
Juhtkond tänab

Karmen Seeger 11.04

Teated Eelmisel nädalavahetu-
sel osalesid meie 4 parimat
noorujujat Kalevi rahvusvahe-
listel kevadpühade võistlustel
Tallinnas, kus osavõtjaid oli
kokku 550. Jõudu tuli proovi-
da vabariigi paremikuga, osa-
les ka kolm Soome klubi ja
kaks Läti klubi.

Ujuda tuli meile harju-
matus pikas, 50 meetri
basseinis. Medaliteni tänavu
kahjuks ei küünditud. Napilt
jäi esikolmikust välja 12.
aastaste vanusegrupis võistel-
nud Lilli-Mai Rebel. Isikliku
rekordiga oli ta 100m rinnuli-
ujumises  4. ja 200m rinnuli-

� 12.aprill Essee kir-
jutamine ( 6 ak t, põhikoolide
ja gümnaasiumide inglise
keele õpetajatele)
� 12.-13.aprill Psühhosotsi-
aalne töö ( 13 ak t, Eesti sot-
siaaltöö kursuse 15.moodul)
� 19.aprill Meisterdamine:
oma käega kingitusi ( Jät-
kukursuse 6.õppepäev, näitus
valminud töödest)
� 19.-20.aprill Eripeda-
googika kursuse õppepäevad
( 12 ak t)
� 23.-25.aprill Tööter-
vishoiu ja tööohutuse väl-
jaõppekursus ( 24 ak t)
� 26.aprill Seminar ja
õppeekskursioon Kuressaare
linn kui elukeskkond ( Osilia
projekt, linna koolide 7.-12.kl
õpilastele. )
� 27.aprill Õppereis Matsa-
lu Looduskaitsealale
Olete oodatud Osilia kooli-
tusüritustele! Info ja reg
Nooruse t 1, tel 56 576.

Maie Meius

Õpilasvõistluse "Euroop a
Koolis" käesoleva aast a
teemaks oli "Meie ajalood-
meie Euroop a tulevik".

KG õpilastest  pälvisid
sel õppeaastal auhinna Sig-
rid Pelska (7b)(kunstitöö-
juh. õp. E. Jurkatam) ja Mar-
jam Kuris (12b)(essee- juh.
õp. M. Varik).

Maidu Varik

Täname vanemõpeta-
jaid Merle Tustit'it ja Grete
Pihl'a klassivõistkondade
eduka ettevalmistamise eest
maakondlikuks 3. ja 4.klas-
side õpioskuste olüm-
piaadiks. Kiitus 3b klassi
võistkonnale III koha ja 4a
klassi võistkonnale V koha
eest!

Kiitus tütarlaste koorile
ning nende juhendajatele
Helle Rannale ja Mai Rannale
I kategooriakoori nimetuse
saavutamise eest!

Täname õpetajaid Helle
Rand'a, Ülle Jasminit, Merle
Tustit'it, Grete Pihl’a, Kati
Haamerit ja huvijuht Anneli
Meistersoni uute, 1.klasside
kontsert-kohtumisõhtu kor-
raldamise eest!

Täname vanemõpetaja
Marju Kirss'i õpilaste eduka
ettevalmistamise eest keemia
vabariiklikuks olümpiaadiks!

Ujujad võistlesid Kalevi
rahvusvahelistel võistlustel

5.ja 6.aprillil 2002.a. toi-
mus Tartus 49.keemiaolüm-
piaadi lõppvoor. Esimesel
päeval tuli osalejatel lahenda-
da ülesandeid ja teisel päeval
toimunud eksperimentaal-
sesse vooru pääsesid igast
klassist 10 parimat ülesannete
lahendajat. Meie kooli esin-

Toimus vabariiklik keemiaolümpiaad
dasid kolm õpilast ja nad tegid
seda hästi. Reigo Timm (10C)
saavutas 10.klassi õpilaste hul-
gas 8.koha, 11.klassi õpilaste
hulgas saavutas Jaan Õun
(11B) 9.koha ja Elona Metsalu
(11B) 16.koha.

Marju Kirss

KK Osilia koolitus
aprillikuus

ujumises 5. 11. aastaste poiste
vanusegrupis oli Mihkel
Tanila 100m seliliujumises 5.
ja 100m rinnuliujumises 7.
14-15.aastaste poiste vanuse-
grupis  tuli 100m ja 200m rin-
nuliujumises  Andro Kuusele
isiklike rekorditega vastavalt
8. ja 11. koht.

Imre Kuusel  tuli võistel-
da täiskasvanute vanusegru-
pis koos vabariigi parimate
olümpiakandidaatidega. Imre
kohad 100m rinnuli- 15;
200m kompleksi- 16; 100m
selili - 20.

Norma Helde

Laupäeval, 13.04 kell 10.00 kirjutab abituurium lõpukirjandit. Fotol emakeele riigieksam 2001.

Abituriendid!
Arutame lõpupidu es-

maspäeval, 15. aprillil kell
15.30 ruumis 305!
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Emakeele riigieksamile
KG-s on registreeritud 131
õpilast.
Väljavõtteid eksami-nõuetest:
� Eksaminand esitab igal

eksamil osalemiseks ek-
samikomisjonile isikut tõen-
dava dokumendi.
� Eksaminandil ei ole lu-

batud eksamile kaasa võtta
isiklikke esemeid, v.a kirju-
tusvahendid, hädavajalikud
ravimid, elementaarsed isik-
liku hügieeni tarbed ja karas-
tusjook.
� Eksaminand lubatakse

eksamile, kui ta ei ole hiline-
nud rohkem kui pool tundi ja
tal on hilinemiseks eksamiko-
misjoni poolt mõjuvaks loe-
tud põhjus.

Eksaminand lähtub riigi-
eksamitöö kirjutamisel järg-
mistest nõuetest:
� kirjutab musta või si-

nise tindi või pastaga; pliiat-
siga kirjutatud ja tindi või
pastaga ülekirjutatud riigiek-
samitööd ei arvestata;
� teeb parandused riigi-

eksamitöös selgelt, tõmmates
maha terve sõna, sümboli või
numbri;
� ei kasuta korrektoreid

(vedelikku ega pliiatseid);
� kirjutab loetava käekir-

jaga; käekirja tõttu ebaselged
kohad loetakse veaks.
� Eksaminand võib riigi-

eksamiruumist lahkuda vaid
eksamikorraldusega ettenäh-
tud juhtudel või vältimatu
vajaduse korral. Viimati
nimetatud juhul peab eksami-
nandi saatma riigieksamiko-
misjoni liige, kes ei tohi olla
riigieksamiaine õpetaja.

Riigieksamikomisjon või
riigieksami välisvaatleja kõr-
valdab eksaminandi ette
hoiatamata riigieksamilt, kui:

 1) eksaminand kasutab
riigieksami sooritamisel kõr-
valist abi või kirjutab maha,
üritab seda teha või aitab
sellele kaasa;

 2) eksaminandi käitumi-
ne häirib riigieksami läbivii-
mist või teisi õpilasi.

Riigieksamile regist-
reerunud, kuid ilmumata jää-
nud eksaminand võib kolme
päeva jooksul pärast riigiek-
sami toimumist esitada Ek-
samikeskusele lisaeksamil
osalemise taotluse. Eksami-
nand lubatakse lisaeksamile,
kui tal on selleks Eksa-
mikeskuse poolt mõjuvaks
loetud põhjus.

2002. aasta kevadel viiak-
se kõigis eksamiainetes, s.h
emakeeles sisse hindepiir 20
palli. Neil, kes eksamikünnist
ei ületa, on võimalik soorita-
da eksam uuesti järgmisel
aastal.
Kirjandist:

Kirjandi orienteeruv
pikkus on 3–4 lehekülge (for-
maat A4). Lühemat kirjandit
hinnatakse vigade suhtes
rangemalt. Eeltöid kirjandi
hindamisel ei arvestata, kuid
need antakse ära koos puh-
tandiga.

 Kirjandi kirjutamiseks
on aega 6 astronoomilist tun-
di.

 Õpilane võib kirjutamise
ajal kasutada õigekeelsus-
sõnaraamatut.

Kirjandit hinnates
arvestatakse eelkõige
teemaarenduse loogilisust,
analüüsi- ja sõnastusoskust,
seejärel õigekeelsust ja inter-
punktsiooni. Silmapaistva
sisuga tööle võib panna
kõrgema hindepalli, kui õige-
keelsusvigade arv seda või-
maldab.

 Kirjandi hinnet ei mõju-

ta autori tõekspidamised, kui
need ei lähe vastuollu huma-
nismi ja demokraatia
põhiprintsiipidega, ning
maitseerinevused.
Soovitusi kirjandikir-jutajale:

1)Ära kommenteeri oma
tegevust. Väljendused -pida-
sin kaua aru, millist teemat
valida; nagu eespool maini-
sin; järgnevalt analüüsin luu-
letust...; lõpetuseks võiksin
öelda jms- ei sobi kokku hea
maitsega.

2) Hoia lahus omad ja
võõrad mõtted, kuid ära
rõhuta kuskil, et need on sinu
mõtted (minu arvates; ma
mõtlen, et... jms on täiesti
ülearune), sest on enesest-
mõistetav, et kirjand koosneb
autori mõtetest. Kui oled aga
mõne mõtte laenanud kellelt-
ki teiselt, on igati omal kohal
niisugused laused nagu
Tammsaare on öelnud, et...
või Meie president on mitu
korda rõhutanud, et... jne.

3) Väldi kahekordset ei-
tust.

4) Ole tagasihoidlik nn
pateetiliste hüüatuste ehk

sisutühjade õhkamiste ka-
sutamisega. Arutlevasse teks-
ti ei sobi üldjuhul laused nagu
Mu Eestimaa, mis on nad
sinuga teinud? Suur Jumal,
ära lase sellel kõigel sündida!
vms.

5) Ole ettevaatlik väga
kategooriliste väidetega, sest
ilmas on palju suhtelisust:
mis ühest vaatevinklist tun-
dub tõesena, ei pruugi seda
olla teisest aspektist vaadatu-
na.

6) Sõnastuses eelista
eestipärast ja hoidu sisulis-
test veidrustest.

7) Kirjuta ainult sellest,
millesse Sa ise kindlalt usud
(siis õnnestub Sul oma väiteid
paremini põhjendada ja Sa
suudad lugejat oma
seisukohtade tõesuses veen-
da), ning ära kasuta sõnu või
lauseid, mille tähenduses või
õigekeelsuses kahtled.

8) Ole originaalne ja
kahtle kõigis soovitustes

9) Usalda oma õpeta-
jaid, sest senini on KG-s
lõpukirjandi eest saanud
maksimumhinde 20 õpilast!

Interneti-materjalide
põhjal Maidu Varik

Emakeele riigieksam - see, mida kirjutad, peab
olema ka lugemisväärne!

Riigieksamid 2002

Põhikooli lõpueksamid 2002
Emakeele kirjalik 10.06.2002, matemaatika

14.06.2002, valikeksamid: 06.06.2002 (võõrkeel, bio-
loogia, ajalugu, geograafia, keemia, füüsika).

Emakeele kirjand 13.04.2002, kodanikuõpetus
07.05.2002, inglise keel 11.05.2002 (eksami suuline
osa 13.-17.05.2002), saksa keel 15.05.2002 (eksami
suuline osa 15-16.05. 2002), matemaatika 20.05.2002,
ajalugu 24.05.2002, bioloogia 28.05.2002, keemia
03.06.2002, füüsika 07.06.2002.


