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Sünnipäevad
Ellen Kask 21.11*
Leelo Laus 21.11
Katrin Keso-Vares 22.11*
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Juht tänab
Tänan Saaremaa Neidi-

dekoori lauljaid ja dirigente 
Laine Lehtot ja Anne Kannu 
väga toreda esinemise eest 
Estonia Kontserdisaalis, isa-
depäeva kontserdil.

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

Lühidalt KG 16. kirjanduspäevad teevad 
elu põnevaks kaks nädalat

Eilsega läksid käima KG 
16. kirjanduspäevad, mis 
hõlmavad endas nelja hu-
manitaarosakonna poolt 
korraldatavat suurüritust: 
ülekooliline kirjandus-
viktoriin, Põhikooli teat-
riõhtu, Suur Teatriõhtu ja  
Teatrigala 2010. 

Eile, 16. novembril toi-
mus KG 16. korda ülekoolili-
ne kirjandusviktoriin, millel 
esialgu osalesid küll 5.-12. 
klassi õpilased, kuid 2006. 
aastast alates on kirjandus-
teadmistes mõõtu võtmas 
ka 1.-3. klassi tublid õppu-
rid. Õpetajategi võistkond 
on mitmeid aastaid abituu-
riumiga teadmistes rinda 
pistnud. Neljapäeval, 18. no-

vembril toimub Põhikooli 
Teatriõhtu, mille juured ula-
tava aastasse 1995, mil alga-
sid kirjanduspäevad ja 5.-12. 
klassi õpilastel oli võima-
lus 3 koolipäeva vahetun-
nid täita lühikavade, oma-
loominguliste luuletuste, 
intseneeringutega tuntud 
näitekijanikelt või kirjan-
duslikus laadis häppeningi-
dega. Üsna pea kasvas sel-
lest välja teatri pärastlõuna 
ja 2000. aastast ehk siis 11. 
korda koguneb meie põhi-
kool oma teatriõhtule. Nel-
japäeval, 25. novembril toi-
mub Suur Teatriõhtu, mis 
on kavanud välja kooliteat-
ri Ubinasmoos (sündis 1994. 
aasta novembris) sünnipäe-

va tähistamisest ja praegusel 
kujul on Suur Teatriõhti KG 
lavalaudadel olnud 1999. 
aasta V kirjanduspäevadest. 
Teisipäeval, 30. novembril 
toimub aga teist korda Teat-
rigala, kus võib näha meie 
teatriõhtute parimaid eten-
dusi. 16. kirjandusviktorii-
ni parimad olid 1.-3. klass I 
koht 2. b, II koht 1. c, III koht 
3. c; 4.-7. klass I koht 7. a, II 
koht 4. b, III koht 4. a; 8.-10. 
klass I koht 10. a, II koht 8. b, 
III koht 9. a II; 11.-12. klass I 
koht 12. d, II koht 12. b, III 
koht 12. a. 

Huvitavaid 16. kirjan-
duspäevi, KG!!

Merle Rekaya, 
eesti keele õpetaja

Novembri alguses naaber-
koolis SÜGis toimunud 
Eesti Väitlusklubi juhi Mar-
go Loori korraldatud kooli-
tus on viinud suurepärase 
tulemini - mõlemas Kures-
saare koolis on loodud väit-
lusklubi ja noortel on plaa-
nis tegeleda väitlusega nii 
meie oma linnas, koolis kui 
vabariigis. 

Juba sel nädalavahetu-
sel toimuvad Pärnus va-
bariiklikud meistrivõistlu-
sed väitluses, mis seekord 
on pühendatud Afganis-
tani teemale. Esmaspäeval 
kell 16:00 algas KGs esime-
ne jõukatsumine ja vaba-
riikliku teema "Eesti vägede 
väljatoomine Afganistanist 
on põhjendatud" "soojaks-
väitlemine". Kõik oli nagu 
päris, noored võtsid sõna, 
esitasid küsimusi, pidasid 
kõnesid ja olid veenvad. 
Kohtunikuks oli KG väit-
lusklubi president Erkki Et-
verk ja nõuandjaks Marit 
Tarkin. Eesmärgiks aga ei 
olnud seekord võitja selgi-
tamine, vaid drillimine, sest 
kogemused ja oskused väit-
luses tulevad kindlalt läbi 
praktika. Oli arendav asja-
lik ja meeleolukas. Vabarii-
gis ülesastumiseni on jää-
nud valitud päevad, edu 
mõlemale võistkonnale ja 
uue maavõistluseni Kures-
saares!

Marit Tarkin, 
väitlusõpetaja
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Maailmahariduse nädal 

Euroopa Nõukogu Põh-
ja-Lõuna Keskus koordi-
neerib iga-aastast aktsioo-
ni "Maailmahariduse nädal 
- Global Education Week", 
mis toimub paljudes Euroo-
pa riikides 13.-21. novembri-
ni, ka meie kool osaleb käes-
oleval aastal selles algatuses, 
tuues kooli õpilastega vest-
lema kaks külalist. 

Maailmahariduse nädal 
sai alguse 1999. aastal ning 
selle eesmärgiks on juhtida 
Euroopa Nõukogu liikmes-
riigis õppivate koolinoorte 
tähelepanu vaesuse ja sot-
siaalse ebavõrdsuse prob-

leemidele. Kooliõpilased 
ja õpetajad saavad arutada 
globaalse kodakondsuse kü-
simusi ning rikaste ja vaes-
te vahelist solidaarsust ala-
tasa muutuvas maailmas. 
Uue aastatuhande lävel le-
piti ÜRO-s kokku arengu-
eesmärkides aastani 2015 
(Millennium Development 
Goals) ning nende seas olid 
võitlus vaesusega ja võrdõi-
guslikkuse tagamine, seda 
eeskätt hariduse osas. Hul-
galiselt informatsiooni maa-
ilma teemadel on võimalik 
leida portaalidest Terveilm.
net, Maailmakool.ee, Muu-
damaailma.ee ja interneti-
leheküljel http://www.pt-
pi.org/OIC.aspx, kust saab 
teada, kuidas osaleda laste 
toetuseks korraldatud akt-
sioonides Operation Inter-
national Children ja School 
Supplies Program. 

Maailmahariduse nädala 
raames on koolidel võima-
lus tutvuda hariduse olukor-

raga erinevates maailmarii-
kides, saab arutada igaühe 
kui maailmakodaniku rol-
li globaalsete probleemide 
lahendamisel; samas võib 
osalemine olla ka mõni väi-
ke aktsioon - näiteks vestlus 
õpetaja ja klassi vahel. 

Kuressaare Gümnaasiu-
mi 4. korruse sotsiaalteadus-
te stendil on väljas maailma-
haridusealane infomaterjal. 
Kolmapäeval kell 11:00 kü-
lastab kooli Kätlin Hommik-
Mrabte, kes räägib gümnaa-
siumiõpilastega islamist ja 
sellega seotud eelarvamus-
test. Reedel ootame külla 
Priit Turki Välisministeeriu-
mist, kes vahendab güm-
naasiumiõpilastele muljeid 
ÜRO tippkohtumisest aasta-
tuhande arengueesmärkide 
teemal ja räägib Eesti panu-
sest eesmärkide saavutami-
sel.

Madli-Maria Naulainen, 
ajalooõpetaja

Vägivallavaba 
päev

1953. aastal algatas 
ÜRO peaassamblee rah-
vusvahelise laste päeva 
tähistamise 20. novemb-
ril. Lastekaitse Liit tõstab 
sel päeval fookusesse koo-
likiusamise – ja vägivalla 
kui ühe enam levinud laste 
turvatunnet ohustava käi-
tumise. Kool on paik, mis 
on iga koolilapse jaoks kui 
teine kodu, seega koolipe-
re on kui teine pere. Päe-
va eesmärk on kogu koo-
lipere ühtekuuluvus- ja 
turvatunde suurendami-
ne, rõhutades vägivallava-
ba keskkonda. Selle päeva 
märksõnadeks on sõbrali-
kud suhted, positiivne at-
mosfäär, turvaline ja vägi-
vallavaba koolikeskkond. 
Tähtis on, et nii suur kui 
väike üheskoos sõbralikult 
tegutseksid ega tunneks 
end tõrjutuna või kõrva-
lejäetuna ning oma mure-
dega üksi. Et seda päeva 
teadvustada, toimuvad 19. 
novembril meie koolis vä-
givallavaba päevaga seoses 
järgmised tegevused: I-III 
klassid koostöö sõprusklas-
side vahel, st gümnasistid 
arutavad oma nooremate 
koolikaaslastega vägivalla 
teemadel, mille tulemusel 
valmivad temaatilised pla-
katid. Valmis töid saab hil-
jem vaadata koridori sten-
didelt. 4.-6. klasside õpilasi 
ootab õpetaja Kaarin koos 
esmaabiringi noortega 
kooli aulas, kus viiakse lä-
bi praktiline kiirkoolitus-
tund, mida jääb lõpetama 
õpetlik multifilm. Ajakava: 
4. tund (11:00 – 11:45) koo-
li aulas 4. a, b, 5. b klass. 5. 
tund (12:00-12:45) kooli au-
las 5. a, 6. a, b klass. 7.-9. 
klassid saavad kaasa lüüa 
õpetaja Anneli juhenda-
tava sotsiaalteatri etendu-
sel, et koos praktiliselt eri-
nevaid keerukaid olukordi 
lahendada. Ajakava: 9:45-
10:00 kooli aulas 7. b, 9. a 
klass, 10:45- 11:00 kooli au-
las 8. a, b klass, 11.45 - 12.00 
kooli aulas 7. a, 9. b klass.

L. Laus, M. Martinson 
tugikeskusest

Pühapäeval, 14.novembril Estonia kontserdisaalis toimunud isadepäevakontserdi teleülekandes osales ka 
neidudekoor Neidis. Saaremaa Neidudekoori ridades esitati spetsiaalselt selleks kontserdiks loodud Piret Rip-
si „Aeg“, ühendkoori koosseisus Valter Ojakääru „Olematu laul“. Pildil Neidise lauljad koos dirigent Laine Lehtoga 
hetk enne kontserdi algust. Foto Veikko Lehto
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Suure Teatriõhtu puldiboss annab teada!

Teatrigala 2010 
"Vanasõna elab ikki"
Austatud lapsevanemad ja külalised!

Teisipäeval, 30. novembril 
algusega 18.00 ootame Teid

Kuressaare Gümnaasiumi aulasse 
suurele teatripeole!

Teile esinevad Kuressaare Gümnaasiumi 
parimad auhindadega pärjatud

teatritrupid.
Õhtusse on põimitud huumorit 

ja muusikat.

Tulge veetke koos meiega 
tore teatriõhtu!

Sissepääs 25 krooni, piletid müügil 
eesti keele osakonna ruumis 302 ja

ürituse algust kohapeal.

   KG humanitaarosakond

Teatriõhtu muusikalist 
tausta ja valgustust planeeri-
des arvestage: MP3 formaa-
dis plaate ei saa teatriõhtu-
tel kasutada, ainult tavalised 
Audio CD’d, CD-R ja CR-
RW audio formaadis. Kõik 
heliplaadid tooge vähe-
malt 1h enne üritust kohale, 
peal märgistus (Mitmes esi-

neja, klass, näidendi nimi.) 
Videoprojektsioon ja pro-
jektsiooni moodused tuleb 
ennem kokku leppida, vii-
masel hetkel teatades ei saa 
projektsiooni paika panna. 
Kõik videod jms peavad ole-
ma vähemalt 1h enne üritust 
kohal ja täpse märgistuse-
ga. Valguslahendused ainult 

eelneval kokkuleppel. Erili-
si võimalusi valguse osas ei 
ole. Etenduste heli teeb kas 
eelnevalt näidendiga kur-
sis olev isik või KG heliteh-
nik näidendi teksti alusel, 
kus on täpselt märgitud, mis 
lugu, kus, kui pikalt. Kogu 
näidendi heli ühel plaadil! 
Mikrofonide kasutus ainult 

eelneval kokkuleppel! Olen 
koolis Suure Teatriõhtu nä-
dala alguses, täpsem info nä-
dala lõpus kooli kodulehel. 
Kelle on küsimusi ja täpsus-
tusi teatriõhtu kohta, helista-
ge 5183819 

Madis Aavik, 
heli- ja valgustehnik

Põhikooli teatriõhtu 
"Tee enne, kiida pärast!"

Austatud õpetajad ja KGkad!
Olete oodatud Põhikooli Teatriõhtule 

18.11.2010 algusega 18:00
Teile esinevad KG 5.-9. klassid.

Vahvat teatriõhtut!
  KG humanitaarosakond

Suur Teatriõhtu 2010 
"Vanasõna elab ikki ega 

vanasõna mädane!"
Austatud õpetajad ja KG gümnasistid!

Olete oodatud Suurele Teatriõhtule 25.11.2010 
algusega 17.00. Õhtu orienteeruv pikkus 4 tundi.

Teile esinevad kõik Kuressaare Gümnaasiumi 
gümnaasiumiklassid, kokku 10 näiteseltskonda. 

Pärast 5. etendust vaheaeg 15 minutit.
Toredaid teatrielamusi!

  KG humanitaarosakond
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Põhikooli ja Suure Teatriõhtu 2009 HETKED

Kuressaare Gümnaasiumi 
16. kirjanduspäevi toetavad:
AS Makros, Saare Leib OÜ, 
Vanalinna kohvik, Saare 
Magus OÜ, Saaremaa 
Keskraamatukogu, Kuressaare 
Kultuurivara, Grand Rose 
Spa, Johan Spa, Saarema 
Spa Hotel Rüütli, Arensburg 
Boutique Hotel & Spa, GO 
Spa, OÜ S-Link, Saaremaa 
muuseum, Kuressaare 
Linnavalitsus, Kuressaare 
Linnateater, kohvik Ö 
Gourmet, Rahvakultuuri 
Arendus- ja Koolituskeskus, 
KG söökla, Saarte Teed AS
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Majandussuunalised said aimu nii 
mere- kui õhusõidukitest

Neljapäeval, 11. novemb-
ril külastasid majandussuu-
na 12. klassi õpilased Luk-
susjaht AS-i ja Kuressaare 
lennujaama. Luksusjaht te-
geleb lõbusõidu- ja sport-
paatide ning jahtide ehituse-
ga. Seal toimuvat tutvustas 
meile firma tegevjuht And-
res Toom. Alustasime ring-
käiku suurest ehitisest, kus 
asus Eestis ainulaadne nn 
pink "Poseidon", mille üles-
andeks on jahtide ja paati-
de mudelite väljalõikami-
ne ja mida meil õnnestus ka 
töötamas näha. Sellist pinki 
pole näiteks Lätis, Leedus ja 
Soomes, küll aga on kaks sa-
masugust Rootsis. Edasi nä-
gime, kuidas valmib möö-
bel jahtidele. Ka seal tegeles 
detailide väljalõikamise-
ga programmeeritud masin. 
Mööbel valmistatakse puna-
sest puidust või tiikpuust, 
mis tuuakse sisse Rootsist. 
Seal märkis Andres Toom, 
et nende jahtide märksõ-
nad on kiirus, ökonoomsus 
ja kvaliteet. Veel nägime de-
tailide valmistamist, nende 
värvimist, jahi osade kokku-
panemist, valmis jahte ning 
firma seni suurima veesõi-

duki, 46 jala (15m) pikku-
se kaatri põhja. Edaspidi ka-
vatseb firma ka 72 jala (24m) 
pikkuse veesõiduki ehitada. 
Toom märkis, et laevaehi-
tus pole raketiteadus, nimelt 
võib laevaehitusse tööle saa-
da ka gümnaasiumihari-
dusega, peab ainult jagama 
tisleri elukutset ning tead-
ma ühtteist arvutitehnikast. 
Luksusjaht AS-is ringkäiku 
tehes tuli meile kõigile ül-
latusena, kui suures mahus 
ja kui suurtel pindadel seal 
tootmine käib. Kuna seal oli 
nii huvitav ning rohkelt, mi-
da vaadata, siis kulus meil 
Luksusjahis palju kauem 
aega, kui esialgselt planee-
ritud. Sellest hoolimata oli 
meil kõigil veel indu minna 
tutvuma Kuressaare lennu-
jaamaga. Seal oli meid rõõm-
salt vastu võtmas meie oma 
kooli vilistlane Anu Haljas, 
kes tutvustas meile lennu-
jaama peahoonet ja rääkis, 
kuidas seal kõik toimib. Mõ-
ned faktid lennujaama koh-
ta: maa-ala Roomassaares 
eraldati lennujaama ehitu-
seks juba 1939. aastal; 

pärast Eesti Vabariigi 
taasiseseisvumist 1990. aas-

tal on Kuressaare lennu-
jaamas teostatud mitmeid 
tehnilisi uuendusi ning vii-
dud lennuväli kaasaegse-
le tasemele; 2007. a avati 
uus reisiterminali ja pagasi-
käitluskompleks; Kuressaa-
re lennujaama halduses on 
kaks ristuvat lennurada, üks 
neist 799 ja teine 2000 meet-
ri pikkune; Kuressaare len-
nujaama koosseisu kuulub 
ka Ruhnu lennuväli. Need 
ja palju teisi põnevaid fak-
te saime kõrva taha panna, 
kuid lisaks sellele saime nä-
ha, kuidas näeb monitoril 
välja koti sisu, kui kotti lä-
bi valgustada. Kõige huvi-
tavam oli siiski lennujaama 
navigatsioonitornis, kus oli 
palju monitore ja tähtsaid in-
foallikaid, mille kontrollimi-
sega peab üks inimene hak-
kama saama ja siis nende 
kaudu kontrollima lennu-
liiklust ja vajadusel pidama 
sidet pilootidega. Igatahes 
oli meil põnev ja hariv õppe-
käik ning suur aitäh kõigile, 
kes selle toimumisele kaasa 
aitasid.

Kristiina Ader ja Johanna 
Toplaan, 

majandussuuna õpilased

Majandussuunalised luksusjahtidega tutvumas

Kas laenaksid 
oma 
hambaharja 
sõbrale?
12. ja 13. novembril toimus 
Kloogaranna laagris noor-
tele mõeldud seminar, mis 
oli osa projektist „Targalt 
internetis“. 

Projekti  eesmärk on 
laste interneti ja teiste kom-
munikatsioonitehnoloogia-
te turvalisema kasutamise 
edendamine ning võrgu-
keskkonnas leviva ebasea-
dusliku sisuga materjalide 
ja tegevuse tõkestamine.

Üle-eestilises laagris 
osales koos juhendajatega 
üle 40 noore vanuses 14-17 
eluaastat.

Kahepäevase semina-
ri jooksul vahendati   tead-
misi interneti turvalisemast 
kasutamisest. Meeldejää-
vatest faktidest võib välja 
tuua „parooli“ ja  „ hamba-
harja“ võrdluse . Kas lae-
naksid oma hambaharja 
kellelegi teisele? 

Sama küsimuse saab 
esitada ka parooli laenami-
se kohta. Parool on samuti 
väga isiklik ning mõtlema-
tu parooli laenamine oma 
sõbrale või sõbrannale võib 
kaasa tuua identiteedivar-
guse.

Seminari esimese päe-
va lõpetas põnev öine 
GPS seiklusmäng. Noor-
teseminari lõpus valis iga 
koolimeeskond oma esin-
dajad projekti „Targalt in-
ternetis“ noortepaneeli, 
kelleks meie koolist osutu-
sid Tauno Mihklepp ja Pi-
ret Salumäe.

Meie koolist osalesid se-
minaril veel Kristjan Kes-
küla ja Risto Lindmäe.

Projekti „Targalt in-
ternetis“ viivad ellu MTÜ 
Lastekaitse Liit, Politsei- ja 
Piirivalveamet, Tiigrihüp-
pe Sihtasutus, Sotsiaalmi-
nisteerium ja MTÜ Eesti 
Abikeskused.

Projekti üldkoordinaa-
tor on MTÜ Lastekaitse 
Liit.

Anneli Meisterson, 
noorsootöö osakonna 

juhataja
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Kuressaare Gümnaasium
kodulehekülg: http://www.oesel.ee/kg

e-post: kool@oesel.edu.ee

Peatoimetaja Merle Rekaya (Merle.Rekaya@oesel.edu.ee)

Avaldamiseks mõeldud materjalid tuleb saata iga nädala reede õhtuks. Hiljem saabunud materjalid avaldatakse
järgmise nädala lehes. Materjalid tuleb saata toimetaja või küljendaja e-posti aadressile.

Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Küljendaja/kujundaja Gert Lutter (gL@oesel.edu.ee) Korrektuur eesti keele osakond
Marit Tarkin

Heidi Truu
Maret Laurson

Malle Tustit

2. a: Liisa Alpstål*, Kätlin Hiiuväin*, Sharlee Järvelaid*, Andres Kask*, Harald Nurmik*, Merzeede 
Liis Ork*, Rauno Paja*, Kätriin Põld*, Liisabel Rang*, Victoria Rosing*, Markus Salundi*, Anna Lee 
Schiff*, Richard Tamsalu*, Kermo Kohu, Sofia Maria Martin, Maria-Helena Sammelsaar, Karl Oliver 
Sepp. 2. b: Emma Kuusik*, Elena-Liis Lember*, Lotta Meet*, Bret Nepper*, Joosep Praks*, Joosep 
Rand*, Merili Tuvi*, Hannabel Kaal, Ken-Gert Kaunissaar, Kertu Truumure. 2c: Lonaly Jüriado*, 
Mari Kallasmaa*, Käthy Kiik*, Mariliis Kindlam*, Anni Lember*, Janari Mõlder*, Hugo Püüa*, Martti 
Tisler*, Sandra Kuusk, Karoliina Murd, Sten Põld, Markus Savi. 3. a: Marcus Kask*, Rebeca Lember*, 
Kendra Rand*, Gretten Vaga*, Jan-Erik Vahter*, Grete Neilinn, Mariann Rehesaar, Karl Sirel, Juhan 
Soon. 3. b: Katarina Bortnikov*, Jaanis Kannik*, Märten Lehto*, Tregetter Ling*, Merilyn Tenno*, Eliisa 
Täht*, Hanna Täht*, Mathias Iilane, Maike Kadaja, Sten-Erik Liiv, Raul Mets, Laura Nook, Sten Prei, 
Marcus Põder, Silver Vahstein. 3. c: Sandra Aav*, Rahel Kirs*, Natali Koppel*, Karen Lopp*, Gerly 
Ots*, Kristiine Saart*, Getriin Teär*, Timmo Toll*, Margarete Trumm*, Merilin Mälk, Kevin Pärn.  
4. a: Eliise Maripuu*, Kerstin Tang*, Artur Fredrik Alpsta'l, Sandra Beljakov, Brenda Brant, Lisanna 
Himmist, Katarina Käen, Eliisa Laur, Maksim Losnikov, Gregor Metsmaker, Laes Oskar Raun, Rauno 
Rauniste, Aleksander Tõru. 4. b: Karl Jõgi*, Liis Keel*, Kristel Sild*, Hanna Tammel*, Johanna Arak, 
Hanna Haramaa, Emil Lepp, Marten Prei, Carolina Rahnel, Lisette Mildret Rang, Carola Truumeel, 
Risto Veemees. 5. a: Hendrik Lillemets*, Agnes Paju*, Karl-Romet Uljas*, Kristin Kask, Oliver Lember, 
Sven Mihkel Lember, Daigi Lest, Patrick Lomp, Georg Mäeots, Sandra Pilter, Triine Puppart, Hendrik 
Putk, Morten Raamat, Mona Schiff, Kettli Tamm. 5. b: Kadi Riin Kanemägi*, Kristjan Mäeots*, Mari 
Tiitson*, Jan-Martin Jäe, Artur Leivategija, Margaret Naaber, Cristo Prostang, Kateriine Püüa, Karl 
Kevin Rüütel, Grete Salumägi, Merlin Sepp, Steelia Suuster, Karl Jakob Toplaan, Kristian Vazinski, 
Carmen Verhovitš. 6. a: Grete Kaal, Isabell Kasesalu, Henri Kelder, Liis Kubits, Karolin Kärm, Merit 
Lehtsalu, Ave Mägi, Vaiko Oder, Kaur Saar, Sander Tiits, Brigita Tool, Triin Truumure. 6. b: Kusti 
Aavik, Katrin Kane, Richard Kesküla, Markus Koert, Kaur Kuusk, Caroly Käspre, Anna-Maria Lest, 
Risto Lillemets, Gerli Nelis, Ago Oll, Greete Paaskivi, Ingrid Pruunlep, Tauri Põldema, Kristiina 
Takkis, Carina Vahar. 7. a: Diana Kasesalu*, Cäroly Kirs*, Eliis Mets*, Kristine Trei*, Rait Kangur, 
Mairi Kaseorg, Deelia Kuusnõmm, Kristina Liiv, Gert Mandel, Johanna Maripuu, Hanna-Liis Mitt, 
Kätlin Mägi, Siret Mägi, Sander Tamm, Henry Viirmäe. 7. b: Marie Erlenbach, Gedli Lest, Helmi 
Lõhmus, Kaisa Maimann, Meeri Martinson, Raili Ots, Loore Pihlas, Helena Rahu, Kristel Sepp, Stella 
Soosaar, Gert Tammel, Karmen Vikat. 8. a: Karmen Tamsalu*, Karl-Martin Lember, Reimo Link, Birgit 
Pulk, Laura Põder, Heleri Sepp, Meelika Seppel, Krislin Soon, Tristan Tamm. 8. b: Annaliis Lehto*, 
Mirjam Tenno*, Mait Erlenbach, Joanna Kajak, Trevor Ling, Morten Mägi Ravn, Sissel-Maria Mägi, 
Liina Salonen, Loretta Tiits. 9. a: Anneli Antsmaa, Liis Lepik, Minni Meisterson, Riin Nõukas, Laura 
Oolup, Grete Paia, Brenda Rauniste, Merily Sepp, Kelly Talvistu, Getter Vaha , Kati Vahter, Anna-
Marie Vara, Vahur Varris, Birgit Verbitski. 9. b: Kertu Leesmaa*, Heelika Aavik, Marleen Kubits, Janet 
Lõbus, Siim Pildre, Kadri Pitk, Silver Ringvee, Sten Rosljuk, Johanna Suurhans, Lilian Truu
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2. a 23 21 100 91,3
2. b 24 21 100 87,5
2. c 24 24 100 100
3. a 24 18 100 75
3. b 24 20 95,8 83,3
3. c 25 21 100 84
I k. aste 144 125 99,3 86,8
4. a 25 13 100 52
4. b 24 12 95,8 50
5. a 23 15 100 65,2
5. b 25 16 100 64
6. a 24 14 100 58,3
6. b 24 15 100 62,5
II k. aste 145 85 99,3 58,6
7. a 28 15 100 53,6
7. b 28 12 100 42,9
8. a 27 8 96,3 29,6
8. b 25 9 100 36
9. a 29 14 89,7 48,3
9. b 29 10 93,1 34,5
III k.aste 166 68 96,4 41
2.-9. kl 455 278 98,2 61,1

1. veerand

Märkus: õppeedukuse 
%, s.o vähemalt rahuldavalt 
edasijõudvate õpilaste prot-
sent õpilaste üldarvust

kvaliteedi %, s.o. hinde-
le "5" ja "4" õppivate õpilaste 
protsent õpilaste üldarvust 

Anu Saabas, 
õppealajuhataja

1. õppeveerandil väga hea 
ja hea õppeedukusega 

õpilased

* koondhinne ainult „5“  
2.-3. kl Koondhinded „5“ või üks „4“; käitumine ja hoolsus vähemalt hea.  
4.-9. kl Koondhinne „5“ või „4“; käitumine ja hoolsus vähemalt hea.

Tund mullateadlasega
Ühel hommikul oktoob-

ris kohtusid viiendikud  mul-
lateadlase Priit Penuga, kes 
õpetab Eesti Maaülikoolis 
mullateadust ja on ka FC Ku-
ressaare peresident.

Tunnis saime teada, et 
Saaremaa  vanimad mullad 
on 8000 aastat vanad ja et Saa-
remaa oli algul paksu jääkihi-
ga kaetud. Vaatlesime mulla-
profiile ja uudistasime kivi, 
millel oli sammal kasvanud 
juba 50 aastat ning on lagun-
danud kivi mullak. Sammalt 
kergitades nägime õhukest 
mullakihti. Lõpuks vaatasime 
Lotte multikat, mis rääkis sa-
muti mullast. 

Kateriine Püüa, 
5. b klass

Lühidalt


