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Meie jalkatiimi esindus võidujoovastuses. Foto: Johannes Kaju

Juht tänab
Suur tänu õpetaja Sir-

je Mehikule ja 5.b klassile 
kooliraamatukogule kingitud 
raamatute "Thule Päkapikk", 
"Silver Ükssilm", Põhjatuu-
le selja tega" ja "Laserid" eest. 
See on hea eeskuju, sest luge-
misaastal kutsub Eesti Raa-
matukoguhoidjate Ühing  
kõiki lugejaid üles kinkima 
oma kodukandi raamatuko-
gule üht äsjailmunud raama-
tut. See on heategu, millega 
saab kogeda kinkimisrõõmu 
ja pakkuda paljudele teistele 
lugemismõnu.

Kinkides raamatukogule, 
teeme kingituse korraga pal-
judele.

Urve Aedma, 
kooliraamatukogu juhataja

Tänan KG ja Punase Risti 
esmaabivõistluse korraldus-
toimkonda. Õpilaste esin-
dajaid Piretit, Lindat, Mari-
Liisi, Krõõta, Ivarit. Tänan 
õpetajaid:  Kristel Salumaa, 
Kaarin Peet, Anneli Meis-
terson, Gabriel Sepp, Tii-
na Käen, Endel Tustit, Mart 
Aardam. Meie tänud ka Eesti 
Punase Risti Saaremaa Selt-
sile ja tema esinaisele Laine 
Kunberg-Bortnikovile.

Sirje Metsküll, 
korraldaja

Tänan Saaremaa Laulu-
lind 2010 võistlusel osalenud 
õpilasi ja nende juhendajaid! 
Suur tänu tervele korraldus-
toimkonnale, iseäranis Pilvi 
Karule ja Laine Lehtole.

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja
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KG! KG! KG! KG! - ja võidadki!

Neljapäeval, 6. mail toimus 
sportmängudekarika vii-
mane, kolmas vaatus, kus 
jalgpallimurul kohtusid KG 
ja SÜG.

Karika saatus oli küll ot-
sustatud, sest KG oli olnud 
parem nii võrk- kui korv-
pallis, kuid see ei vähenda-
nud mängu tähtsust. SÜG 
tuli mängule sooviga võita 
aupunkt, KG aga tuli kätte 
maksma eelmise aasta kao-
tuse eest. 

Fännid olid end tribüünil 
sisse seadnud ja pall pandi 
mängu veidike pärast kella 
kuute. Esimesed head või-
malused tekkisid SÜGil, sest 
olid ju nemad selged favo-
riidid, kelle meeskond koos-
nes ainult jalgpalluritest. 
Meie meeskond koosnes li-
saks jalgpalluritele veel uju-
jast, lauljast ja mõnest ker-
gejõustiklasest. Vaatamata 
SÜGi rünnakutele, jõudsi-
me esimesena sihile meie 

ning läksime juba 15. minu-
til Henek Tomsoni väravast 
1:0 juhtima. Järgmine värav 
ei lasknud ennast kaua oo-
data, sest 35. minutil lõi vä-
ravavahi pillatud palli vära-
vasse Taavi Meier ning veel 
1 minut hiljem lõi iluvärava 
Amor Luup. KG oli esimese 
poolaja järel juhtimas 3:0. 

Kas see oli võit?
Nii ei arvanud SÜGi fän-

nid ja ka mängijad. Teise 
poolaja alguses hakkas SÜG 
veel rohkem suruma ning 
jõudis peatselt ka sihile. 
Mängu seis 3:1. Mõni minut 
hiljem tekkis KGl hea või-
malus, mida Mairo Tänav 
kasutamata ei jätnud ning 
mänguseis 4:1 KGle. Kuid 
SÜG nägi veel tunnelilõpus 
valgust ja 15 minutit enne 
mängu lõppu oli tablool seis 
4-3. Meie olime surutud kait-
sesse ja pall käis mitu korda 
meie väravapostis, kuid õn-
neks teed väravasse ei leid-

nud. Meie kaitsjate hiilge-
töö tagajärjel löödi üks pall 
teise järel keskväljale tagasi. 
90 minutit oli mängitud, kui 
viimane pall leidis tee vära-
vasse. SÜGi väravasse. Seis 
oli 5:3, väravaautoriks taas-
kord Mairo ja mäng oli selle-
ga lõppenud.

Taavi Meier jalgpalli 
meeskonna kaptenina võttis 
vastu Kuressaare linna güm-
naasiumide sportmängude-
karika, mis kuulus seisuga 
3:0 KGle. Olime edestanud 
SÜGi kõiges: nii võrk-, korv- 
kui ka jalgpallis. 

KG meeskond: Taavi 
Meier, Amor Luup, Henek 
Tomson, Tanel Saar, Kar-
li Saar, Tõnu Ilves, Mihkel 
Aavik, Kermo Laus, Ahto 
Timm, Ilmar Leimann, 
Priit Aavik, Mihkel Ven-
del, Mairo Tänav (Tänak), 
ja John Kaju - tubli töö!

Kirglik jalkafänn KG-st

Suur tänu Pilvi Karu ja 
Laine Lehto koos meeskon-
naga Saaremaa Laululinnu 
traditsiooni taaselustamise ja 
korraldamise eest!

Tiia Leppik, 
huvikool Inspira direktriss

Sünnipäevad
Töötajate sünnipäevad

Anneli Auväärt 9.5
Ülle Jasmin 10.5
Maidu Varik 14.5
Asta Düüna 18.5
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Kontsert on tasuta.

Kolmapäeval, 19.mail kl. 19.00 toimub KG aulas

segakoor AVE
KEVADKONTSERT
Kava koosneb peamiselt eesti ja ameerika lauludest.
Koori juhatab M.Rand, klaveril H.Rand.
Särtsu lisavad tantsuansambel Sõlesepad ja Inspira neidude ansambel.

Öpilasesindus 
tegutseb...
Päevakord:

1. Kaevu ja Talve tänava 
aktsioon

2. Kooli löpp
3. Kolmandike öölaager

Otsused:

1. Hetkel on toetusallkir-
ju 181. Jätkame jöudsalt all-
kirjade kogumist.

2. Kooli löpu plaanib ÖE 
see aasta eriliseks muuta. 
Mötted juba valmivad ning 
varsti jöuavad need ka Teie-
ni, armas koolipere. Kuid 
ühes asjas vöite kindel olla 
- selle aasta löpp tuleb meel-
dejääv!

3. ÖE korraldab 28. mail 
kolmandate kasside öpilaste-
le öölaagri.

Mari-Liis Sepp, ÖE boss 
ö(e)-luse propageerija

Juht tänab
Tänan Ülle Jasminit, 

Helle Randa, kõiki muusika- 
ja klassiõpetajaid ning esine-
nud õpilasi ilusa emadepäe-
va kontserdi eest.

Grete Pihl, 
klassiõpetajate osakonna 

juhataja

Pärlipäev on KG tegijate päev!
Pärlipäev on Kuressaa-

re Gümnaasiumi õpilas-
te tunnustamise päev, kus 
kõik parimad ainetundjad, 
olümpiaadidel ning kon-
kurssidel esinejad ja üldse 
väljapaistvad õpilased on 
kutsutud direktori vastuvõ-
tule. See traditsioon sai al-
guse 1995/1996 õppeaastast 
ning nime "Pärlipäev" mõt-
les välja praegune põhikooli 
õppealajuhataja Anu Saabas. 
Algselt oli tunnustuse tiit-
liks kroon, kuid alates 2000. 
aastast on selleks nüüd kau-
nis klaaspärl.

Pärlipäeva on läbi aegade 
peetud erinevates kohtades. 
Alates erinevatest Eesti lin-
nadest, lõpetades välismaa-
ga. Pärle on tunnustatud rei-
siga Helsingisse Heureka 
teaduskeskusesse, Riiga, Si-
guldasse ning isegi kruiisi-
ga Stockholmi. Pärle antakse 
välja kolmes vanusegrupis 
1.-4. kl, 5.-9. kl ja 10.-12. kl.

„Pärlipäev oli minu jaoks 
üks kirgas pärl iga õppeaas-
ta lõpus,“ meenutab mit-
me pärli omanik vilistlane 
Kristiina Kruuse oma suhet 

Pärlipäevaga. „Ja loomuli-
kult oli väga lahe avastada, 
et direktoril, õppealajuhata-
jal või mõnel õpetajal võib 
olla selline huumorimeel, et 
naera või kõhulihased rei-
si lõpuks trimmi.“ Ajal, mil 
Kristiina oma pärlid sai, oli 
koolil veel komme viia kõige 
edukamad välisreisile, mis 
praeguse majandusolukor-
ra tõttu on muutunud hu-
basteks üritusteks Kuressaa-
re erinevates paikades. „Ma 
ei tea siiani ühtegi kooli, mis 
oleks oma parimad õpila-
sed ja õpetajad viinud reisi-
le lihtsalt sellepärast, et nad 

on tublid olnud. Tundsin, et 
kool hindab ja innustab saa-
vutusi kõrgelt. See oli hea 
soe tunne.“

„Selleaastane Pärlipäeva 
üritus toimub lossis. Ühen-
dame meeldiva kasuliku-
ga, saame natukene täpse-
malt lossist teada ja lisaks 
esinevad erinevad meie 
kooli lauljad ja pillime-
hed,“ räägib Maidu peatselt 
plaanitavast Pärlipäevast.  
Pikemalt järgmises Meie KG-s

Kerttu Olesk, Kristi Kandima, 
11.C 

Esmaabi anti vihma ja tuule kiuste! 
Reedel kogunesid  KG-sse 
maakonna 13 esmaabirühma 
liikmed, et 12. korda selgita-
da endi seast KG ja Punase 
Risti esmaabivõistlustel  pari-
mad esmaabi andjad. Kui kõi-
kidel eelnevatel aastatel oli 
ilm meid  väga soosinud, siis 
seekord keeras ta täielikult  
selja. Kiiresti tuli kogu üri-
tus  ümber mängida  kooli si-
seruumidesse nii , et reedese 
päeva lõppu koolis ei segaks. 

Võistlus toimus kahes 
osas:  teatevõistlusena toimu-
nud viktoriinis tuli  vastata 
teoreetilistele küsimustele es-
maabist ja Punase Risti põhi-
mõtetest ning  ajaloost. Teine 
osa oli praktiline osa.

Selles toimusid võistlused 
esmaabi andmises, esmaabi 
võtete valdamises ja kannata-
nute psühholoogiliselt   sääst-
vas kohtlemises. 

Kokkuvõtted tehti kahe 
osa punktide liitmise teel. Ar-

vestus  toimus kolmes vanese-
grupis: 5.-6. klassid, 7.-8. klas-
sid ja 9.-12. klassid.

Noorima vanusegrupi tu-
lemused:  I koht KG III võist-
kond (juhendaja Kristel Salu-
maa) Siret Mägi, Hanna-Liis 
Mitt, Kristina Liiv, Kätlin Mä-
gi, II koht SÜG, III koht KG 
I  (juhendaja Kristel Salumaa) 
Anna-Maria Lest, Birgit Vinn, 
Sandra Teras, Karliisa Kei-
nast, järgnesid KG II ja Sal-
me PK. Keskmise vanuse-

rühma paremusjärjestus oli 
järgmine: I koht SÜG, II koht 
KG (juhendaja Kristel Salu-
maa) Hanna-Lena Kesküla, 
Kati Vahter, Birgit Verbitski ja 
Kelly Talvistu. III koht Salme 
PK, järgnesid Leisi keskkool ja 
Kaarma PK.

Vanema vanuserühma tu-
lemused: I koht  KG II (ju-
hendaja Kaarin Peet)  Riina 
Kuusk, Aapo Kersalu, Rutt 
Tarus ja Ann Põder, II koht 
KG I võistkond (juhenda-

ja Kaarin Peet) Meelis Linde, 
Joel Tomingas, Kadi Ilmjärv. 
III koha saavutas SÜG i võist-
kond.

Tänud kõikidele osaleja-
tele ja nende juhendajatele!

Üritus sai teoks meie 
kooli väga tubli toimkon-
na koostööle. Suured tä-
nud kõikidele abilistele – 
õpilastele  ja õpetajatele! 
Võistluse korraldajate nimel,

Sirje Metsküll, 
KG Tervis juht

Hetk möödunud aasta Pärlipäevast
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Eduka intelligentse seadme võiduloost 

Eelmise nädala üheks uu-
diseks oli see, et meie 
kooli abituriendid osale-
sid edukalt  robootikakon-
kursil. 

Karl Kristjan Raik, Taa-
vi Sonets ja Siim Hiieväli 
ehitasid patareisid sorteeri-
va intelligentse seadme ning 
saavutasid parima tulemu-
se 29. aprillil Tallinna Gus-
tav Adolfi Gümnaasiumis 
toimunud gümnaasiumide 
vahelisel konkursil - Intelli-
gentne mehhatroonikasüs-
teem (Patareide sorteerija).

Mis valmis meisterdati?

Konkursil esitletud sea-
deldis on ehitatud Tallin-
na Tehnikaülikooli Meh-
hatroonikainstituudi poolt 
koostatud Mehhatroonika ja 
Robootika Kodulabori baa-
sil, kasutades selle C-kee-

les programmeeritavat AVR 
mikrokontrollerit, digitaal-
set sisend-väljundplaati, 
väikest LCD-ekraani, moo-
torite- ja anduritemoodulit, 
kahte mootorit ning ühte inf-
rapunaandurit. Noormehed 
lisasid kodulabori vahendi-
tele käepärastest vahenditest 
mehaanikaelemendid ning 
koormusega pinge mõõtmi-
se süsteemi. Seadme korpus, 
patareide sisestuskanal ning 
sorteerimisklapp on proto-
tüübile kohaselt valmista-
tud puidust, mis teatavas-
ti on üks kõige odavaimaid 
ning kergemini töödeldava-
maid materjale. Kasutatud 
on süstalt, vedru, limonaadi-
pudelit ning ka mehaanika- 
ja elektroonikaelemente, mis 
leiti vanadest elektrisead-
metest. Kõike seda juhib C-
keeles kirjutatud originaalne 

programm, mille viimased 
iluvead siluti vahetult enne 
konkurssi kohapeal.

Kuidas seade töötab?

Seade on mõeldud kasu-
tamiseks koos spetsiaalsete 
kogumiskastidega ning vas-
tavalt toimunud konkursi 
tingimustele sorteerib ainult 
AA- ja AAA-tüüpi patarei-
sid. Kontrollitav patarei tu-
leb asetada sisestuskanalisse 
ning seejärel libiseb patarei 
gravitatsioonijõu toimel sor-
teerimisklapile, kus toimub 
ühendamine mõõtmiseks 
mõeldud vooluahelaga. Po-
laarsus pole mõõtmisel olu-
line. Kui mõõtmine on toi-
munud, siis kukutatakse 
klapi vahendusel vastavalt 
mõõtmistulemusele alla 80% 
täituvusega patarei kogu-
miskasti või  80% ja rohke-

Taavi, Ökobot ja Siim. Foto: Olle Arak

Ka lapsed ei sünni üle öö. Mis sest, et nende tegemiseks suurt rohkemat aega pole wajagi. Aga näe, 
hea asi wõtab kaua aega ning waid 9 kuu pärast võib lapse nuttu nautida. Sellel neljapäewal toimub 
meie kooli aulas minu ja Linda ühine kontsert Kuu Paiste Sereneaadid ning ka selle kontsertetenduse 
jaburast ideest täiusliku vormingu ja energia akumuleerumiseni kulus pool aastat. Hea asi wõtab 
kaua aega. Loogiline küsimus – mis asi on Kuu Paiste Serenaadid? Kui algupäraselt ka minu enda 
jaoks täiesti jabur ja ebaselge visioon asjast on kasvanud millekski, mida ma julgen nimetada duetiks. 
Kuu Paiste Serenaadid on mõnus neljapäewaõhtu weetmise worm. Me esitame minu tekstidele 
kirjutatud Linda laule, loeme luulet, westleme, pakume üllatusi jne... Me ei räägi ainult armastusest, 
ent me armastame kõike, millest räägime. Ühte luban ma kindlasti – mitte ükski inimene, kes külastab 
meie nii-öelda happeningi, ei jää ilma elamusest ja meeldiwast kogemusest. Ärge ainult ära harjuge, 
tegemist on ju wiimase samalaadse üritusega. Ma kutsun kõiki huwilisi neljapäewa õhtul kell 20:00 
KG aulase waatama lapse esimesi samme, nautima kuu romantikat ning langeme kuutõbiste leeri – 
kuulama Kuu Paiste Serenaade.

ma täituvusega ehk täis pa-
tarei tagastussahtlisse. Kogu 
protsessist saab tagasisidet 
indikaatorlampide ja LCD-
ekraani vahendusel.

Praegusel hetkel on Ees-
tis üle 20 kooli varustatud 
eelmainitud robootikava-
henditega, konkursile regist-
reeris end kaheksa võistkon-
da, valmis jõuti ehitada neli 
sorteerijat ja üks neist töötas 
nõuetekohaselt – KG mees-
konna loodud patareisortee-
rija „Ökobot“. Eeliseks kon-
kurentide ees oli ka seadme 
lihtsus, kompaktsus, öko-
noomsus, loodussäästlikkus 
ja töökindlus.

Meie meeskonnaliikmed 
tegelesid selle projektiga ju-
ba alates eelmise aasta ok-
toobrist, kuid enamik tööst 
tehti ära kahe õhtuga. Vaata-
mata koolilõpukoormusele, 
leiti siiski aega alustatu lõ-
puleviimiseks. Noormehed 
on minuga kindlasti nõus, et 
kõige olulisemad seejuures 
on omandatud kogemused 
elektroonikast, program-
meerimisest, mehhaanikast, 
elektroonikast, meeskonna-
tööst, aja ja ressursside pla-
neerimisest, keskkonnamõ-
judega arvestamisest ning 
omatehtu presenteerimisest.

KG-s on huvilistel või-
malik ka edaspidi tegeleda 
mehhatroonika ja robootika-
ga, osaledes huviringis või 
valida vastav suunakursus 
11. klassis.

Olle Arak, füüsikaõpetaja 
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Uurimistööde võistluse “Meie ühine kodu - 
Eesti” lõpukonverents toimus ülikoolilinnas

Päikesepaistelisel 8. mai 
hommikul sai Tartu kesklin-
nast üles otsitud suur maja, 
mille ukse kõrval silt Eesti 
Vabariigi Haridus- ja Tea-
dusministeerium. Nimelt 
toimus selles suures hoo-
nes lõppkonverents Ees-
ti Ajalooõpetajate Seltsi 
poolt korraldatud 11. õpilas-
te ajalooalaste uurimistöö-
de võistlusele "Meie ühine 
kodu - Eesti".  Konverentsi-
le olid kutsutud kõik võist-
lusest osavõtjad, nii ka meie 
koolist kolm õpilast. Üritusel 
võtsid sõna antud projekti 

koordinaatorid Viivi Rohtla 
ja Tiiu Ojala, Eesti Vabariigi 
Haridus- ja Teadusminister 
Tõnis Lukas, Eustory esin-
daja Dita Petere ja hindamis-
komisjoni liige Anu Raud-
sepp, kes rääkisid võistluse 
ajaloost ja eesmärkidest, sel-
le aasta võistlustööde hea-
dest külgedest, suurimatest 
vigadest ning peamistest 
teemadest. Selgus, et osale-
jate seas olid suures osakaa-
lus tüdrukud ja peamisteks 
teemadeks osutusid uuri-
mused mõne isiku või oma 
kodukandi kohta, kuna just 

nendest valdkondadest ol-
lakse kõige enam huvita-
tud. Suurimaks veaks loeti 
suusõnaliste allikate liigset 
usaldamist, kuid märgiti, et 
analüüsimisoskused on pa-
ranenud.  Kõnedele järg-
nes tänukirjade üleandmine 
osalejatele ja juhendajatele. 
Kõik osavõtjad said tänukir-
ja Eesti Vabariigi presiden-
di Toomas Hendrik Ilvese 
allkirjaga, lisaks said teise 
vooru jõudnud uurimistööd 
raamatupreemia ja rahali-
sed auhinnad võistluse kolm 
võitjat. Kuressaare Gümnaa-

Saaremaa laululinnud on Kerstin Tang ja 
Kristiin Koppel - palju õnne!
Laupäeval, 8. mail toimus Ki-
helkonna rahvamajas maa-
kondlik lauluvõistlus Saa-
remaa Laululind 2010. Žürii 
koosseisus Kersti Kuusk, 
Signe Sarah Arro, Imre 
Sooäär, Tiit Paulus, Annika 
Väälma ja Raimu Aardam va-
lis 52 osaleja seast vanuse-
rühmade 3 parimat ning Saa-
re maakonna esindajad ERR 
lauluvõistlusele Laulukarus-
sell 2010, anti välja ka hulga-
liselt eripreemiaid.

Kuressaare gümnaasiu-
mi ja KG Huvikooli Inspi-
ra esindasid maakondlikul 
lauluvõistlusel Oliver Lep-
pik ja Carolina Rahnel (juh 
Helle Rand), Sten-Erik Liiv 
(juh Laine Lehto), Klara Mia 
Kuusk, Roos Marie Karmel 
Pšenitšnaja, Kerstin Tang, 
Kristiin Koppel,  Alice Be-
rens (juh Pilvi Karu) ja Jo-
hanna Rasu (juh Malle Ves-
ke, Pilvi Karu).

Konkursi parimatest

Parimate hulka jõud-
sid Kerstin Tang – 1. koht  
8-10-aastaste vanuserüh-
mas ja Imre Sooääre eripree-
mia; Kristiin Koppel  – 1. 
koht 11-13-aastaste vanuse-
rühmas. Heliseva hääle eri-

preemia sai žüriilt Carolina 
Rahnel, parima saarepiiga 
eripreemia Johanna Rasu.  
Juhendajatest pälvis Im-
re Sooääre eripreemia Pilvi 
Karu.

Saare maakonda esin-
davad üleriigilisel võist-
lusel Laulukarussell 2010 
Karl-Reedik Mändar (juh 
Ülle Vallaste), Kerstin Tang 
ja Kristiin Koppel (juh  
Pilvi Karu). 

Tänu tegijatele

KG Huvikool Inspira 
muusikaosakonna ja Kihel-
konna rahvamaja korralda-
tud maakondlik laste laulu-
võistlus Saaremaa Laululind 
2010 sai teoks tänu paljude-
le lahketele toetajatele ja abi-
listele. 

Siiras tänu ja lugupida-
mine teile: päevajuhid Tee-
le Viira ja Indrek Saar; žü-
rii koosseisus Kersti Kuusk, 
Signe Sarah Arro, Imre 
Sooäär, Tiit Paulus, Anni-
ka Väälma ja Raimu Aar-
dam; saateansambel koos-
seisus Veikko Lehto ja Ain 
Kivilo; heli-ja valgustehni-
kud Madis Aavik ning Ten-
no Lauri; korraldustoim-

kond koosseisus Margus 
Kõrgesaar, Helle Rand, Eve 
Tuisk, Merle Rekaya ja Karl 
Kipper; piirkondlike võist-
luste korraldajad Maris Re-
bel, Piret Seema, Mae Nõu, 
Maire Sillavee; head abilised 
Tiia Leppik, Margit Düüna, 
Gert Lutter, Külli Mänd, An-
nika Allak, Roosi Uustal, Ai-
li Sõber, Viive Heinlaid, Jane 
Kaju, Katariina Karu, Grete 
Reinsoo ja Kristin Kurvits; 
lauluvõistluse toetajad Ees-
ti Kultuurkapitali Saaremaa 
ekspertgrupp, Saare Maa-
valitsus, KG Sihtasutus, KG 
Huvikool Inpira, Kihelkon-

na rahvamaja, GoodKaar-
ma OÜ, Saaremaa Kunsti-
stuudio, Arensburg SPA, 
GO SPA, Pärnu Kontserdi-
maja, Kuressaare Kaubama-
ja, Pilguse mõis, Lillekoda 
OÜ, Festival Juu Jääb, Kalev 
Chocolate Factory AS, Jaani-
ka Vakker!

Suur tänu peakorralda-
jatele Pilvi Karule ja Laine 
Lehtole Saaremaa Laululin-
nu traditsiooni taaselustami-
se ja lauluvõistluse suurepä-
rase läbiviimise eest!

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

Kristiin Koppel, Sander Sepp ja Katariina Karu esinemas. Foto: Merle Rekaya

siumi õpilastest sai Kattre 
Adramees auhinnaks tänu-
kirja, Gerda Kurm ja Livia 
Matt said  raamatupreemia. 
Meie kooli õpilaste juhen-
dajad Sirje Kereme ja Rai-
li Kaubi premeeriti samu-
ti tänukirja ning raamatuga.  
Vaheldusrikkalt tore kevad-
päev Eesti ülikoolilinnas an-
dis osalejatele indu juurde 
ka edaspidistest võistlustest 
osavõtmiseks.

Livia Matt, 
10. B klass
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Emad on meile väga kallid!
Oma emadest kirjutavad 1.- 3. klasside lapsed

MINU EMA
Minu ema nimi on Heili. 

Talle meeldib olla koos pere-
ga. Me vaatame õhtuti koos 
telekat. Ta lubab mul aidata 
süüa teha. Kui mul on mu-
re või kurb meel, siis püüab 
ta mind aidata. Meil on alati 
koos tore.

Mariann Rehesaar, 
2.a klass

Minu ema on 31-aastane. 
Ta töötab maniküürijana. 
Minu ema oskab hästi joo-
nistada. Talle meeldib koris-
tada. Me meisterdame sage-
li koos.

Marcus Kask, 
2.a klass

Minu ema nimi on Tiia. 
Ta töötab hotelli administ-
raatorina. Me käime koos 
rulluisutamas, me mängime 
koos huvitavaid lauamänge. 
Ema lubab mul ainult siis 
õue minna, kui mul õpitud 
on. Minu emale meeldib pe-
su pesta.

Gretten Vaga, 
2.a klass

Minu ema nimi on Kül-
li. Ta töötab politseinikuna. 
Ta tuleb alati kella viiest ko-
ju, ainult reede on tal lühem 
päev. Ta kogub postkaarte. 
Talle meeldivad kingitused.

Matis Vahter, 
2.a klass

Mu ema töötab 5.- 9. 
klassi matemaatikaõpe-
tajana. Minu emale meel-
dib heegeldada. Me käime 
koos rulluisutamas. Vahel 
käime ka jalgratastega sõit-
mas. Mu ema kogub marke 
ja postkaarte. Ta annab mul-
le kaks korda nädalas 10 või 
20 krooni. Ta on väga hoolit-
sev, aga vahel ka range. 

Kendra Rand, 
2.a klass

Minu ema on heasüdam-
lik ja tema nimi on Tiina. Tal 
on oma töökoht ja ta on juuk-

sur. Talle meeldib väga oma 
pereliikmetega koos reisida. 
Me oleme paljudes põneva-
tes kohtades koos käinud. 
Emaga on väga lõbus koos 
reisida. Tal on palju oma sa-
lajasi peidukohti.

Peeter Kaju, 
2.a klass

Minu ema oskab kududa 
ja uusi mänge välja mõelda. 
Ta on hea ema. Ta on vahva 
ja hoolas. Emaga saab män-
gida ja hullata.

Ainar Ivanov, 
2.a klass

EMADEPÄEV LILLEDE, TORDI JA TUGEVA KALLISTUSEGA
Pühapäeva hommikul, 

kui ema tõuseb, siis annan 
talle omatehtud kaardi ja lil-
le. Siis kallistan teda ja teen 
talle hommikusöögi. Püüan 
olla hea laps emale terve päe-
va. Kerstin Tang

Laupäeval lähen isa-
ga poodi, ostame lilli ja tor-
di ning väikese kingituse ka. 
Pühapäeva hommikul ka-
tame laua ja kingime lilled. 
Rauno Rauniste

Enne pühapäeva oli mul 
oma toas lill, millest ema ei 
teadnud. Pühapäeval, kui 
olen oma hommikusöögi ära 
söönud, siis lähen oma tup-

pa, võtan lille ja viin selle 
emale. Ka suur õde toob mi-
nu tost oma lille ja viib selle 
emale.  Katarina Käen

Ema on mulle väga kal-
lis. Seega ma üllatan teda. Ma 
koristan toad ära ja kingin 
talle koos isaga lilled. Siis me 
veedame koos lõbusalt aega. 
Lisanna Himmist

Mina teen emale pühapäe-
val koogi ning kohvi. Teen ka 
värvilistest klaasidest küün-
lajala ja korjan Mändjala met-
sast kõige ilusamad lilled. 
Karmel Aeg

Kõigepealt ma ärkan häs-
ti vara ja teen emale pann-

kooke. Järgmisena panen end 
pidulikult riidesse. Seejärel 
võtan kaardi ja lilled ning lä-
hen ta voodi juurde. Anna 
üle lilled ja kaardi ning kut-
sun ta pannkooke sööma.  
Sandra Beljakov

Me teeme isa ja väikeven-
naga kaks torti: küpsisetor-
di ja šokolaaditordi. Siis me 
katame laua. Võtame kin-
gitused ja hakkame laulma 
emadepäeva laulu. Kui on 
ilus ilm, siis õhtul grillime 
õues ja kutsume külalised.  
Katriin Torn

Oma emadepäevast kirjutasid 
3.a klassi õpilased

Minu ema…
… teeb kõike minu 

heaks. Ta loeb väga pal-
ju raamatuid. Ta on noor. 
Ta saadab mind kooli iga 
päev.  Minu emale meel-
dib heegeldada. Me käi-
me koos rulluisutamas. 

Liisa Alpstål
… on mulle väga kal-

lis. Ta ei riidle eriti minu-
ga. Sharlee Järvelaid

… koristab, teeb süüa, 
peseb nõusid ja toimetab 
muude asjadega. Ja ta on 
ilus. Emma Leedo

…nimi on Ulna ja 
tal on oranžid juuksed. 
Tal on hea iseloom ja 
ma armastan teda väga.  
Merzeede Liis Ork

… armastab vabal ajal 
puhata ja arvutis olla. 
Ma armastan oma ema.  
Sofia Maria Martin

… on heatujuline. 
Ta armastab koristada 
ja süüa teha ja magada.  
Andres Kask

… on hea, ta ei ole ku-
ri. Ta on armas. Ta loeb 
iga päev natuke raama-
tut. Ta magab hommikul 
kaua. Anna Lee Schiff

… on hea ja rahu-
lik. Ta armastab magada.  
Richard Tamsalu. 

… on kuri, on armas, 
on ilus. Joosep Rand

… on lahke ja to-
re. Ma ei vahetaks te-
da kellegi teise vastu.  
Hannabel Kaal

… on ilus, ta hoolit-
seb minu eest. Vahel an-
nab ta mulle šokolaadi.  
Lisa-Martina Jäe

.. on pereõde. Tal on 
hea süda Ta on mulle vä-
ga kallis. Sigrid Kaevand

… on hea ja armas. Me 
mängime vahel UUNO 
kaarte. See on minu lem-
mikmäng, see meeldib ka 
minu emale. Merili Tuvi

Nii kirjutasid 1.a ja 1.b 
klassi õpilased oma 

emadest

Liisa Alpstal
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Heidi Truu
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Malle Tustit

Minu ema on eriline…
… sellepärast, et ta an-

nab kogu aeg andeks. Mi-
nu emal on alati hea tuju. Ta 
on hea õpetaja. Minu ema on 
tubli ja armas ja õnnelik. Mi-
nu ema on rahulik. Ema on 
meie peres kõige töökam. 

Märten Lehto, 
2.b klass

…, sest ta annab andeks, 
kui ma midagi pahasti teen. 
Ta on väga tark. Ta ei ole ku-
ri. Ema paneb igal hommi-
kul riided hakkama. Ta lu-
bab enamasti sõpru mulle 
külla ja mind sõbra juurde. 
Ta on abivalmis ja ei ole kär-
situ. Ma armastan oma ema 
kõige rohkem!

Marcus Põder, 
2.b klass

… sest ta on armas ja lõ-
bus. Minu emaga saab pal-
jusid asju koos teha. Näiteks 
koristada, pesta ja mängida. 
Mu ema on lõbus ja tore. Kui 
ma olen  kurb, siis ta lohu-
tab mind. Me käime ema ja 
isaga igal laupäeval linnas ja 
oleme seal kolm tundi. Mu 
ema on tark, tubli, ilus, hea-
südamlik ja leebe. Mu ema 
lõbustab mind.

Katarina Bortnikov, 
2.b klass

… sest ta lubab natuke 
rohkem kui mõned teised 
emad. Igale lapsele on oma 
ema armas, sest ta on ema-
ga palju aastaid koos ela-
nud. Mulle meeldib ema 
juures see, et kui ma koolis 
olen, siis ta paneb mu liiva-
hiirele süüa. Ta teeb vahel 
just selliseid toite, mis mulle 
maitsevad. Ta arvestab mi-
nuga. Mulle meeldib emaga 

Emad on meile väga kallid!
Oma emadest kirjutavad 1.- 3. klasside lapsed

ja kass Vudiga pargis jaluta-
mas käia. 

Eliisa Täht, 
2.b klass

… sest ta oskab mind ai-
data. Kui mul on vaja poest 
midagi, siis ta ostab selle 
mulle. Ta võtab mind igale 
poole kaasa. Mu ema on to-
re, sest ta mängib minuga. 
Mu ema andestab halvad as-
jad. Mu ema on õnnelik, kui 
ma talle üllatuse teen. 

Sten-Erik Liiv, 
2.b klass

… sest ta on mulle väga 
kallis. Ta on maailma parim 
ema. Minu ema aitab mind, 

kui ma olen õppimisega hä-
das. Ta tahab väga reisida. 
Minu emale meeldib ka rull-
uisutada. Minu ema on ko-
gu aeg lahke. Meile meeldib 
koos laulda. Minu emal on 
väga ilus lauluhääl. 

Merilyn Tenno, 
2.b klass

… sest ta teeb väga head 
sööki. Tal on väga hea lau-
luhääl. Ta teeb igal hommi-
kul kalli ja soovib head koo-
lipäeva. Minu ema on väga 
ilus. Minu meelest on ta pa-
rim ema!

Jaanis Kannik, 
2.b klass

Minu emale 
meeldib…

… puid lõhkuda, maad 
kaevata, süüa teha, koris-
tada ja liivakastis koos väi-
kese vennaga mängida. 
Sten Põld

… lilled ja säravad as-
jad. Ja ta tahab, et mul 
oleks hea koolis käia. Mart-
ti Tisler

… kartulipuder ja 
hakklihakaste, magustoi-
dust kissell ja vahukoor. 
Lonaly Jüriado

… kui me oleme head 
lapsed. Ta lemmikjook on 
Kohv ja lemmiksöök on 
suitsutatud punane kala. 
Agur Pihlas

… sporti teha, rull-
uisutada ja joos-
ta. Veel meeldivad tal-
le tervislikud toidud.  
Pille- Riin Tõnissoo

…perega reisida, pere-
ga koos lauamänge män-
gida, jalgrattaga sõita, pik-
nikku pidada ja rannas 
ujuda. Hugo Püüa

…sinililli korjata. Talle 
meeldivad ka minu tehtud 
kaardid ja kingitused. Tal-
le meeldivad ka kommid.  
Käthy Kiik

…hästi süüa teha. Ta 
käib jõusaalis . Ta os-
kab nalja teha,. Minu ema 
saadab mind argipäevi-
ti kooli. Minu ema tege-
leb kõige rohkem koeraga.  
Tõnis Grepp

Nii arutlesid 1.c klassi 
õpilased

Minu vanaema
Minu vanaema on abi-

valmis ja rõõmus. Ta on 
minule nagu ema. Ta os-
kab hästi süüa teha. Ta ai-
tab mul õppida. Kui ma 
midagi ise ei oska. 

Sandra Kuusk, 
1.c klass

Merzeede Liis Ork


