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Lk. 2
Tulge omaloomingu-
liste laulude ja laulu-
tekstidega võistlema! Lk. 3

Loodusteaduste aine-
nädalal saadi teada 
mõndagi uut Lk. 5-6

Kooli noorimad 
portreteerivad 
õpetajat!

Tütarlapsed, korvpallihuvi-
lised!

Koolis algavad korvpalli-
treeningud mängust huvita-
tud tütarlastele. Treeningud 
toimuvad neljapäeviti kell 
15.45 kooli võimlas.

Tule julgesti, seal õpime 
seda mängu mängima.

Sirje Metsküll, 
treener Abiturient õpetab

5. oktoobril tähistatakse 
üleriigilist õpetajate päeva, 
kuna seekordne õpetajate 
päev on sel aastal  pühapäe-
val, siis tähistame seda pi-
dulikult reedel, 03. oktoob-
ril.  Ürituse eesmärgiks on 
tähistada traditsioonilist 
tähtpäeva õpetajatele austu-
se avaldamisega ja teha see 
päev kõigi jaoks võimalikult 
õpetlikuks kasvatusteaduste 
vallas. Sellel päeval saavad 
abituriendid  esimese õpe-
tamiskogemuse ning samuti 
propageerib see päev õpeta-
ja elukutset.

Reedel kuulub võim järg-
nevatele asjapulkadele di-
rektor Toomas Takkis – Uku-

Rasmus Lind 12e; direktori 
asetäitjad õppe- ja kasvatus-
töö alal Anu Saabas – Teele 
Viil  12b; Maidu Varik – Sil-
ver-Mikk Raik 12c; direktori 
asetäitjad õppetöö korraldu-
se  alal  Kaarin Peet – Kaia 
Oidekivi 12f ning noorsoo-
töö osakonna juhtataja  An-
neli Meistersoni kohustus-
tesse astub Maarja Randma 
12a.

Reede hommikul kell 
08.00 on kooli ees ühine ko-
gunemine kõikidele klassi-
dele, kus tutvustatakse sel-
le päeva direktsiooni, peale 
kogunemist saavad minna 
kõik tundidesse

Tunnid toimuvad klassi-

des nn tavalisele tunniplaa-
nile tuginedes. Täpsemalt 
toimuvad 3. oktoobril kõik 
tunnid ja  on 45-minutilised 
nagu tavalisel koolipäeval.

Abituurium on kell 13.45 
oodatud kooli kohvikus-
se pidulikult lõpetama oma 
õpetajadebüüti.

Õpetajatele toimub kell 
12.00 aktus aulas, millele 
järgneb üllatusprogramm.

Ametlikuks stiiliks on et-
te nähtud “tume ülikond” 
ehk korrektne akadeemili-
ne stiil.

Meeldejäävat ja töökat 
õpetajate päeva!!!

Maarja Randma, 
�2a klass

Sünnipäevad
Õpilaste sünnipäevad

Eliise Kõiv 8A 02.10
Kristel Aaslaid 12F 02.10
Anna-Laura Nurmela 10D 02.10
Liis Lepik 7A 02.10
Mihkel Kaesveld 11D 02.10
Rity Roomets 12C 02.10
Elisabet Arge 11A 03.10
Andreas Kalm 6B 03.10
Carl Vaher 6A 05.10
Kert Mandel 5A 05.10
Laur Merisalu 5B 05.10
Kairi Sepp 11A 05.10
Kertu Saar 11D 06.10
Carmen Verhovitš 3B 06.10
Stiven Schultz 10B 06.10
Margot Väli 8A 07.10
Lauri Jasmin 11C 07.10
Tõnis-Ketri Tasane 7B 07.10
Kert Kivi 1B 08.10
Rene Aus 12E 08.10
Markus Koert 4B 08.10

Töötajate sünnipäevad

Gerta Nurk 02.10*
Monika Ränk 04.10   
Reene Kanemägi 05.10*
Tiiu Vöö 06.10   
Marianne Baran 07.10

Teated

Õpetajate päeva direktsioon 2008. Foto: Gert Lutter

Armsad õpetajad!
Ootame Teid õpetajate 

päevale 3. oktoobril 2008. 
Kavas:
8.00 kooli ees direktori 

kõne õpilastele, 8.10 tunnid 
tunniplaani alusel (6 tundi); 
11.20 Kena Asi aulas õpetaja-
tele; 12.00 õpetajate päeva pi-
dulik aktus KG aulas; 12.45 
KG eest algab jalutuskäik lä-
bi sügisese Kuressaare; 13.00 
tutvumine Grand Rose spaa-
ga, pidulik lõuna, võimalus 
nautida spaamõnusid.

KG 3�. lend
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Ligi sada toredat laululast 
külastas meie kooli! 

Kahe suurepärase kont-
serdiga 25. septembril saarla-
si rõõmustanud Lasteekraa-
ni Laulustuudio lastekoor 
Tallinnast ja The Easten Ca-
pe Children’s Choir Lõuna-
Aafrikast jäid väga rahule 
nii kontserdipubliku, tore-
da ekskursiooniga kindluses 
ning linnas kui ka maitsva 
lõunasöögiga. Kontserdikü-
lastajad Kuressaare Güm-
naasiumis ja Siioni kirikus 
said nautida kõrgetasemelist 
ja huvitavat programmi, kus 
esitati valdavalt vaimulikku 
ning rahvamuusikat. Koore 
juhatasid Lii Leitmaa ja Lio-
nel van Zyl. Koolikontser-
dil olid kaastegevad ka meie 

oma tütarlastekoor Vocaliisa 
ja neidudekoor Neidis.

Muljetab Laura Oolup:
Neljapäeval toimus nel-

janda tunni ajal aulas kont-
sert. See algas Vocaliisa ja 
Neidise esinemisega, siis tuli 
Lasteekraani Muusikastuu-
dio lastekoor ning pärast se-
da olid laval meie kauged 
külalised Lõuna-Aafrikast.

Aafriklased laulsid ku-
ni ühislaulu esitamiseni põ-
hiliselt oma maa rahvalau-
le. Ühislauluks oli “Üksteist 
peab hoidma”, mis tuli ka 
kordamisele.

Ning mis kõige tähtsam 
- aafriklased laulsid seda 
täiesti puhtas eesti keeles :) 

Mõned õpilaste kommen-
taarid kontserdi kohta:    

“See oli võimas, ühis-
laulu ajal pidin mitu kor-
da huulde hammustama, et 
mitte nutma hakata, sest see 
oli nii õnnelik moment!!!” 

“Vahet pole, kas sain 
põhjuseta puudumise tun-
nist, kuid see oli seda väärt”        

“Sellist kontserti ei unus-
ta nii pea!!!”  

Kahju oli muidugi sellest, 
et kõik õpilased ja õpetajad 
ei saanud kontserti näha ja 
kuulata, aga loodame, nagu 
ütles direktor Toomas Tak-
kis, et kohtume aafriklaste-
ga veel!

Suurimad tänud abi ja 

toetuse eest:
Toomas Takkis, Tiia Lep-

pik, Marje Pesti, Marika Var-
jas, Gert Lutter, Helle Rand, 
Laine Lehto, Veikko Lehto, 
Urve Tiidus, Heli Jalakas, 
Margus Mäemets, Eve Vii-
lup, Marian Heinat, Jane Ka-
ju, Minni Meisterson, Sissel-
Maria Mägi, Aili Allas, Laura 
Oolup, Getter Vaha,  KG 
Sihtasutus, Inspira, Osilia, 
kohvik-söökla Noorus, Kul-
tuurkapitali Saaremaa eks-
pertgrupp, Saaremaa Muu-
seum, neidudekoor Neidis 
ja tütarlastekoor Vocaliisa.

Pilvi Karu, 
muusikaõpetaja

Sellist kontserti ei unusta niipea! Fotod: Gert Lutter

Tulemas on omaloominguliste laulude ja 
laulutekstide võistlus

15.-16 okt. toimub meie 
majas traditsiooniline klassi-
devaheline isetehtud laulu-
de võistlus, mis toimub üle 
aasta, vaheldumisi karaoke-
laulude võistulaulmisega. 

Esitada tuleb täiesti oma-
loominguline  laul või meele-
pärane laul, millele on tehtud 
oma sõnad. Klassi võib esin-
dada 2 laulu, kui vähemalt 
1 neist on omatehtud viisi-
ga. Laulda võib nii a capella 
(ilma saateta) kui ka instru-
mentaalsaatega. Saatepartii 
võib kujundada ise, vajadu-
sel pöörduda muusikaõpeta-
ja poole. Võimalus kasutada 
karaoke fonogramme. Laul 
peab olema eestikeelne.

Võistlus toimub 2 päe-
val vahetundide ajal aulas:                                                                            

kolmap, 15.okt 2.-8.kl.,   nel-
jap, 16.okt 9.-12.kl.

Täpsem juhend 1.korruse 
stendidel muusikaklasside 

kõrval ja pikas koridoris, in-
fot jagavad ning  soovi kor-
ral ka juhendavad muusika-
õpetajad.

Registreerimine 1.-10.ok-
toobrini kab.102 või muusi-
kaõpetajate juures.

Mai Rand, muusikaõpetaja

Üks eelmiste aastate võistlustest. Foto: Gert Lutter
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Kes on Eesti keskkonnaminister? 
Mitu jalga on liblikal?

Neile ja paljudele teistele 
küsimustele said meie koo-
li õpilased vastata lõppenud 
loodusteaduste ainenädala 
üritustel.

Ainenädal algas näitu-
se “Looduse keerdkäigud” 
avamisega I korruse loodus-
klasside juures olevas klaas-
vitriinis. Näitusele on välja 
pandud õpilaste leitud põ-
nevad kivid ja kivistised; 
loomade pealuud, huvitava 
kujuga juurviljad ja veel pal-
ju muudki. Eriti agaralt võt-

sid näituse kujundamisest 
osa 1.-6. klasside õpilased. 
Väljapanek jääb huvilistele 
vaadata kuni 2. oktoobrini 
ja siis palume omanikel  eks-
ponaatidele järele tulla.

Teisipäeva pärastlõunal 
panid oma loodusteadmisi 
proovile 4.-12. klassi 3-liik-
melised võistkonnad. II koo-
liastme parim oli 5a klass; III 
kooliastme parim 9b ja güm-
naasiumiosas 11a klass.

Kolmapäev oli traditsioo-
nilise kombineeritud teate-

võistluse päev, kus lisaks 
teadmistele lugesid täpsus 
(nööri lõikamine), orientee-
rumisoskus ( erinevad kont-
rollpunktid kooliõuel)  ja 
kontrollpunktide läbimise 
kiirus. Võistlus toimus II ja 
III kooliastmele peale seits-
mendat tundi ning güm-
naasiumiosa võistkonda-
dele peale 8 tundi. Siin pidi 
võistkonnas olema 8 liiget. 
Põhikool näitas ka siin tublit 
osavõttu, kuid kahjuks güm-
naasiumiosas mõned võist-

Põnevat uurimist jagus loodusteaduste ainenädalal kõigile huvilistele. Foto: Gert Lutter

konnad loobusid. Võistlus 
oli vaatamata sellele pinge-
line ning põnev ja oma osa 
selles oli ka fantastilisel sü-
gisilmal.

Võitjameeskonnad olid: 
5b; 9b ja 10a.

Neljapäeval võistlesid 
omavahel I kooliastme loo-
dushuvilised õpilased. Siin 
saavutas esikoha 3b klassi 
võistkond. II ja III kohta jäid 
jagama 1c ja 3a võistlejad. 

Õpilased, kes armasta-
vad istuda talveaias, said 
nautida ka väikest ülevaadet 
neist puudest-põõsastest, 
mis praegu imekauneid vil-
ju kannavad.

Loodusteaduste ainenä-
dala lõplik paremusjärjes-
tus:

II kooliaste: I-II koht läks 
jagamisele 5a ja 5b klassi va-
hel. III koht 4a klassile.

III kooliaste: I koht 9b; II 
koht 7a ja III koht 7b klassi-
le.

Gümnaasium: I- II koht 
10a ja 11b ning III- IV koht 
10d ja 12a klassile.

Õnnitleme kõiki võitjaid 
ning käige ikka looduses 
lahtiste silmadega ringi!

Reene Kanemägi, 
loodusteaduste osakond

ENO projekti 
ülemaailmne puu 
istutamise päev

22. septembril korraldas ENO (Environ-
ment Online) järjekordse ülemaailmse puu 
istutamise päeva. Projekti käigus istutati ko-
gu maailmas 20 399 puud. Kuressaare Güm-
naasium osales ka sel aastal, 5a ja 5b klass is-
tutasid kooli parki 3 tamme.

ENO projekti kodulehel (eno.joensuu.
fi/treedatabase) saab interaktiivselt kaardilt 
näha kõigi projektis osalenute poolt istuta-
tud puid ja töö käigus tehtud pilte.

Maidu Varik, 
õppealajuhataja

KG viiendikud koos õpetaja Sirje Keremega peale 
tamme istutamist. Foto: Maidu Varik

Meie KG, 1. oktoober 2008
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Meie enda 112
Kas sina tead, miks on 

oluline õnnetuspaigal tegut-
seda võimalikult kiiresti? 
Aga kas oled kindel, et os-
kad selles kiiruses teha asju, 
mis on tõepoolest olulised?

Kuidas üldse aru saada, 
kas teise inimese elu on ohus 
ja tuleks kutsuda kiirabi või 
peaks saama hakkama oma 
jõududega?

Kes üleüldse peaks hak-
kama õnnetuse korral esi-
mesena tegutsema? Kas 
tuleks kutsuda õpetaja, koo-
liarst ...? Ja kas tõepoolest 
ei ole midagi, mida sina ise 
saaksid oma kooli- või tren-

nikaaslase, perekonnaliikme 
või sõbra jaoks ära teha?

Ülalpool on toodud ära 
vaid mõned küsimused, mis 
vastust ootavad. Tegelikku-
ses on neid palju rohkem ja, 
olgem ausad, kõikidele üks-
üheseid vastuseid ei olegi. 
Küll aga on kindel, et esmast 
abi õnnetusjuhtumi korral 
peaks oskama anda iga ini-
mene. 

Kiire reaktsioon sünd-
muskohal võib olla oluli-
se tähtsusega inimese elu 
päästmisel. Vahel võib juh-
tuda nii, et õige abi korral 
saab teine hiljem jätkata oma 

elu nii, nagu see oli enne õn-
netust, samas kui viivitu-
se või segaduse tõttu toimu-
vad olulised muudatused 
kuni invaliidsuseni välja. On 
pärsi kindel, et sa satud mõ-
nel korral elus olukorda, kus 
keegi vajab just sinu abi. Uu-
ringute põhjal aga on veel 
palju suurem tõenäosus, et 
abivajajaks osutub sinu enda 
lähedane – isa või ema, õde-
vend, sõber. See paneb mõt-
lema, kas pole?

Ka sel õppeaastal töö-
tavad KG-s esmaabiringid, 
kus õpitakse tegutsema õn-
netusjuhtumi korral (nii elu-

Juht tänab
Tänan loodusteadus-

te õpetajaid Eneli Vaharit,  
Olle Arakut, Hilja Metsmaad, 
Malle Tiitsonit ja Gerta Nur-
ka  loodusteaduste ainenä-
dala korraldamise ja läbivii-
mise eest.

Reene Kanemägi, 
loodusteaduste ok juht

Õppepäev tantsulastele
Laupäeval, 27. septemb-

ril kogunesid KG aulasse 
Saare maakonna 3.-4. klas-
side tantsurühmade õpeta-
jad koos kahe tantsupaariga 
igast rühmast. Et 2009. aasta 
suvel on tulemas XXV Lau-
lu- ja XVIII Tantsupidu, siis 
seekord oligi tantsupeo kõi-
ge noorematele osalejatele 
tantse õpetama-parandama 
tulnud 3.-4. klassi tantsurüh-
made üldjuht Marina Kuz-
netsova. Lapsed olid kõik 
tublid ja pidasid mitu tun-
di tantsimist vapralt vastu.  
Aitäh tantsulastele ja õpetaja 
Marinale! Nüüd on lihtsam 
tantsupeo proovidele- üle-
vaatustele vastu minna.

Merle Tustit, 
rahvatantsuõpetaja

Suured tänud Las-
teekraani Muusikastuudio 
ja Lõuna-Aafrika lastekoori 
kontserdi korraldustoimkon-
nale: Pilvi Karu, Helle Rand,  
Laine Lehto, Vocaliisa ja Nei-
dise lauljad.

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

päästev kui jätkuv esmaabi), 
harjutatakse oskusi erine-
vatel võistlustel ja üritustel 
ning vahetatakse kogemu-
si inimestega „päris-elust“ - 
meedikud, päästjad, Punase 
Risti töötajad jne.  

Juhendajateks: õp Kristel 
Salumaa (4.-8. kl õpilastele, 
esimene kohtumine nelja-
päeval, 02.10 kell 15.45 ruu-
mis 307), õp Kaarin Peet (9.-
12. klassi õpilastele, esimene 
kohtumine neljapäeval, 02.10 
kell 15.45  ruumis 225)

Kristel Salumaa, 
ringi juhendaja

Lühidalt

Meie KG, 1. oktoober 2008

Kuidas käituda tulekahju korral?
Mõni meeldetuletav sõna 
tuletõrjeõppusest koos 
evakuatsiooniga (abiks 
meie kooli uutele õpilaste-
le ning kooli ja sihtasutuse 
töötajatele).

1. Koolimajas kõlab tule-
tõrjehäire (esimene helisig-
naal – 15 sekundit pausi – 
teine, pikk häiresignaal).

2. Peale esimese helisig-
naali kõlamist valmistuda 
evakuatsiooniks, kuid klas-
sidest veel ei väljuta. Õpe-
taja loeb õpilased üle. Teist 
signaali kuuldes lahkuda 
ruumist kiiresti, kuid rahuli-
kult ja paanikata. 

3. Väljumisel ruumide 
uksi ei lukustata. Soovitav 
on helisignaalide vahelise 
pausi ajal sulgeda ka aknad, 
sest lisaõhk soodustab põle-
mist.

4. Õpilased viib vasta-
valt koridorides asuvate-
le evakuatsiooniskeemidele 
klassist ja koolimajast väl-
ja neile tundi andev õpeta-
ja. Väljumisel treppidele ai-
tavad neid teised õpetajad ja 
turvatöötajad, kes takistus-
te või ummikute korral suu-
navad õpilased vabale eva-
kuatsiooniteele. Õpetajad, 
kellel häire hetkel tundi ei 
olnud, evakueeruvad korru-
se tühjenemisel viimastena, 
kontrollides vajadusel ruu-
mid üle.

5. Evakueeruvad kõik 
osakonnad, kaasa arvatud 
kooli juhtkond. 

6. Mitte mingil juhul ei 
tohi juba evakueerunud ini-
mesed koolimajja tagasi 
pöörduda!

7. Peale koolimajast väl-
jumist rivistuvad õpilased ja 
töötajad klasside ja osakon-
dade kaupa kiiresti spordi-
väljaku jooksurajale: Marien-
tali tee poolsesse jooksuraja 
otsa algklassid, siis põhikool 
ja gümnaasium. Kõige lin-
napoolsemasse otsa rivistub 
personal. Toimub õpilaste 
ülelugemine häire väljakuu-
lutamise ajal tundi andnud 
õpetajate poolt ja persona-
li ülelugemine osakonnaju-
hatajate poolt (kui häire anti 
vahetunni ajal, teostab õpi-
laste ülelugemist neile eel-

mist tundi andnud õpetaja).
8. Võimalikult kiiresti 

teavitavad õpetajad loendu-
se tulemustest grupijuhte, 
kes koos osakonnajuhata-
jatega edastavad oma info 
kooli direktorile.

9. Õppuse läbiviimise 
päeval organiseeritakse suu-
natakse autosid spordivälja-
ku-poolsest  sisehoovist mu-
jale. Talvekuudel toimub 
õppus üleriietes ja selle päe-
va hommikul õpilased üle-
riideid garderoobikappides-
se ei pane.

10. Töö koolis jätkub vas-
tavalt tunniplaanile. Õppuse 
kestus ca 30 minutit.

Vaadake eelnev info hoo-
lega üle ja jätke meelde!  
Parimat!

Külli Mänd, 
haldusjuht
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Minu õpetaja Derek Ewen.
Ta on Kanadast. Ta on 

Derek. Ta õpetab tööd, täp-
semalt puutööd. Ta ei ole 
kuri. Tal haamer käes ja nael 
on ka. Ta toksib kaua tahab, 
sest ta on õpetaja. Ta tun-
nis on vahva olla , sest seal 
saab sõbraga rääkida  ja lii-
kuda. Ta räägib eesti ja ing-
lise keelt.

Risto Lillemets, 
�B klass

Minu lemmikõpetaja on 
Derek Ewen. Ta on minu ar-
vates kõikidest õpetajatest 
kõige parem. Ta annab mul-
le tööõpetust ja suuremate-
le Ameerika jalgpalli. Ta ei 
riidle kunagi ja aitab meid 
siis, kui on vaja. Ta elas ku-
nagi Kanadas ja ta tütar 
käis meie koolis. Ma arvan, 
et Derek on maailma parim 
õpetaja. 

Richard Kesküla, 
�B klass

Minu õpetaja
Minu õpetaja on lahke. 

Ta aitab meid kui vaja. Ta 
õpetab meid väga hästi.

Laes Oskar Raun, 
2A klass

Minu õpetaja Sirje  

Palju õnne, armsad õpetajad!
Mehik on väga hea õpetaja. 
Ta õpetab meile loodusõpe-
tust. Hetkel õpime me päi-
kesesüsteemi. Tema tunnid 
on väga põnevad ja huvita-
vad. Mõnikord toob ta mei-
le tumedad klaasid, et päi-
kest saaksime vaadata. Ta 
oskab loodusõpetust ise häs-
ti ja teeb ka nii, et meie seda 
oskaks. Ta on väga hea õpe-
taja.

Kristiina Takkis, 
�B klass

Minu õpetaja on väga to-
re. Ta annab meile eesti keelt 
ja ühiskonnaõpetust. Tema 
tunnid on väga huvitavad. 
Minu õpetaja nimi on Grete 
Pihl. Minu õpetajal on kesk-
mise pikkusega helepruunid  
juuksed ja ta on nendega vä-
ga ilus.

Katrin Kane, 
�B klass

Minu lemmikõpetaja on 
Ülle Jasmin. Ta annab mul-
le matemaatikat, see on mi-
nu lemmikõppeaine. Õpeta-
ja Ülle Jasmin on praegu 1B 
klassijuhataja. Eelmisel aas-
tal oli ta  minu õpetaja. Ta on 
tore, hea ja lahke õpetaja.

Kusti Aavik, �B klass

Minu inglise keele õpeta-
ja on Kersti Kirs. Ta on väga 
lahke õpetaja, ta õpetab vä-
ga hästi inglise keelt. Kui tu-
leb kontrolltöö, siis ta räägib 
kõik ülesanded kenasti lahti, 
mida selles ülesandes peab 
tegema. Ja ta annab parajalt 
palju kodus õppida.

Gerli Nelis, 
�B klass

Minu õpetaja on armas, 
natuke valjuhäälne, arusaav, 
natuke range, lahke, tal on 
ilus käekiri, ta on hea klas-
sijuhataja, ta on vahel poiste 
vastu kuri.

Ave Mägi, 
 �A klass

Minu õpetaja nimi on 
Kersti Kirs. Eelmise aasta lõ-
pus oli ta meil peotantsuõpe-
taja. Nüüd on ta meie klas-
sijuhataja. Mulle meeldib ta 
väga. Kui keegi sõna ei kuu-
la, siis oskab ta ka kuri ol-
la. Meie õpetaja annab meile 
eesti keelt, kunsti ja  tüdru-
kutele tööõpetust. Meie õpe-
taja on ta kuni kuuenda klas-
sini. 

Claudia Rahnel, 
�A klass

IA klassi õpilased arvasid 
õpetajatest ja nende tööst 
nii:

Mariann: Õpetaja on 
see, kes õpetab lapsi. San-
der: Õpetaja lohutab, aitab, 
annab vihikuid. Maria: õpe-
taja töö on raske. Vahur: ta 
selgitab numbrid ja tähed 
selgeks. Matis: õpetaja peab 
palju rääkima Karl: õpetaja 
peab ise ka õppima, et lapsi 
õpetada. Matis: kui ma olek-
sin õpetaja, õpiksin ise en-
dale kõik selgeks. Haydee: 
õpetaksin lastele maalimist 
Grete:  õpetaksin lastele kee-
miat Jan Robin: õpetaksin 
lastele jalgpalli

Õpetaja
Õpetaja tark ja visa
kõike teadma peab.
Olenemata kisast- kärast
õpetada meid ta tahab.
Ta on koolis meie sõber
seda ütlen ma.

Miikael Kalm, 
2A klass

Mis teeb õpetaja töö ras-
keks?

Kui lapsed ei kuula sõ-
na. Kui nad karjuvad. Kui 
nad sodivad tahvlit. Kui nad 
jooksevad klassis. Kui neil ei 
ole asju kaasas. Kui nad rää-
givad tunni ajal. Kui nad ei 
tööta tunnis kaasa. Kui nad 
ei ole õppinud. 

Sandra Mägi, 
�A klass

Mis teeb õpetaja töö rõõm-
saks?

Kui on toredad ja sõna-
kuulelikud lapsed. Kui peab 
vähe töid parandama. Kui 
lapsed õpivad palju. 

Kerli Adamson ja Henri 
Kelder, 

�A klass

Karmel Aeg 2A

Eliise Maripuu 2A
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Ajalehte toetavad:

Kui ma oleksin 
õpetaja…

…õpetaksin kõige roh-
kem matemaatikat. Paneksin 
kõigile, kellel ühtegi viga ei 
ole, 5+.

…paneksin endale geel-
küüned.

…teeksin lastele kooli-
vormi. Poistele mustad pük-
sid ja sinise pluusi, tüdru-
kutele sinise seeliku ja valge 
pluusi.

Eliise Maripuu, 
2A klass

Kui ma oleksin õpetaja, 
siis oleksin õpilastele eesku-
juks. Kui õpilasel on mõni 
mure, siis kuulaksin ta mure 
ära ja otsiksime koos lahen-
dust. Ma oleksin klassiju-
hataja, annaksin eesti keelt, 
inimeseõpetust ja kunsti. Sel-
lepärast neid tunde, et mulle 
meeldivad need tunnid. Ma 
ei oleks liiga kuri, ma oleksin 
lahke ja heasüdamlik. Kui 
laps saab halva hinde, siis la-
seksin tal töö uuesti teha. 

Kati Räim, 
�B klass

Kui ma oleksin õpetaja, 
oleksin ma väga lahke ja hea. 
Kooli tuleksin alati kell 7.45. 
Ma õpetaksin lastele mate-
maatikat, sest see on tore õp-
peaine. Suhtleksin kõikide 
õpetajate ja lastega hästi. Ma 
tahaksin õpetada 3.klassi. 
Kui oleks klassidevaheline 
võistlus, siis võtaksin sellest 
kindlasti osa. Õpetaja olla 
on tore, sest sa saad pidevalt 
uute õpilastega ja õpetajate-
ga tuttavaks. 

Ingrid Pruunlep, 
�B klass

Kui ma oleksin õpetaja, 
siis ma teeks õpilastega tun-
nis rohkem tööd, et neil ko-
dus ei oleks midagi õppida. 
Ma ei annaks ühtegi raama-
tut lugeda.  Ja ma lubaks esi-
mesest klassist alates koolist 
näiteks Makrosesse minna.

Robert Truumees, 
�A klass

Kui ma oleksin koolidirektor…
Kindlasti oleks koolidi-

rektori elukutse väga huvi-
tav. Kõik need lapsed igal 
pool ja toredad õpetajad. 
Kindlasti oleks parem, kui 
koolitunnid algaksid kell 10 
ja lõpeksid kell 4 päeval. Ka 
ma ise tahaksin tunde anda. 
Siis ma annaksin emakeelt, 
kirjandust, loodusõpetust ja 
prantsuse keelt vanemates 
klassides. Veel sooviksin ma 

teha nii, et koolist puuduks 
vägivald. Mõeldes selle pea-
le, kuidas välismaal koolis 
tulistatakse ja kui populaa-
rne on praegu küberkiusa-
mine, tahan seda veel enam. 
Sooviksin, et kõigi koolilas-
te päevad oleks rõõmsamad. 
Aga minu päevad olek-
sid umbes sellised. Tulek-
sin kooli kell 9.00 ja jooksin 
ühe tassi kuuma kohvi. See-

järel oleks mul umbes viis 
tundi, seejärel ma sööksin ja 
siis oleks mul koosolek teiste 
õpetajatega. Loodan, et kui 
ma oleksin koolidirektor, ei 
saaks ma liiga hilja koju ja 
lapsed samuti. Minu meelest 
on kool igatahes tore ja seda 
iga päev!

Anna- Maria Lest, 
�B klass

Tulevikukool
Mina tuleks tulevikukoo-

li helikopteriga. Tulevikukoo-
lis võiks olla lift. Kõigil oleks 
oma laptop. Tunnid võiksid ol-
la 30 minutit pikad. Tuleviku-
kool võiks olla tugeva valve all. 
Vaiko Oder

Tulevikukool võiks olla sel-
line, et liftiga saaks sõita otse 
klassi ukse ette. Õpikute asemel 
oleks arvuti ja muusika tunnis 
kuulatakse i-Pod-i. Ujumistun-
nis oleks soe vesi ja sa istud ühe 
tooli peal ning siis tool lükkab 
su mingil ajal vette. Veel võiks 

olla mullivann ja toru, kust vet-
te lasta. Koolis kappide juurde 
võiks nagu liumäest alla lasta. 
Sööklas võiks söögiks olla puu-
vilja, mahla ja soolastoiduks 
mingi maitsev praad. Koolis 
oleks kinosaal ja igal pool pink-
silauad. Koolis kaasas peaks 
olema ainult sülearvuti. Selli-
ne kool võiks olla tulevikus. Liis 
Kubits

Tulevikukoolis võiks ol-
la lift. Veel võiks olla tuleviku-
koolis hästi ilusad lauad ja too-
lid. Tulevikukoolis ei tohiks 

olla algklasside söögivahetun-
de, vaid igaüks peaks endale ise 
toitu valima. Kooli ujulas peaks 
olema lukuga riietusruumid. 
Veel peaks seal olema mulli-
vann. Ka saun peaks olema. 
Lastel peaks olema vähem õp-
pida ja vähem tunde. Tuleviku-
koolis võiks kaks õpetajat kor-
raga tundi anda. Brigita Tool

Nii unistasid tulevikukoolist �A 
klassi õpilased

Leheküljed � - � toimetas 
õpetaja Merle Tustit

Kateriine Püüa 3B
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