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Joonistuste näitus raa-
matkogus

Raamatukogus on avatud 
algklassiõpilaste joonistuste 
näitus muinasjuttude “Vah-
va rätsep” ja “Kultuurne 
hunt” põhjal. Täname kõiki 
tublisid “kunstnikke”.

Urve Aedma,
raamatukogu juhataja

Teated

Unustatud riided!
Kes teist on unustanud 

oma riided ja jalanõud ke-
halise tundide riietusruumi-
desse, palume need kiiremas 
korras ära viia! Sellekohast 
infot saab valvelauast.

Heimar Põld,
haldusdirektor

Politseinikud on hea meelega KG algklasside liikluspäevadel esinemas käinud. Foto: Eve Sepp

11. november – politsei aastapäev
Tervitame oma häid abilisi politseist nende 
pidupäeval. KG algklasside pere
Ohud minu kooliteel

Natuke unine koolipoiss 
astub hommikul koduvära-
vast välja. Suur tänav pal-
jude ohtudega ootab ees. 
Kõigepealt on ees väike rist-
mik, kus tuleb vaadata vasa-
kule ja siis paremale. Kui au-
tosid ei tule, läheb poiss üle 
tee. Järgmine ristmik on veel 
suurem ja ohtlikum. Kui laps 
on ristmiku ületanud, siis jät-
kub koolitee rahulikult. Lap-
sed, olge liikluses ettevaatli-
kud ja tähelepanelikud!

Henri Haramaa,
3B klass

Lähen kooli mööda pik-
ka ja sirget tänavat. Kahjuks 
ei ole seal kõnniteed. Prae-
gu ei ole minu koolitee väga 
ohtlik, aga talvel küll. Siis on 
tee ääres suured lumehanged 
ja käia saab ainult sõiduteel. 
See on ohtlik, sest sõidutee 
on libe. Lapsed võivad seal 
kukkuda ja autodel on ras-
ke pidurdada. Hommikul pi-
medas on autojuhtidel raske 
lapsi sõiduteel näha. Sellepä-
rast riputan endale mitu hel-
kurit külge.

Morten Mägi Ravn,
2B klass

Ole tähelepanelik tänaval!
Kooliteel on palju oh-

tusid. Aga ohtu on ju igal 
pool. 

Kõik lapsed, täiskas-
vanud, õpetajad ja pensio-
närid peavad olema liikluses 
tähelepanelikud ja pimedu-
ses helkurit kandma või siis 
mõned helendavad kleepsud 
rõivaste külge triikima. Aga 
mina olen tubli liikleja. Mi-
nul on kombeks sebrast üle 
minna. Tore, et meie kooli 
juurde  tehti ka sebra. 

Kätlin Nõgu,
3B klass

Julge kanda helkurit!
Sest helkuriga on pime-

das julgem! Helkur on au-
totulede valguses näha juba 
kaugelt ning aitab pimedal 

teel liikuvale jalakäijale ot-
sasõitu vältida. Helkur kin-
nita riietele nii, et see oleks 
nähtav mitmest suunast – nii 

eest, tagant, kui küljelt. Kõn-
niteeta teel liigu alati vasak-
poolsel teepeenral, näoga 
vastutulevate autode poole.

Lk. 2
Kristiina Kruuse in-
tervjuu Karl Martin 
Sinijärvega... Lk. 3

Mida tasub teada ja tä-
hele panna, kui kooli 
ujulasse tulla. Lk. 4

Aineõpetajate konsul-
tatsioonide ajad teisel 
perioodil.

Raamatukogu küsitlus
Kui te ei ole veel tagas-

tanud arvamuskupongi raa-
matukokku tellitava ajakir-
janduse kohta, tooge see 
raamatukogus olevasse post-
kasti. Aitäh!

Maren Aaviste

Õpilaste sünnipäevad
Jaana Asumets  8B 11.11
Kristi Lepp 4B 11.11
Triin Notton 7C 11.11
Mihkel Aavik 4B 12.11
Andri Altmäe 5A 12.11
Helmi Lõhmus 1B 12.11
Kristel Koost 7B 13.11
Kristi Maripuu 6B 13.11
Kätlin Mägi 1A 13.11
Taavi Saar 5A 13.11
Eliis Mets 1A 14.11
Mauri Pihlas 2A 14.11
Silja Mägi 7C 15.11
Mihkel Pihl 9C 15.11
Tarvo Kuning 11C 16.11
Aksel Meola 10E 16.11
Sander Raudsepp 9D 16.11
Sandra Raudsepp 9D 16.11
Peep Põlluäär 12A 17.11
Ott Ramst 5A 17.11
Reela Toomsalu 11A 17.11
Töötajate sünnipäevad
Ilse Au 14.11
Aune Miil 16.11
Õnne Kane 17.11
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Esimene luuletus
Esimene luuletus
üle pika aja
paneb pisut mõtlema,
et on siis teda vaja?

Küllap on, sest muidu teda
tegema ei asuks
ega teekski. Aga seda
teha ka ei tasuks.

Teise luulendiku keerud käivad üle võlli,
sõidan praamiga ja ostan maitsva Saare õlli.
Aasta pärast aga selgub, et on kinni tehas.
Sõidan saarele ma Soome-Saku lehas.

Mida teha? Minul mitte miskit.
Järgmine kord Saaremaal joon sula setu viskit.

Koolilapsed sellist teksti küll ei avalda.
Leedo Vjatšeslavi lihtsalt üle kavaldan.
Ütlen, et ma praamisõidul jõin vaid puhast vett.
Ja et minu joodud veest sai väga kleepjaks lett.

Tulge maale, saare neiud! Saare mehed ka!
Linnamehe lollid lullad Tallinn avaldab!
Tegelikult ärge tulge mitte kui üks keegi,
käige ükskord, teine kaa ja kaege kohe peegli.

Saare löust on saarel kena,
mujal kolm kord enam.
Jätkake nüüd seda laulu,
laul saab kohe - - - -

Oma luulejärjed saatke kristiina@oesel.edu.ee!

Luuletajana sündinud Karl Martin Sinijärv
Alates tänasest hakkab Meie 

KG-s ilmuma õpilaslehekülg. 
Plaanis on teha ootamatuid eks-
perimente, portreelugusid, uuri-
da õpilaste arvamusi päevakaja-
listel teemadel ja veel palju muud 
põnevat ning intrigeerivat. Ka Si-
nul on võimalus meie tegemistest 
osa saada. Esimesel õpilaslehekül-
jel jagab meiega oma mõtteid 
tuntud luuletaja Karl Martin Si-
nijärv, kes ühtlasi aitas kaasa ka 
KG luulenurga loomisele.  Sini-
järv kirjutas spetsiaalselt Kures-
saare Gümnaasiumile  luuletuse, 
mida Teie, KG õpilased ja õpeta-
jad, saate usinalt järjeluuletuse 
vormis jätkata. Enda variandid 
luuletusest palun saata reedeks 
aadressile kristiina@oesel.edu.ee. 

Veidi rohkem kui kaks 
aastat tagasi külastas Ees-
tit kultuskirjanik Terry Prat-
chett, kelle raamat „Ürgsorts“ 
on Sinijärve tõlgitud. Kui Si-
nijärv serveeris külalistele ki-
lo võdisevat sülti ja härma-
tanud vodkapudeli, pomises 
Pratchett umbusklikult: „Kas 
seda Addamsite perekonna 
onu Lesteri välimusega meest 
võib ikka usaldada?“ Püüdsin 
vastust Pratchetti küsimusele 
leida Karl Martinilt eneselt.

Kas luuletajaks sünnitakse 
või saadakse?

Küllap on inimesel sündi-
des mingid asjad sees, mis na-
tuke määravad, mis tast ku-
nagi saab. Ühel hetkel saab 
inimene aru – kui saab – mida 
ta hästi teha mõistab ja eks ta 
siis selle järele sätib. Kõigeks 
ja kõigiks on võimalik saada, 
kui väga tahta, aga kui säde 
sees on, tuleb tulemus tuge-
vam. Ma ei ole siiamaani auto-
juhtimist selgeks saanud, ma 
lihtsalt ei mõista, mida käi-
gukangiga tegema peaks. Ja 
ilmselt ei saagi mõistma. Sä-
det ”netu”.

Millal ja miks Sind esimest 
korda luuletajaks kutsuti?

Küllap kunagi esimeses 
klassis, kui esimesed salm-
tekstid valmis nikerdasin.

Keegi teine ei nikerdanud, 
järelikult olin luuletaja mina. 
Olen siiamaani. Puhas lais-
kus.

Mida soovitad noortele kir-
janiku- ja luuletaja-wan-
nabe-dele?

Wannabe’dega on ikka nii, 
et on sääl rohkem wanna või 
on ka pisut be.

Igaühele kulub miskis ko-
guses kirjutamiskogemust ja –
oskust ära. Nii et kirjutatagu. 
Võibolla ei tule midagi välja. 
Aga kui üldse ei kirjuta, on 
täiesti kindel, et ei tule.

Kes on Sinu kirjanduslikud 
lemmikud?

Palju ja erinevaid ja seda 
veel eri aegadel. Ka kellaaega-
del. Aga eriti austan maailma 
parimate kokaraamatute kir-
jutajaid, kes ei tee mitte min-
geid üheplaanilisi retseptiko-
gusid, vaid kirjutavad toidu 
ümber ka maad ja rahvad tut-
tavaks või loovad muidu mõ-
nuga loetava tekstiteose. Pari-
mad asjad on mahukad ja neid 
pole veel eesti keelde pandud 
(Elizabeth Davidi raamatud 
itaalia köögist ja Claudia Ro-
den juudi omast, näiteks). Äs-
jailmunuist soovitaksin Jamie 
Oliveri ja Terence&Vicki Con-
rani raamatuid. Kallid, aga 
väärt lugemist. Kui muidugi 
ka toiduhuvi on.

Milline oli Sinu  tehtud suu-
rim „sigadus“ kooli ajal?

Inimese mälu kipub ole-
ma selektiivne – halvad asjad 
ununevad. Muidu ei saaks ju 
elada. Ma suurem sigatseja ei 

olnud, pigem lihtsalt ignoree-
risin ebameeldivaid tunde ja 
ei külastanud neid eriti. Mis 
kajastus tihtigi hinnetes.

On sul kunagi tekkinud taht-
mist öelda: ”Oh ilus hetk, 
oh viibi veel!”? Kui, siis mil-
lal ja miks?

Hetked selle pärast ongi 
hetked, et nad hetkekese kes-
tavad. Kui ilus hetk viibima 
panna, kõlaks hüüatus vars-
ti umbes: „Oh tüütu elupe-
riood, sa lõpe ometigi”. Aga 
neid hetki on olnud ja küllap 
tuleb veel. Tihti on nad seo-
tud reiside, uute kogemuste-
ga. Kui tausta liigne tundmi-
ne ei varjuta mingi momendi 
puhast sära. No et sa ei tea, et 
selle ilusa Toompea taga al-
gab kole Kopli jne. Kodumaal 
on kõige toredamad just need 
hetked, kui ootamatult tabad 
end miskit tuttavat kohta või 
asja või inimest sootuks uue 
nuka pealt nägemast. See teeb 
meele heaks.

Kasutad enda luules futu-
rismi-ja sürrealismiomast 
kujundilaadi. Millisena näed 
Sa tulevikumaailma?

Ma loodan, et maailmas 
on 50 aasta pärast poole vä-
hem inimesi. Eestlased oma 
iibega saaksid siin edumeel-
seks eeskujuks olla. Muidu ei 
ole varsti ei maailma ega ini-
mesi ega kahjuks  ka muid ela-
jaid, kes ju milleski süüdi po-
le. Kuigi, nagu ütles sõber Jüri 
Pino: „Eks mingid tursad pa-
nevad ookeanisügavuses ik-
ka edasi”.

Loodusel pole kiiret, 
too jaksab mitu inimkonda 
üle elada. Võibolla on juba 
elanud. On ju näha, kui kiires-
ti kasvõi üks talu kokku ku-
kub ja võssa kasvab, kui seal 
mõni(kümmend) aastat mit-

te elada. Kui inimene oma so-
di sisse otsa kooleb, pole sest 
niinimetatud tsivilisatsioonist 
juba paarisaja aasta pärast 
muhvigi järel, mõnest miljo-
nist aastast rääkimata. Aga ka 
miljon aastat on maailma asja-
loos paras sekundikene. Jah, 
tänase päeva futurism on ik-
ka väga rohelist värvi. Sellist 
mõnusat sooja samblarohe-
list värvi.

Ja viimasena on Sul või-
malus endale üks retoori-
line küsimus esitada.

Kas võib olla tõsi, et leib 
leiutati õlletootmise kõrval-
produktina?

Kristiina Kruuse,
õpilaslehekülje toimetaja

2003. aasta Pärlipäeval Tahulas 
luges Karl Martin Sinijärv õpilas-
tele enda luulet.
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Ujumine - tervise ja energia alus
Kooli ujulas algas uju-

misperiood.. Enamik tun-
didest on basseinis kolm 
gruppi korraga, mis nõuab 
üksteise suhtes mõistvat ja 
sallivat suhtumist. 

Tuletan meelde ujula ka-
sutamise korra. Lugege see 
korralikult läbi ja võtke tões-
ti täitmiseks.

1. Riietusruumi sisene-
takse täistunnil ainult õpeta-
ja loal. Et vältida vahetunni 
ajal ujula koridoris ummis-
tusi (osa tulevad ujumast, 
otsitakse jalanõusid, teised 
ootavad, jne) oleks tore kui 
ootaksite tunni algust hoo-
pis kooli fuajees.

2. Jalanõudega riietus-
ruumi ei siseneta!

3. Pestakse ilma trikoo 
ja püksteta korralikult en-
ne ujumist. Kahjuks ei ole 
see korraldus meie õpilas-
te teadvusse veel jõudnud. 
Miks on vaja pesta? Meil 
käib ujulast nädalaga läbi li-
gi tuhat inimest ja igaüks ar-
vab, et ega tema ikka must 
ei ole. Inimese organism eri-
tab pidevalt higi. Higi on sa-
muti nagu uriin ainevahetu-
se jääk ja kui see satub vette, 
on tekkinud soodne pinnas 
pisikute tekkimiseks. Mida 
mustem on meie vesi, seda 
rohkem pressib automaatika 
meile vägisi klooriühendeid 
sisse, mis ei mõju meie naha-
le ja silmadele hästi. Inimene 
on ka väga tolmune olend ja 
see tolm, surnud naharakud 
ja lahtised juuksekarvad ko-
gunevad ja ladestuvad bas-
seini põhja. Ärge tulge siis 
ütlema, et vesi on must.  On 
esinenud isegi juhtumeid, 
kus trikood pannakse sel-
ga juba kodus. Seame sisse 
nn. naabrivalve-miks mina 
pesen ja sina ei pese ennast, 
mina ei taha sellisesse vette 
oma nägu panna, kuhu sina 
tuled pesemata. Ja selleks, et 
õpetajal oleks lihtsam kont-
rollida teie pesemist, seame 
sisse nõude: duši alt tulles 
peab ihu märg olema, see-
bist lõhnama  ja ujumisrii-
ded kuivad. Kui seda ei ole, 

tuleb uuesti pesema minna.
4. Ujumisel kasutatakse 

ujumismütsi (mütsita  võib 
ujuda ainult „siilisoengu-
ga“).  Kuna ujumisperiood 
kestab kevadeni, tuleb kõi-
gil muretseda ujumismüts. 
Inimesel langeb alati lah-
tisi juuksekarvu ära ja po-
le just  kuigi mõnus ujuda 
kui sõrmede vahele kogu-
nevad hõljuvad juuksekar-
vad. Ujulas on momendil 
müüa soodsalt mõningaid 
ujumismütse. Mütse laenu-
tame välja erandkorras, kui 
tõesti juhtub müts kogema-
ta koju jääma.

5. Vette ei tohi minna il-
ma õpetaja loata.

6. Basseini küljelt ei hü-
pata ega tõugata kaaslast, 
aknapoolsel basseini ser-
val õpilased ei liikle (tera-
vad ventilatsioonikarpide 
servad)

7. Õpilased spordiva-
hendite ruumi ise ei sisene. 
Iga tunni lõppedes korjame 
kokku kasutatud ujumisva-
hendid ja õpetaja viib need 
spordivahendite ruumi.

8. Peale ujumist loputa-
ge end duši all, eriti silmad. 
Vesi uhub kloori hästi mine-
ma. Hoiduge seebist. Sel ei 
ole mingit mõju kloorile, ka 

kuivatab seep liigselt nahka. 
Tundlikku nahka määrige 
emulsiooni või õliga!

9. Duširuumis väänake 
välja ujumisriided ja kui-
vatada end. Riietusruumi 
sisenege kuivalt!

10. Õpetaja ja treener lah-
kub ujulast koos viimase 
õpilasega ja vastutab ujula 
korra eest

11. Kui ujulas midagi lõ-
hutakse ja süüdlane ei selgu, 
vastutab ja tasub lõhutu eest 
kogu klass või grupp.

12. Raha ja isiklike asjade 
kadumise eest ujula töötajad 
ei vastuta. Väärtasjad võtke 
endaga kaasa ujulasse või 
andke õpetaja kätte hoiule.

13. Päeval meil korista-
jat ei ole ja me ise peame 
hoidma  puhtust ja korda, et 
meil kõigil oleks ujulas  mõ-
nus olla.

14. Ujula kasutamise ees-
kirjade rikkumise eest on 
ujula töötajatel õigus keela-
ta tervel klassil või grupil 
ujumine.

Ujumine - see on tervise 
ja energia alus! Soovin kõigi-
le head algavat ujumise hoo-
aega!

Norma Helde,
ujula juhataja

Pilt maakonna meistrivõistlustelt, mis toimusid KG ujulas. Foto: Arvi Tanila

Tunnikontroll 
ja kontrolltöö 
põhikoolis

Kuressaare Gümnaa-
siumi ainekomisjonide ette-
panekul on kehtestatud 
koolis ühtne kord tunni-
kontrollide ja kontrolltöö-
de korraldamise ja toimu-
mise kohta.

Kõik aineõpetajad on 
sellest korrast informee-
ritud, kord on meie koo-
li õppekavas fikseeritud 
ja selle täitmine on kõigile 
õpetajatele kohustuslik.

Alljägnevalt kahe töö 
erinevustest:

Tunnikontroll (s.o. prot-
sesshinne)

• hõlmab kuni 3 aine-
tunni materjali, • võib kor-
raldada ette hoiatamata, 
• kestab kuni 20 minutit, 
• kursuse jooksul tehtava-
te tunnikontrollide arv ei 
ole piiratud, • mitme tunni-
kontrolli koondhinne võib 
moodustada ühe arvestusli-
ku hinde (fikseeritud õpeta-
ja ainekaardis), • järelvasta-
mise korra fikseerib õpetaja 
ainekaardis.

Kontrolltöö (s.o. arves-
tuslik hinne)

• materjal hõlmab ühe 
tervikliku (ulatuslikuma) 
aineosa, • toimumisaja(d) 
fikseerib õpetaja ainekaar-
dis, arvestustööde graafi-
kus ning teatab õpilaste-
le iga perioodi algul, • töö 
on koostatud arvestusega, 
et selle tegemiseks kulub 
õpilasel maksimaalselt 45 
minutit, • igal kontrolltööl 
on oma kindel hindamiss-
kaala (fikseeritud ainekaar-
dis ja õpetaja on õpilaste-
le tutvustanud enne tööd), 
• ühes koolipäevas on lu-
batud klassile läbi viia vaid 
1 kontrolltöö (graafikus), 
• järelvastamise kord on 
määratud kooli hindamis-
juhendis (arvestuslik hin-
damine) ja iga õpetaja aine-
kaardis.

Arutatud läbi aine-
komisjonides 30.01.- 
12.02.2003

Anu Saabas,
õppealajuhataja
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Õpetaja Kellaaeg Koht
Arak Olle T.14.00 - 16.45 215
Aru Taimi E.14.00 - 15.00 võimla
Asumets  Maren E.14.00 - 15.00 300
Auväärt Anneli E.14.30 - 15.30 200A
Baran   Marianne E.13.00 - 13.45
Engso  Inga K.12.00 - 13.00 209
Haamer   Kati T.14.00 - 15.00 110
Haljas  Riina T.15.00 - 16.00 411
Hütsi  Karin N.14.45 - 15.45 304
Jalakas Inge E. 13.45 - 15.00
Jasmin Ruth T.13.00 - 14.00 207
Jasmin  Ülle E.13.00 - 14.00 208
Jõgi  Ave K.15.00 - 16.00 413
Jurkatam  Elle T.13.45 - 14.30 101
Kadaja Raivo kokkuleppel
Kaju Johannes E.16.00 - 17.00 jõusaal
Kallus  Age T.14.45 - 16.30 405
Kanemägi  Reene T.14.45 - 15.45
Kask  Ellen T.15.30 - 16.45 410
Kaubi  Raili T.13.45 - 15.30 201
Kereme  Sirje K.14.30 - 15.30 3
Kips Heigo kokkuleppel
Kirs Kalle kokkuleppel
Kirs Kersti T.14.00 - 15.30 2
Kivi  Merike K.14.00 - 15.00 400A
Kivilo  Merike T.15.30 - 16.45 310
Kuiger  Vilma E.14.00 - 15.45 309
Kull Heiko T. 14.00 - 15.30 160
Kuuseok  Asta K.14.45 - 15.45 403
Kuusik  Ester E.16.00 - 16.45 301
Kõvamees  Külli T.13.45 - 15.30 100
Käen Tiina K.14.00 - 15.00 võimla
Käiro Viive N.15.00 - 16.00 406
Laurson  Maret K.15.00 - 16.00 306
Laus Aivar K. 16.00 221
Leesi  Maret K.14.45 - 15.30 400A
Lehto Laine K.15.00 - 15.45 408
Lehto  Veikko K.14.00 - 15.00 409
Lutter Gert K. 15.30 - 16.30 218
Matvejeva  Ursula K.15.45 - 17.00 204

Õpetaja Kellaaeg Koht
Mets  Anne E.15.00 - 15.45 308
Metsküll  Sirje N.14.30 - 15.30 159
Metsmaa  Hilja E.15.00 - 16.00 215
Niit Madli-Maria T. 14.45 - 15.30 203
Nurk Gerta T.15.45 - 16.45 106
Noa Genadi T.14.45 - 16.30 200
Noa Stella E.15.45 - 16.45 200
Paomees Eve T.14.00 - 16.30 306
Paomees Piret E.15.00 - 16.45 1
Pesti  Marje K.15.00 - 16.00 400

Pihl  Grete E.14.00 - 15.00; 
T.14.00 - 15.00 206

Porila Aili N.14.45 - 15.30 306
Puck Kaja T.15.45 - 16.30 410A
Pärn  Maria E.14.00 - 16.00 412
Rand  Helle E.14.45 - 15.30 409
Rand  Mai T.15.45 - 16.30 407
Rooda Lea E.13.00 - 13.34 208
Rätsep Merle T.14.00 - 16.00 301
Rääp   Raina N.12.00 - 13.00 109
Sepp  Ariita K.14.45 - 16.00 203
Sepp  Eve T.13.00 - 14.00 111

Soon Riina T.16.00 - 17.00; 
K.14.45 - 16.30(10E)

T.401; 
K.405

Tanila Arvi N. 15.30 - 16.30 218
Tarkin  Marit K.15.30 - 16.30 305
Tenn  Helvi K.13.45 - 15.00 200A
Tiitson Malle T.14.45 - 16.30 103
Truu  Heidi K.14.45 - 15.45 303

Truumaa Irja T.16.00 - 17.00; 
R.15.00 - 16.00 225

Tustit  Endel R.16.00 - 17.00 võimla
Tustit  Malle N.14.45 - 15.30 307

Tustit  Merle N.14.00 - 15.00; 
R.13.00 - 14.00 108

Vahkal  Signe K.15.00 - 16.00 401
Varik Madli T.14.00 - 16.00 401
Varik Maidu E. 15.45 - 17.00 238
Varjas Marika T.15.30 - 16.30 404
Vöö Tiiu T.15.45 - 16.30 205

Konsultatsioonide ajad II perioodil

Meil on L.A.H.E.!
Eelmisel õppeaastal tek-

kis Kuressaare Gümnaa-
siumisse uus klubi, mis sai 
nimeks L.A.H.E.(lõbusad, 
aktiivsed, heatahtlikud, ette-
võtlikud). Klubi kuulub Ees-
ti 4h koosseisu.  Klubides 
korraldavad 4H-lased hari-
duslikke, arendavaid ja mee-

lelahutuslikke üritusi ning 
koosolekuid. Möödunud su-
vel käisime 4h suvepäevadel 
Ida-Virumaal. Seal toimusid 
erinevad võistlused, valiti 
parim disco-pepu, olid kü-
lalisesinejad (näit. Trinity) ja 
palju muud huvitavat. 

Kõik, kes juba kuuluvad 

klubisse või on huvitatud 
meiega ühinemisest, on te-
retulnud neljapäeval, 11. 
novembril  kell 16.45 ruumi 
410a.Klubi liikmetel osavõtt 
kohustuslik!

Klubi president Kadri Naanu
ja sekretär Jana Sai

Tuletõrjeõppus 
vahetunni ajal

1.Õppus algas häirega. 
Nagu oleme seda aastast aas-
tasse õpetanud, ei hakatud  
koheselt rahvast hoonest eva-
kueerima, vaid oodati teist 
häiresignaali. Kui kõlas häi-
resignaal teist korda ja jäi kõ-
lama, algas hoonest õpilaste  
evakueerumine. Kuna häi-
re toimus meie koolis esma-
kordselt vahetunnil, kus osa 
lastest ja õpetajatest olid  ju-
ba klassidest lahkunud, siis 
oli vaja iga koolimajas asu-
va õpetaja  abi, et õpilasi 
evakueerida. Hästi aktiivselt 
tegutsesid seekord  korrapi-
dajaõpetajad, tasemel oli, na-
gu alati, turvafirma Securitas  
valvemeeskond. Koolimajast 
väljumine sujus rahulikult, 
kuue minutiga olid õpilased 
ja töötajad koolihoonest väl-
junud ja spordiplatsile rivis-
tunud, kus toimus õpilaste 
loendamine.

Mida oleks vaja paremi-
ni teha: Ikkagi lukustati osa-
de ruumide uksi, olgugi et 
kõik peaksid teadma, et ruu-
midest evakueerimisel pea-
vad ruumide uksed jääma 
avatuks, sest muidu peaks 
päästemeeskond  uksi maha 
lõhkuma hakkama.

Ruumidest lahkumisel 
peavad jääma aknad sule-
tuks, sest lisaõhk soodustab 
põlemist.

Ikkagi tekivad ummikud. 
Siinjuures tahaks näha enam 
enam õpetajatepoolset init-
siatiivi: kui tekib kusagile 
ummik, tuleb lapsed kiiresti 
suunata vaba väljapääsu poo-
le- niisama lihtne see ongi.

Üldiselt sujus evakueeru-
mine vahetunnil üle ootuste 
hästi, suuri apse ei juhtunud., 
kõik teavad, mida teha  ja 
kuidas vajadusel evakueeru-
da. Paistab, et meie poolt kor-
raldatud  regulaarsed õppus-
ed hakkavad  vilja kandma. 
Suur tänu kõigile õpilastele 
ja õpetajatele aktiivse osavõ-
tu eest tuletõrjeõppusel.

Heimar Põld,
haldusdirektor


