutavad
ainult järgmised klassid:

400,400A,401,300,300A,
301,200,200A,201.
6. Kui mööda treppi ei ole
võimalik välja pääseda (tekib
ummik, tuleoht, varing jne),
peab klassi evakueeriv õpeta-
ja kiirelt leidma mingi muu
evakuatsioonitee, et õpilased
majast(ohust)välja viia.
7. Ärge lubage lapsi peale
üleloendust jalgrattaplatsile,
kuna see takistab päästetee-
nistuste tööd (turvateenis-
tus).

Heimar Põld,
töökeskkonnaspet sialist

Abiks õpetajale tuletõrjeevakuatsioonikorral

Üritused novembris:
• 11 B + C vene keele I voor
“Loen ja küsin” (10.-11.kl.)
• 18.-21 Emakeele ainenädal *
(5.-12.kl.)
• 25 Loodusteaduste aine-
olümpiaadid (5.-12.kl.)
• 25 Õpioskuste olümpiaad
“tean ja oskan” * (Algkl.)
• 25.-26 Inglise ja saksa keele
päevad (1.-12.kl)
• 28 Õpilaskoosolek (9.-12.kl.)
Üritused det sembris:
• 02 A vene keele I voor “Mina
muinasjutumaailmas” (6.-7.kl.)
• 03 A vene keele I voor “minu
huvid ja harrastused” (8.-9.kl.)
• 03 Koidulauliku konkurss
• 10 Direktor ja vene k. õpeta-
ja Kusti Kokk (kogunemised)
(1.-12.kl.)
• 16 Jõulukontsert (5.-12 kl.)
• 16.-18 Sisekergejõustiku
päevad (5.-12.kl.)
• 16.-20 Jõulunädal * (1.-
12.kl)
• 20 II veerandi lõpuaktus
(Algkl.)
• 20 Jõulukontsert kirikus
(Algkl.)
• 5.-8 kl .Jõulupidu
• 9.-12 kl. Jõulupidu

Inge Jalakas

Osilia koolitusoktoobris
• 21.10  Inglise keel algajatele
40 t
• 23,30.10 Personalijuh-
timine asutuses 32 t
• 24.10 Toiduhügieeni algkur-
sus 6 + 2 t
• 26.10 Õppereis Koigi ra-
basse
• 29.-30.10 Korrastavad
häälehelid ja liikumine 16 t
• 29.-30.10 Lugemine ja kir-
jutamine iseseisva mõtleja ku-
junemiseks IV moodul
• 31.10 Lapse arengu vestlus
lapsevanemaga 8 t
• Esmaspäeviti, kolmapäeviti
Inglise keele suhtluskursus
• Teisipäeviti, neljapäeviti
Rootsi keel algajatele.

Ettevalmistamisel: soome
keel edasijõudnutele. Lisainfo
ja registreerimine Osilias
Nooruse1, tel  56 576, e-posti
aadress osilia@oesel.edu.ee.

Maie Meius


