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10B klass kutsub kõiki uu-
distama oma uut kodule-
hekülge!

10B kodulehekülje aad-
ress on http://www.hot.ee/
kg10bklass.

10B klass 

Lastevanemate üldkoos-
olekud toimuvad kooli au-
las algusega kell 18.00 
alljägnevalt:

2. - 4. klasside vanemate-
le 25. septembril.

5. - 9. klasside vanemate-
le 2. oktoobril.

Gümnaasiumi klasside 
vanematele 23. oktoobril.

Klassikoosoleku aja tea-
tab klassijuhataja.

Õppealajuhatajad

Saaremaa Maleklubi noor-
te maleringi võetakse vas-
tu uusi õpilasi!

Kuressaare Põhikoo-
li Hoovimajas, Garnisoni 16 
igal koolipäeval kell 16 - 17 
kuni 18. septembrini. 

Edaspidisteks kohtumis-
teks sobiva aja lepime kok-
ku kohapeal.

Juuno Jalakas,
maleõpetaja

Neljapäeval, 18. septemb-
ril kell 9.00-16.00 toimub 
psühholoogi ruumis (410A) 
lahtiste uste päev.

Saab tutvuda nii psühho-
loogi ruumi kui ka töö sisu-
ga. Huvilistele laenutatakse 
teste ja psühholoogiaalaseid 
raamatuid.

Kõiki huvilisi ootama 
jäädes...

Kaja Puck,
KG psühholoog

Marvi Mäeots 21.09
Marit Tarkin 21.09*
Merle Sullakatko 21.09
Margit Düüna 21.09*
Heimar Põld 23.09
Gert Lutter 24.09
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Teated

Ülekooliline taimeseade konkurss
23. septembril toimuva-

le konkursile oodatakse osa-
lema igast klassist ühte ka-
heliikmelist võistkonda, kes 
valmistab 2 võistlustööd: 
kimp ja taimeseade. Ma-
terjali valikut ja tehnikat ei 
piirata. Kummagi töö juur-
de kuulub lauasilt, kuhu on 
märgitud võistlejate nimed 
ja klass.

Esimene teema: kimp 
lemmiknäitlejale

Sobiv anum tuleb kaa-
sa võtta (vaasi alla märkida 
kooli nimi).

Kõik vett vajavad tai-
meosad ulatugu vette.

Kimbul peab olema vä-
hemalt 1 sidumiskoht.

Allpool sidumiskohta 
valitsegu puhtus ning vartel 
diagonaallõikepind.

Enne võistluse algust ei 
tohi mitte ühtegi detaili kok-
ku sobitatud olla.

Karkasse, vorme ja ku-
jundeid, mis koosnevad ai-

nult ühest botaanilisest ele-
mendist, võib kodus valmis 
meisterdada.

Võib kasutada pärleid, 
traate, nööre, kangaid jms, 
kuid 70 % ulatuses dominee-
rigu taimmaterjal.

Teiseks teemaks on 
seade: teatrimaskid 
(naerev ja nuttev)

Ühe maski üks mõõtme-
test (kõrgus, laius, pikkus) 
peab olema vähemalt 30 cm.

Võib kasutada traa-
te, kangaid, pärleid, nööre, 
kuule jms, kuid domineeri-
ma peab taimne materjal.

Kasutada vett mittevaja-
vaid materjale või leida või-
malus taimede vette aseta-
miseks.

Ühest botaanilisest ma-
terjalist valmistatud detailid 
võivad olla kodus ette val-
mistatud.

Seadete hindamine

Olulised on nii ideed kui 

seadmisoskused. Kimbud ja 
seaded tuua 24. septembril 
aulasse, vahetundide ajal on 
võimalik aulas seadeid val-
mistada. Töid hindab žürii, 
kes arvestab ideed 1 - 10 
punkti ja seadmise oskust 
1 - 10 punkti. Klassidevahe-
lises võistluses arvestatakse 
eraldi 1. - 4. klass, 5. - 9. klass 
ja 10. - 12. klass.

Parimad taimeseadjad lä-
hevad 27. septembril toimu-
vale maakondlikule taime-
seade konkursile.

Huvilistele toimub aga 
maakondlik taimeseade 
koolituspäev neljapäeval, 
18. sept. kell 10.30 Maavalit-
suse saalis. Küsimustele vas-
tab Gairi Pruul!

Koolisisene koolituspäev 
toimub 22. septembril kell 
15.00 kooli aulas, küsimuste-
le vastab Anneli Meisterson.

Info edastas:
Inge Jalakas, huvijuht

Reedel, 12. septembril andis KG õpilastele ajalootundi ekspeaminister Mart Laar. Tunnis arutati, miks 
kaotas Eesti iseseisvuse 1939. aastal ja mis ootab meid ees Euroopa Liidus. Foto: Maidu Varik.
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9A klass alustas õppeaastat valimistega
On alanud jälle uus õppe-

aasta - meie klassile küll vii-
mane õppeaasta põhikoolis, 
eks näeb, mida tulevik kelle-
legi meist toob. Kes suundub 
gümnaasiumisse edasi, kes 
jätkab oma õpinguid ameti-
koolis või hoopis tööl, nagu 
ütleb vanasõna “Iga mees on 
oma õnne sepp”. See õppe-
aasta on nii meile kui teiste-
le 9ndatele klassidele oluline. 

Õpetajad ütlevad: “Mõistust 
ei saa kulbiga pähe panna”, 
nüüd siis on aga kõige vii-
masem aeg end kokku võtta, 
et pääseda eksamitele ning 
need ka edukalt sooritada!

5. septembril valis meie 
klass omale põhikooli viima-
se nn.”juhtkonna”. Esime-
heks valiti 10 häälega Liana 
Kipper (Sigade Revolutsioo-
ni filmis Saare tüdruk).

Aseesimees Mikk Var-
jas, kroonik Sandra Kruuser, 
laekur Tiina Kuusk, pressi-
esindaja Adam Tamjärv, tüd-
rukute sporditegevuse koor-
dinaator Doris Teiv, poiste 
sporditegevuse koordinaator 
Karel Koovisk, puudumiste 
märkijad Eveli Kajak ja Elger 
Hometško.

5. septembril külastasi-
me ka meie kooli uut söök-

5. klasside tekliaktus
5. klasside tekliaktus toi-

mub neljapäeval, 18. sep-
tembril kell 11.45 kooli aulas. 
NB! Riietus pidulik, vajalik 
tekli olemasolu!

Inge Jalakas,
huvijuht

ÕE kandidaadid 03/04:
Mary Tamsalu 12A, Kati 

Niiduväli 11B, Mario Rauk 
11C, Helena Pihel 10B, Kar-
men Riik 10D, Juhan Kolk 
9A, Heli Vaher 9B, Sandra 
Raudsepp 8D, Elis Kada-
ja 8B, Kristi Mets 7A, Kad-
ri Laura Laid 7C.

Hääleta 24. septembril-
kell 9.45 - 15.00!

Inge Jalakas,
huvijuht

Garderoobikappide oma-
nikud!

Palume tuua kappide 
omanike nimed koos ka-
pi numbritega Õpilasesin-
duse ruumi või huvijuhile, 
et omaniketa kapid vajadu-
sel korda teha ja kasutusele 
võtta. Nimede esitamise vii-
mane tähtpäev on 3.oktoober 
2003. Numbrid kustutatakse 
antud tähtpäeva möödudes.

Imre Kuusk,
ÕE esimees

Teated Tuletõrjeõppus koos evakuatsiooniga
Abiks meie kooli uutele õpilastele ja õpetajatele
Plaaniline häire

1. Valvur annab häire 
(häire + 15sek pausi + häire 
jääb pikalt)

2. Eelnevalt avatakse A-
tiivas II-III-IV korruse tu-
letõrjeuksed.

3. I  korruse tuletõrjetrepi 
uks jääb suletuks, kasutame I 
korruse tiibade väljapääse

4. IV korruse tuletõr-
jetrepist väljuvad klassid 
400,400A ja 401 klassid

5. III korruse tuletõrjet-
reppe kasutavad klassid 
300,300A ja 301

6. II korruse  tuletõrjet-
reppe kasutavad klassid 
200,200A ja 201

7. Väljumist treppidele 
reguleerivad turvatöötajad 
õpetajad, kes evakueerivad 
õpilasi majast välja, valivad 
takistuste puhul evakuat-
siooniteel  kõige sobivama 
evakuatsioonitee.

8. Õppus toimub üleriie-

tes, seega hommikul õpi-
lased garderoobi üleriideid 
ei anna

9. Evakueeruvad ka 
garderoobitöötajad, sulgedes 
garderoobi, kui ei anta muud 
korraldust.

10. Peale väljumist koo-
limajast õpilased ja töötajad 
rivistuvad klasside ja osa-
kondade kaupa kiiresti spor-
diväljaku jooksurajale, kus 
toimub õpilaste loetelu tun-
di andvate õpetajate, samuti 
personali loetelu osakonna-
juhatajate poolt.

11. Koheselt peale õpilas-
te ja töötajate ülelugemist ra-
porteerivad õpetajad grupi-
juhtidele, nemad omakorda 
tulemustest kooli direktori-
le, tema puudumisel haldus-
direktorile.

12. Evakueeruvad kõik  
osakonnad, kaasaarvatud 
söökla, “Osilia”, ujula, raa-
matukogu ja majandus.

13. Õppuse läbiviimi-

se ajaks ära pargi oma au-
tot  spordiväljaku poolsele 
parklale

14. Peale õppust lähevad 
päevased koristajad garde-
roobi üleriideid vastu võtma

15. Töö koolis jätkub vas-
tavalt tunniplaanile.

Ootamatu häire puhul:

1. Jäävad ära p. 8,14.

Häire puhul vahetunni ajal:

1. Abistavad õpetajad 
õpilaste evakuatsioonil hoo-
nest, aitavad rivistuda spor-
diväljakul klasside kaupa, 
klassijuhatajad loendavad 
oma klasside õpilased ja ra-
porteerivad tulemustest gru-
pijuhtidele, need omakorda 
direktorile või haldusdirek-
torile.

Õppused valmistab ette 
töökeskkonnaspetsialist:

Heimar Põld,
haldusdirektor

Abiks õpetajale tuletõrjeevakuatsiooni  korral
Pidage meeles, et:
1. Kuuldes häiresignaa-

li, valmistu evakuatsiooniks, 
kuid ära anna veel õpilastele 
korraldust evakuatsiooniks 
(hoia õpilased klassis).

2. Kui 15 sekundi pärast 
signaal kordub ja jääb tööle, 
siis toimub evakuatsioon.

3. Õpilased viib hoonest 
välja häire ajal tundi an-
dev õpetaja ja rivistab tun-
nis olnud õpilased staadioni 
jooksurajale.

4. Tundi andvad õpeta-
jad loevad kiiresti üle oma 

õpilased, teevad kindlaks, kas 
kõik õpilased on evakueeritud 
ja kannavad koheselt tulemu-
sest vastavate nimekirjade alu-
sel alljärgnevalt: I - IV klass 
kannavad ette Ülle Jasminile, 
V - VI klass kannavad ette Pil-
vi Karule, VII - IX klass kanna-
vad ette Anu Saabasele, X - XII 
klass kannavad ette Maidu Va-
rikule.

5. Tuletõrjetreppi spordi-
väljakupoolses 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, va-
ring jne), peab klassi eva-
kueeriv õpetaja kiirelt 
leidma mingi muu evakuat-
sioonitee, et õpilased majast 
(ohust) välja viia.

7. Ärge lubage lapsi pea-
le üleloendust jalgratta-
platsile, kuna see takistab 
päästeteenistuste tööd (tur-
vateenistus).

Heimar Põld,
töökeskkonnaspetsialist

Sotsiaaltöötaja koolis
Igal esmaspäeval hakkab 

meie majas töötama kooli-
de sotsiaaltöötaja Kai Saar. 
Ta hakkab tegelema 1.-9.kl. 
õpilastega, kellel on problee-
me koolikohustuse täitmise-
ga või muud kasvatusras-
kused. Sotsiaaltöötaja asub 
koos kooli psühholoogiga 
ruumis 410a.

Anu Saabas,
õppealajuhataja

lat, kus haldusdirektor Hei-
mar Põld ja söökla peakokk 
Anne Virves tutvustasid mei-
le sööklat. Saime teada, kui-
das tuleb käituda, kui sööklat 
külastad ning milliseks kuju-
neb uus menüü. Aitäh neile! 
Tublit ja töökat õppeaastat! 

Adam Tamjärv,
9A pressiesindaja
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Mini-Jukude pidu toimub 
18. septembril!

Toimumisaeg: nelja-
päev, 18. september kell 
18.00. Koht: kooli aula. Kut-
sutud: 4. - ... klassid. Pileti 
hind: 15.- EEK.

Inge Jalakas,
huvijuht

Mis mulle meeldib kooli-
raamatukogus:

TOP 10: Normaalselt pal-
ju raamatuid ja ajakirju igale 
maitsele. Hea teenindus, kii-
re ja lihtne laenutamine. Seal 
on hea istuda, kohtuda sõp-
radega, meenutab puhke-
tuba. Hästi sisustatud. Tore 
personal, sõbralik, abival-
mid, rahulikud. Et seal on 
eraldi nurgad; õppimiseks 
vajalikud boksid. Kõik on 
kena, ei ole millegi üle kurta. 
Üpris suur, avar, palju ruu-
mi. Hubane, mugav, kodu-
ne. Seal saab õppida, koha-
peal lugeda.

Mida ootab noor kasuta-
ja kooliraamatukogult ehk 
ettepanekud raamatukogu 
paremaks muutmisel:

TOP 10: Võiks olla roh-
kem ruumi, raamatukogu 
võiks suurem olla. Võiks olla 
soojem, pange soojendus sis-
se. Ühte raamatut võiks olla 
rohkem eksemplare. Võiks 
tellida rohkem uuemaid raa-
matuid, noorsookirjandust, 
välismaa ajakirju. Võiksid 
õpilastele mõned arvutid ol-
la, tuua arvutiklass raamatu-
kokku. Polegi midagi muu-
ta, jätkake samas vaimus. 
Võiks uued aknad panna; 
plastikaknad. Istekohti võiks 
rohkem olla. Valgustus pa-
remaks. Pehmed toolid, mu-
gavamad istekohad. 

Küsitlus “Põhikooli õpi-
lane ja lugemine” mai – juu-
ni 2003 Vastas173 õpilast.

Urve Aedma,
raamatukogu juhataja

Teated
Neljapäeval, 25. septembril 
toimub klassipiltide tege-
mine kooli aulas!

Pildistatakse kooli aulas 
vastavalt õpetajate toas ole-
vale graafikule!

Inge Jalakas,
huvijuht

Raamatukogust

Saare Noorte Huvikool alustab 
oma viiendat õppeaastat
Tantsuosakond

Õpetajad Inge Jalakas, 
Heli Jalakas, Liis Ojasaar ja 
Katrina Jalakas.

Tantsuosakonna tun-
dides arendatakse lap-
se harmoonilist liikumist, 
kehatunnetust ja emotsio-
naalsust. Lisaks füüsilistele 
treeningutele pakutakse pal-
ju lavalise liikumise vorme. 
Antakse teadmisi ja oskusi 
erinevatest tantsustiilidest: 
karaktertants, latinotants, 
klassikalinetants, iiritants, 
showtants jne.

Võtame vastu õpilasi: 8 
- 10 a. edasijõudnute grup-
pi,  10 - 14 a. algajate ja eda-
sijõudnute gruppidesse ning  
tööd jätkab ka  kooli tantsut-
rupp SELEKTA.

Muusikaosakond

Õpetaja Pilvi Karu.
Muusikaosakonna gru-

pitundides arendatakse lap-
se loovust ja eneseväljen-
dusoskust muusika kaudu, 
õpitakse muusikat kuulama 
ja sellest aru saama. Tutvus-
tatakse erinevaid pille, kü-
lastatakse ühiselt kontser-

te ja korraldatakse ka 
ise väikeseid etteas-
teid. Solistiõppes on 
pearõhk hääleseadel ja 
tööl lauludega.

Ootame lapsi: muu-
sikaringi 3 - 4 a., laulu-
ringi 4 - 7 a. edasijõud-
nutele ning jätkub ka 
töö solistiõppes.

Esteetikaosakond 

Õpetajad Tiia Lep-
pik, Reelika Salong, 
Inge ja Katrina Jala-
kas jt.

Esteetikaosakond 
pakub tütarlastele mit-
mekesist programmi, 
mis sisaldab loenguid 
teemadel: stiili- ja värviõpe-
tus, etikett, mood, make up 
jne.

Isetegemisrõõmu saab 
taimeseade, näitlejameis-
terlikkuse, aeroobika ja la-
valise liikumise tundidest. 
Igal grupil valmib ka oma-
loominguline rõivakollekt-
sioon. Ootame tüdrukuid 
alates 8 eluaastast. Esteetika 
osakonna tunnid toimivad 
Kuressaare Gümnaasiumi 

ringidena ning registreeri-
da saab end  kooli huviju-
hi juures.

Kool omab Haridusmi-
nisteeriumi koolitusluba 
(mis annab lapsevanema-
le tulumaksu soodustuse) ja 
asub aadressil Tallinna 12.

Info telefonil: 051 63 401, 
052 91 299 või 56 187.

Inge Jalakas,
huvijuht

Juan Keefe tervitab kõiki oma endisi õpilasi ja tuttavaid KG-s ja soovib neile edu sel õppeaastal. Pildil: 
Juan Keefe  mehhiko orbudekodu lastega El Pasos.
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Klass Klassijuhataja Aeg (nädalapäev) Koht
1A E. Sepp Esmaspäev k.13.00 - 14.00 111
1B M. Tustit Neljapäev k. 13.00 - 14.00 108
2A G. Pihl Neljapäev k. 13.00 - 14.00 206
2B K. Haamer Neljapäev k. 15.00 - 16.00 110
3A R. Jasmin Reede k. 11.00 - 12.00 207
3B Ü. Jasmin Neljapäev k. 12.00 - 13.00 208
4A I. Engso Kolmapäev k. 12.00 - 13.00 209
4B R. Rääp Reede k. 13.00 - 13.45 109

5A
T. Aru ja Neljapäev k. 13.00 - 14.45 227
P. Paomees Kolmapäev k. 10.00 - 11.00 402

5B L. Lehto Teisipäev k. 13.00 - 13.45 409a
5C A. Auväärt Teisipäev k. 14.45 - 15.45 101
6A S. ja I. Metsküll Esmaspäev k.14.00 - 15.30 159
6B V. Käiro Neljapäev k. 14.00 - 14.45 402
6C K. Kirs Kolmapäev k. 13.00 - 14.00 002
7A M. Pärn Esmaspäev k. 14.00 - 15.00 202
7B A. Mets Teisipäev k. 11.00 - 12.00 311
7C A. Sepp Neljapäev k. 15.00 - 15.45 203
7D M. Laurson Neljapäev k. 12.00 - 12.45 302
8A I. Jalakas ja J. Kaju Esmaspäev k. 12.00 - 13.00 239

Klass Klassijuhataja Aeg (nädalapäev) Koht
8B S. Kereme Teisipäev k. 10.00 - 11.00 104
8C M. Mäeots Reede k. 10.00 - 11.00 200
8D T. Vöö Reede k. 10.30 - 11.00 205
9A V. Lehto Neljapäev k. 15.00 - 16.00 409a
9B H. Truu Esmaspäev k. 15.45 - 16.45 303
9C H. Rand Teisipäev k. 11.00 - 11.45 409a
9D A. Kuuseok Kolmapäev k. 10.00 - 11.00 403
10A M. Rätsep Teisipäev k. 14.00 - 15.00 302
10B M. Rand Esmaspäev k. 14.00 - 15.00 402
10C E. Kask Teisipäev k. 14.00 - 16.00 410
10D M. Kivilo Esmaspäev k. 12.00 - 13.00 310
10E S. Vahkal Esmaspäev k. 14.00 - 15.00 401
11A M. Asumets Kolmapäev k. 14.00 - 15.30 300

11B A. Jõgi Esmaspäev k. 15.00 - 16.00 413;
216

11C M. Tarkin Esmaspäev k. 14.00 - 15.00 305
12A E. Kuusik Reede k. 12.00 - 13.00 302
12B R. Kaubi Esmaspäev k. 12.00 - 13.00 001
12C V. Kuiger Reede k. 15.30 - 16.15 309

KG klassijuhataja kõnetund 2003/2004 õ. a.

Kooli ürituste kalender 2003/2004 õ. a. 
August

26.-27 X klasside Suvekool.
September

01 1. septembri aktused (1.-
12.kl.). 17 Tervisespordipäev (1. 
– 12.kl.) *. 18 Tekliaktus 5. klas-
sidele. 18 Mini-Jukude pidu ( 4., 
5., 6. ja 9.kl). 22 Taimeseadmise 
õppepäev (1.-12.kl.). 23 Taime-
seade konkurss  (1.-12.kl)*. 24 
Õpilasesinduse valimised (5. – 
12.kl.).

Oktoober
03 Õpetajate päev. 06-

10 KGBF teaduste ainenädal 
(1.-12.kl.)*. 06-10 Leivanädal. 
06-10 Jukude nädal. 10 Tekli-
aktus 10. klassidele. 10 Jukude 
pidu. 16 Sõrmuste kätteandmi-
se aktus 12. kl. 24 I veerandi lõ-
puaktus (alg. kl.).

November

17-21 Kirjandusnädal  (5.-
12.kl.)*. 26 või 27 või 28 Suu-
re teatriõhtu afterparty. 25 Õpi-
laskoosolek  (9.-12. kl.).

Detsember 
02 Maakondlik Koidulauli-

ku konkurss. 15 Jõulukontsert 
(5.-12 kl.). 17 Võimlemisvõistlu-
sed (5.-12.kl.)*. 17-23 Jõulu-
nädal  (1.-12.kl)*. 18 Segakoor 
“Ave” jõulukontsert. 19 Alg-
klasside jõulupidu. 19 5.-8 kl 
.Jõulupidu. 20 9.-12 kl. Jõulu-
pidu. 20 Jõulukontsert-teenis-
tus kirikus (5. – 12.kl.). 22 Üle-
kooliline jõululaat (1. – 12. kl.). 
23 Jõulukontsert-teenistus kiri-
kus (Alg. kl.).

Jaanuar
20 Maakondlik etlejate kon-

kurss. 21 Kunstikonkurss “Vär-
viline päev” (5. – 12.kl.)*. 27 Alo 
Matiiseni nimeline ansamblite 
konkursi maakondlik eelvoor. 
31 Muusikaolümpiaad (6. ja 11. 
kl.). 31.01-01.02 Vabariiklik et-
lejate konkurss.
Veebruar 

13 Sõbrapäev   (1.-12. kl.). 
16 Solistide lauluvõistlus (Alg. 
kl.). 17 Kooli MV ujumises (5.-

12 kl.)*. 18 Karaoke (5.-12.kl.)*. 
? Talispordipäev ja vastlapä-
eva tähistamine (1. – 12.kl.)*. 
20 11. klasside ühisprojekt. 23 
EV aktused (1.-12. kl.). 25-26 
Kergejõustiku võistlused (5. – 
12. kl.)*.
Märts

02 Võimlemisvõistlus (1. – 4. 
kl.)*. 02-05 Lahtiste uste päevad 
koolieelikutele. Näitus. 08 Nais-
tepäeva tähistamine. 12 100 päe-
va ball (12.kl.). 12 III veerandi 
lõpuaktus (Algkl.). 12 Emakee-
lepäeva aktus algklassidele. 14 
KG Galakontsert (1. – 12. kl.). 
? Poiste tööõpetuse olümpiaad.
Aprill

01 Naljapäev (1. – 12. kl.). 
01 Muusikalis-teatraalsed va-
hetunnid (5.-12.kl.). 02 “KG`s 
Fashion Show” (5. – 12. kl.)*. 05 
– 08 Tervisenädal (1. – 12. kl.)*. 
16 Maapäev (9.-12.kl). 22 KG 
Mini-miss ja –mister 2004. 20 
– 23 Ajaloo ainenädal (5. – 12. 
kl.)*. 23 Jüripäevajooks (1. – 12. 
kl.)*. 27 4. klasside etendus. 29 

Tantsupäev (1.-12.kl.).
Mai

08 Lahtiste uste päev. 
10 Algklassid kevadkontsert. 
10-14 Konkurss “Parim kir-
jutaja” ja “Parim vihik” (Al-
gkl.). 13 Kooli MV kergejõus-
tikus (7.-12.kl). 15 Punase Risti 
võistlus (5.-12.kl.). 17-21 Õpi-
lastööde näitus (1.-12.kl.). 20 
Kevadkontsert  (1.-12.kl.). 27 
Õpilaskoosolek (9.-12. kl.). 
26.05 - 01.06 Tutinädal (9. ja 
12. kl.). 31.05 - 04.06 10ndad
 algklasside päevad.
Juuni

01 Tutipäeva aktus (9. ja 
12.kl.). 02 Ainepäev (5.-12.kl.). 
03 Praktikapäev (5.-8.kl.). 03 
4. klasside aastalõpuaktus. 04 
Aastalõpu aktused (1.-3.kl.;5.-
8.kl.;10.-11.kl.). 18 9.kl. Lõpuak-
tus. 19 12.kl. Lõpuaktus. 21 X kl. 
vastuvõtt. 23 Võidupüha.

* üritused klassidevahelise 
võistluse arvestuses.

Inge Jalakas,
huvijuht


