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Laulud sõpradele

Fenomen Kuressaares. 
Järjekord teatrikassa ees. 
Kaks kontserti hetkega välja 
müüdud. Sellise hullustuse 
tekitasid  Eesti hetke popu-
laarsemad nimed Jaan Tät-
te ja Marko Matvere. Kaks 
meest, kahe kitarri ja üle-
loomuliku loomulikkuse-
ga laulmas omi laule. Kaks 
laulvat näitlejat, kes ise ka 
oma edu seletada ei oska. Ja 
ei hakkagi oskama, sest ne-
mad ei saa oma kontserti ajal 
publiku seas istuda. Aga as-
ja näinud teavad…

Millega te ise oma menu 
seletate?

T: Seda peab rahva käest 
küsima. Me ise ei saa seda 
seletada, et nii ja naa…

Millist rolli Saaremaa teie 
elus mängib?

T: No, mina käin siin aas-
tas umbes 50 korda. Aga 
Saaremaa on paraku minu 

jaoks veel sada kilomeetrit 
teed Vilsandile, nii, et põhi-
maanteelt olen harva kõrva-
le keeranud.

M: Saaremaa otsest rolli 
nagu ei mängi aga Vilsandi-
ga olen ma küll mingil mää-
ral seotud, seoses sellega, et 
Jaan seal elutseb ja on elut-
senud.

Aga Saaremaa meeldib?

T: Ja, meeldib, loomuli-
kult, kõik, mis on mere ää-
res, meeldib.

Kas te olite hea meelega 
nõus kaks kontserti ühel 
õhtul andma?

 T: No, me saame sel-
lest aru. Kui tahtjaid on, 
siis oleks meie poolt patt, 
et kõik, kes tahavad, ei saa 
meid kuulata, kui me ju-
ba kohal oleme. Eks ta vähe 
raske on aga, me anname en-
dast parima.

M: Kui ei ole võimalust 

suuremas saalis teha ja  ära 
jaotada erinevate päevade 
või erinevate õhtute peale, 
siis miks mitte.
Kas võiks öelda, et teete 
seda koguni oma lõbuks?

M: Ei, tegemist on ikka-
gi kontsentratsiooniga, peab 
ikka hoidma, ei saa niisa-
ma… Teed natuke tin, tin ja 
siis lähed vaheajale. Meil on 
ikka natuke teistmoodi see 
formaat üles ehitatud. See 
on suhtlemine publikuga. 
Kas selliste kontsertide 
andmine on teile rohkem 
nagu töö või olete selleks 
rõõmuga nõus?

T: Ja, me oleme nõus. Töö 
ei ole see üldsegi mitte, sest 
me ei ole seda õppinud ja me 
alati pabistame enne, kui see 
peale hakkab. Püüame en-
nast kokku võtta, sest see 
ei ole asi, mis alati hästi väl-
ja tuleb.

Jätkub lk. 2.

”Oota vaid, väike neid...” laulavad Eesti hetke ühed populaarsemad laulumehed Jaan Tätte ja Marko 
Matvere Kuressaare Linnateatris neljapäevaõhtusel kontserdil.  Foto: Mary Tamsalu.
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Õpilaste sünnipäevad

Kristiina Kruuse 11C 12.02
Gunnar Vaan 7D 13.02
Andres Opp 3A 13.02
Gregor Kapsta 7B 14.02
Liina Pihel 11A 14.02
Ardi Viispert 11A 15.02
Villu Vahter 6B 15.02
Helen Kereme 11C 15.02
Kristel Sepp 5A 15.02
Raido Välison 10C 16.02
Marek Kesküll 1B 16.02
Heili Koit 11A 16.02
Kerstin Schmidt 8D 16.02
Maris Tustit 7B 16.02
Eliis Pint 4A 16.02
Marek Hendrikson 6C 17.02
Elis Kadaja 8B 17.02
Mihkel Miller 10B 18.02
Amor Luup 5B 18.02
Pille Lodi 11B 18.02

Töötajate sünnipäevad

Astra Truumure 18.02

Mesilille lõhnav kollendus,
mooni õhetav küpsus viljas,
takja torked
ja sinisiguri silmavesi.
Kõik kokku üürike kevad,
põgus suvi ja põgenev sügis.
Päike.
Rahe ja raju.
Udu ja uned.
Ja jälle möödas üks aasta...

Juhtkond tänab
Muusikaõpetajaid Mai 

Randa, Pilvi Karu ja Laine 
Lehtot õpilaste eduka juhen-
damise eest ning Erko Niitu 
10B klass, Elina Toompuud 
12C klass ja Tuuli Randa 7B 
klass eduka esinemise eest 
vabariiklikul solistide kon-
kursil.

E m a k e e l e õ p e t a j a i d 
Marit Tarkinit ja Maret Laur-
soni õpilaste eduka juhenda-
mise eest ja Priit Seppa 12A 
klass, Liisa Vippi 9A klass, 
Helena Pihelit 10B klass ja 
Mary Tamsalu 12A klass 
eduka esinemise eest maa-
kondlikul etlejate konkursil.
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Miks te arvate, et see teil 
välja ei tule?

T: Ma arvan, et see ei ole 
kunagi niimoodi , et võtame 
ette ja kohe laulud tulevad. 
See on ikkagi… suur  asi.

Kas te vabal ajal ka laula-
te koos?

T: Ei.

Pole nii palju aega?

T: Jah, aega ei ole üldse.

Te olete õppinud näitle-
jaks, samas laulate ja kir-
jutate. Kelleks te ennast 
peate?

T:  Kõige rohkem ma ar-
van, et olen ma ikkagi kirju-
taja, näitemängude kirjutaja, 
kuna see on mulle andnud 
kõige suuremat loomingu-
list tagasisidet. Jah, näit-
lejaks ma olen õppinud ja 
näitlejatööd teinud 14 aas-
tat. Aga see, mis ma parajas-
ti teen, see ma olen ka.

Kas te olete rohkem näit-
leja või laulja?

M: Meid Jaaniga 
võib nimetada nii öelda 
nendeks,laulvateks näitle-
jateks, kui üldse on selline 
asi välja mõeldud. Siin Ees-
timaal millegipärast neid on 
ja niimoodi neid kutsutakse. 
Me ei ole päris lauljad aga 
ikka laulame päris tihti.

Kuidas teie laulud sünni-
vad?

T: Kuidagi ootamatult. 
Ükski laul ei tule niimoo-
di, et ma istun maha, et ma 
proovin hakata laulu tege-

ma, vaid tuleb mingisugune 
mõte, mingi siseseisund, et 
vot seda ma tahaks kuidagi 
kajastada. Siis proovin ja… 
ootan ja… mõtlen. Või tuleb 
mingi rida ja hakkab viisike 
ketrama.

Mis vanusegrupile teie 
muusika suunatud on?

T: Ma ei ole kunagi üh-
tegi laulu teinud samamoo-
di ka selleks, et seda kõva 
häälega laulda või esitada. 
Ma teen laule oma lähema-
tele sõpradele. Ja siis sel-
les mõttes ei ole tal ka min-
git sihtgruppi. Aga ma olen 
kuulnud, et väga paljud lap-
sed, kellel need plaadid ko-
dus on, oskavad neid laulda. 
Üllatavalt oma kontsertidelt 
me näeme, on ka palju me-
hi. Tavaliselt selliseid laule 
käivad rohkem naised kuu-
lamas, aga see meeldib ka 
meestele.

M: Päris vanu inimesi 
ei käi, aga meist vanemaid 
käib küll päris palju. Ja noo-
remaid ka on viimasel ajal 
juurde tulnud, just üliõpila-
si ja keskkoolinoori.

Kas te näidelda ka veel ta-
hate. On äkki unistuste 
roll veel täitmata?

T: Ei ole. Ei taha. See on 
minu elus läbikäidud etapp. 

Kas nimed Tätte ja Matve-
re figureerivad ka kümne 
aasta pärast meie kultuuri 
maastikul?

T: Kui me ära surnud ei 
ole, siis ma loodaks küll. Pä-
ris tore oleks veel kunagi 
vanade meestena koos üles 
astuda.

Kas te lähete parema mee-
lega lavale laulma või näit-
lema?

M: Laulma ikka.

Miks?

M: Sest laulmine ei ole 
mul  põhitöö, või kuidas öel-
da. Näitlejana olen ma pro-
fessionaal, nii et seda ma 
teen nagunii.

Kas teie olete oma unis-
tuste rolli täitnud?

M: Mul ei ole unistuste-
rolli.

Mida te nendele noortele 
soovitaksite, kes tahaksid 
ka näitlejaks saada?

M: Loobuge. See ei ole 
mingisugune amet. Kui ta-
hate väga näitlejaks saada, 
siis ikkagi välismaal.

T: Loobuge kõigest 
muust, oma unistustest.

Kas eesti ei ole koht, kus 
teatrit teha?

M: No, hädaga küll saab, 
aga siin on ikkagi küllalt vä-
he võimalusi. 

Kas Salvesti tooted on pe-
rekond Tätte toidulaual ta-
valised?

T: Ei, ma ei ole neid ku-
nagi proovinud. See on ka 
töö. Seda ei tohi sassi ajada. 
See on näitlejatöö.

Vot sellised mehed on 
nad. Suur aitäh Kutt Kom-
melile, suuresti tänu tema-
le sai see intervjuu võima-
likuks. 

Mary Tamsalu,
12A  klass

Teisipäeval, 17. veebruaril 
2004. a. toimuvad kooli 
meistrivõistlused ujumi-
ses.

Võistluste algus kell 
16.00 (soojendusujumine 
kell 15.40). Kavas: teateuju-
mine 4x50 m (igast klassist 
2T+2P), 50 m vabalt T, P, 50 
m rinnuli T, P, 50 m selili T, 
P, 50 m liblikat T, P.

Autasustamine: iga 
võistlusala 3 parimat auta-
sustatakse kooli meistrime-
dali ja diplomiga, samuti 
teateujumise 3 parimat klas-
sivõistkonda. NB! Teateuju-
mise tulemusi arvestatakse 
klassidevahelises võistluses.

Tulge võistlema ja kaa-
sa elama!

Norma Helde,
ujula juhataja

Tulge lauluvõistlusele!
Lähenevat sõbrapäeva 

on juba aastaid tähistatud 
meie koolis algklassi solisti-
de lauluvõistlusega. Tänavu-
ne konkurss toimub püha-
päeval, 15.veebruaril kell 
12.00 Kuursaali kohvikus. 
Nagu ikka on kohal žürii, 
kringel, rohkesti auhindu ja 
muidugi palju särasilmseid 
laululapsi. Tulge ja veetke 
tore pärastlõuna sõprade ja 
perega.

Veikko Lehto,
muusikaõpetaja

Teade lastevanematele.
14. veebruaril kell 10.00 

on Kuressaare Gümnaa-
siumi ruumis 103 hüperak-
tiivsete laste lastevanemate 
ja õpetajate tugirühma jär-
mine kokkutulek. Kõik huvi-
lised on oodatud!

Kaja Puck,
Kuressaare tugirühma juht

Teated Laulud sõpradele (algus lk. 1)

Mis tehtud...
Esmaspäeval käisid 2B 

klassi õpilased Kalevite Ko-
dus. Tehti ettevalmistu-
si sõbrapäevaks. Martsipa-
nist südamed said laste poolt 
kaunilt kujundatud. Iga laps 
mõtles oma kavandi ja eri-
nevate värvidega värvides 
saidki südamed uue kuue. 
Nüüd on kallile sõbrale ilus 
kink olemas.

Kati Haamer,
algklasside õpetaja

Lühidalt
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School Fashion Show 2004
Saare Maakonna kooli-
noorte kunsti- ja moeloo-
me konkurss “Koolimood” 
ehk “School Fashion 
Show 2004”.

Eelmise aasta kevadel 
sündis uus ja tore üritus -  
Saare Maakonna koolinoor-
te Kunsti – ja moeloome 
konkurss “Koolimood” ehk 
“School Fashion Show”. En-
ne maakonna üritust toimus 
ka Kuressaare Gümnaasiu-
mis eelvoor, kus valiti väl-
ja parimad moeloojad, kes 
Kuressaare Gümnaasiumit 
sellel konkursil esindaksid. 
“Koolimood” ehk “School 
Fashion Show 2003” Grand 
Prix võidu tõigi Kuressaare 
Gümnaasiumisse meie prae-
gune abiturient Piret Pup-
part 12C klassist, auhinnaks 

pääse E.R.K.I moeshow`le. 
“Koolimood” ehk 

“School Fashion Show 2004” 
toimub sel aastal nelja-
päeval, 8. aprillil algusega 
kell 18.00 Kuressaare Kul-
tuurikeskuses!

Et aga sinna pääseda, 
tuleb läbida eelvoor “KG`s 
Fashion Show 2004”, kus 
valitakse välja parimad kol-
lektsioonid ja saadetakse 
edasi maakondlikule üritu-
sele.

“KG`s Fashion Show 
2004” toimub reedel, 02. ap-
rillil kell 18.00 KG aulas ning 
läheb ka ühtlasi klassideva-
heliste võistluste arvestusse. 
Korraldavaks toimkonnaks 
KG ÕOV.

Osalema on kutsutud va-
nusegrupid: 11 – 14 aastased 

ja vanem 15 ja vanemad koo-
linoored. Osa võivad võt-
ta klassidest väljapandud 
võistkonnad, samuti ka mit-
me klassi peale kokku pan-
dud võistkonnad. Võist-
konna või tiimi kuuluvate 
õpilaste arv ei ole väga ran-
gelt piiratud, kuid soovita-
valt mitte üle kümne.
Nõuded:

• Esitatavad tööd pea-
vad olema autori(te) oma-
looming, kollektsioonis võib 
kasutada tööstusliku too-
dangu elemente (sukad, so-
kid, trikoosärgid jms ak-
sessuaarid), kuid lahendus 
peab terviklikuna määrav 
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olema disaineri originaal-
kavand

• Kollektsioon peab si-
saldama minimaalselt 3 ja 
maksimaalselt 7 erinevat 
terviklikku tööd, mida de-
monstreeritakse ühtse kol-
lektsioonina. Kollektsiooni 
eri mudeleid peab ühenda-
ma ühtne idee

• Iga kollektsiooni 
autori(te)l on õigus vali-
da ise oma tööde esitlemi-
seks modellid, samuti võib 
disainer ise üles astuda mo-
dellina.

• Materjalina võib ka-
sutada kõike, mis on autori 
valikul vastavuses teemaga.

Jätkub lk. 4...

Rõivakomplekt “School Fashion Show 2003” Grand Prix võitnud Piret 
Pupparti kollektsioonist “Clarus Viridis”. Foto: 2x Tarvo Arikas.

“Looduse ilu” - “School Fashion Show 2003” noorema vanuserühma 
III koht - 7B (praegune 8B), pildil olev noormees, Sander Maripuu, või-
tis ka parima meesmodelli preemia.



Jaanuarikuu 
tegijad

Norma Helde - õpilas-
te eduka juhendamise eest 
Eesti Koolispordiliidu uju-
misvõistlustel.

Lilli-Mai Rebel - eduka 
esinemise eest Eesti Koolis-
pordiliidu ujumisvõistlus-
tel.

Imre Kuusk -  eduka 
esinemise eest Eesti Koolis-
pordiliidu ujumisvõistlus-
tel.

Marit Tarkin - õpilas-
te eduka juhendamise eest 
maakondlikul etlejate kon-
kursil.

Maret Laurson - õpila-
se eduka juhendamise eest 
maakondlikul etlejate kon-
kursil.

Priit Sepp - oma vanu-
sekategooria Grand Prix 
maakondlikul etlejate kon-
kursil.

Liisa Vipp - oma vanu-
sekategooria Grand Prix 
maakondlikul etlejate kon-
kursil.

Mai Rand - õpilaste 
eduka juhendamise eest 
vabariiklikul solistide kon-
kursil.

Laine Lehto - õpilas-
te eduka juhendamise eest 
vabariiklikul solistide kon-
kursil.

Pilvi Karu - õpilas-
te eduka juhendamise eest 
vabariiklikul solistide kon-
kursil.

Elina Toompuu - edu-
ka esinemise eest vabarii-
klikul solistide konkursil.

Tuuli Rand - eduka esi-
nemise eest vabariiklikul 
solistide konkursil.

Erko Niit - eduka esine-
mise eest vabariiklikul so-
listide konkursil.

KG poiste B-vanusek-
lassi võrkpalli võistkond 
kooseisus: Madis Lepp 8D, 
Tom Torn 8D, Vaano Viik 
8C, Joonas Lõbus 8B, Mar-
kus Koppel 8B, Siim Põl-
luäär 8B, Siim Kalaus 8A 
- EKSL-i võrkpalli finaalis 
meistriliiga II koht.

Vello Liiv - parim sise-
kujundus 2003 Kuressaare 
linnas: söökla ”Noorus”.

Inge Jalakas,
huvijuht
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Võta osa koolilehtede võistlusest!
Noorte Meediaklubi ja aja-
leht Eesti Ekspress kut-
suvad kõiki koolilehti osa 
võtma juba viiendast koo-
lilehtede võistlusest.

Võistlusel osalemiseks 
tuleb oma koolilehe viima-
ne number panna posti hilje-
malt 26. veebruaril 2004.

Auhinnad antakse väl-
ja järgmistes kategooriates: 
1. Parim uudis, 2. Parim ar-
vamuslugu, 3. Parim prob-
leemlugu, 4. Parim olemus-
lugu (intervjuu, reportaaž, 
portreelugu, eksperiment 

vms), 5. Parim foto, 6. Parim 
küljendus, 7. Suurim üllata-
ja, 8. Üldvõitja.

Koolileht palun saata 
neljas eksemplaris aadressi-
le: “Koolilehtede võistlus”, 
Ajakirjanduse ja Kommu-
nikatsiooni Osakond, Tar-
tu Ülikool, Ülikooli 18, Tar-
tu 51014.

Võistluslehtedega koos 
saatke ka lisaleht, kus oleks 
kirjas järgmised andmed: 1. 
Koolilehe nimi, 2. Kooli nimi 
ja aadress, 3. Kahe kontakti-
siku e-posti aadress ja telefo-

ninumber.
Kuni konkursi lõpu-

ni hoidke alles võistlusle-
hes ilmunud fotod ja tekstid 
(elektroonilisel kujul), sest 
paremad lood avaldab Ees-
ti Ekspress koolilehtede eri-
väljaandes.

Autasustamise kuupä-
evad antakse teile teada e-
posti teel.

Kui teil tekib lisakü-
simusi, siis nende-
le saab vastuse aadressilt: 
liina.vahemets@ut.ee või te-
lefonilt: 052 769 22.

• Õmbluskvaliteedi osas 
väga kõrgeid nõudmisi ei 
seata, küll aga peavad mu-
delid olema esteetiliselt kor-
rektsed ja viimistletud. 

• Ürituse raames toimub 
näitus kollektsioonide loo-
mise protsessist (moejooni-
sed, fotod, materjaliproovid 
koos kommentaaridega jne).

Konkursi teemad:

Võistkond peab konku-
reerima etteantud teemade 
hulgast vähemalt ühel, kuid 
on võimalik võistelda ka 
kõigil etteantud teemadel.

• Meremuusika (mida-
gi loodusteemadel, loodus-
likud materjalid)

• Glamorama (midagi 
glamuurset ja suursugust, 
fantaasia)

• Koolimood (uus kooli-
vorm või midagi, millega ta-
haksid koolist käia)

• NB! Konkursil esitatav 
kollektsioon peab olema ter-
viklik ning omavahel seo-
tud ühtseks lavaliseks eten-
duseks sobiva muusika ning 
varem ettevalmistatud liiku-
misega.

Lavalise liikumise sead-
misel arvestada lisaks tava-
lisele lavale veel 2 x 6 meetri 
pikkuse saali ulatuva lava-
keelega.

• Kollektsiooni esitlus 
ei tohi ületada mitte mingil 
tingimusel ettenähtud aega, 
milleks on 3 minutit

• Muusika peab olema 
CD-l ning eduka etendu-
se toimimise jaoks peavad 
kõik helikandjad olema va-
rustatud kollektsiooni ni-
mega ja märkega, kellele ta-
gastada

• Esinejad peavad ole-
ma end eelregistreerinud 19. 
märtsiks, 2004 huvijuhi ka-
binetis.

Hindamine:

Žürii koosneb seitsmest 
liikmest. Hinnatakse eelkõi-
ge ideid, loovust, stiilitun-
netust, originaalseid lahen-

dusi, materjalide kasutust 
ja sobivust, värvitunnetust 
ning kogu kollektsiooni ter-
viklikkust!

Kui võistkond koosneb 
liikmetest, kes kuuluvad eri-
nevatesse klassidesse, an-
takse ka punkte klassideva-
heliste võistluste arvestuses 
igale võistkonnaliikme klas-
sile eraldi.

Info ja abi saamiseks 
pöörduge õpetaja Raili Kau-
bi või huvijuht Inge Jalaka 
poole!

Inge Jalakas,
huvijuht

School Fashion Show 2004 (algus lk. 3)

“Sopane kevad” - “KG`s Fashion Show 2003” noorema vanuserühma 
I koht - 6A (praegune 7A). Foto: Tarvo Arikas.
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Sõbrapäeva  vaheleht  algklassidelt
Minu sõber
Mul on sõpru päris palju,
koos saab tehtud palju nalju.
Vahel koerustükke teeme,
pärast seda kahetseme.

Mõnikord me riidleme,
pärast ära lepime.
Sõbrad mulle kallid on,
nendega mul lõbus on.

Priit Aavik,
4B klass

Sõprus
Kui meil käes on sõbrapäev,
Siis sa kõiges headust näed.
Sa ole kõige vastu hea,
Parandad nii oma vead.

Sõbrapäeval pole vaja
Tülitseda üle maja.
Sõbrapäev on väga hea,
Nii saad parandada vead.

Grete Püvi,
3A klass

Väike sõbrake
Mul elab väike sõber maal.
Kui sinna läen, mind ootab ta.
Ta jookseb rõõmsalt mulle vastu
Kui ma autost välja astun.
Mind ta püksisäärest tirib,
Aga ma ei ole kuri.
Hoopis pai ma talle teen,
Sest ta minu sõbrake.
See mu väike koeranäss,
Kel nimeks Loki- karvapäss.

Kevin Schultz,
3A klass

Mida hindan sõbras?
• Mina hindan sõb-

ras usaldust. Sõber peab 
sõbra saladust pidama.  
Karina

• Mina hindan oma 
sõbras seda, et ta on sõb-
ralik, abivalmis, alati rõõ-
mus, heasüdamlik, hea 
õpilane ja sportlik. Kaidi

• Sõbras hindan seda, 
et sõbraga oleks alati to-
re koos mängida ja niisa-
ma koos olla. Maris

• Sõber peab olema 
ustav ja truu. Sõber ei to-
hi olla isekas ja ülbe, vaid 
sõbralik. Laura

• Mina hindan sõpru-
ses seda, et minu sõbrad 
oleksid minuga  viisakad, 
sõbralikud, abivalmis ja 
mitte ropu suuga. Kersti

• Sõbra juures hin-
dan ma tarkust, sõbralik-
kust, et ta ei räägiks sala-
dusi välja ja et ta usaldaks 
mind. Eliisa

• Sõbraga peab saama 
rääkida oma muredest ja 
rõõmudest. Sõbrad pea-
vad üksteist aitama. Laura

• Sõbrad peaksid ole-
ma abivalmis, sõbralikud, 
heatahtlikud, viisakad ja 
lustakad. Ning peaksid 
kindlasti oskama saladu-
si hoida. Linda

• Mina hindan sõpru-
ses truudust, kui teisel on 
raske aeg, siis peaks so-
ber talle toeks olema ja sa 
pead alati sõbra jaoks ae-
ga leidma. Roland

• Mina hindan sõpra 
sellepärast, et sõber mind 
kuulab ja aitab. Mida roh-
kem sõpru, seda parem. 
Madli

• See, kelle sõber ma 
olen, see ei tohi varastada 
ega valetada. Sõber peab 
olema sõbralik ja teisega 
arvestama. Anna maria

• Sõber peab olema lah-
ke, abivalmis, heasüdam-
lik, ustav ja hea. Antti

Selline oli 4A klassi
laste arvamus sõprusest

ja sõbrast
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Sõprus
Sõprus on asi, mida ei saa 

raha eest osta. Sõpru peab vä-
ga, väga hoidma. Sõber on see, 
kes ei valeta ja ei räägi sinust 
halvasti. Minu sõber on Kris-
tiina. Ta on tõeline sõber. Sõber 
on see, kes aitab sind, kui sul on 
raske. Ja mitte ei ole selline, kes 
üks päev ütleb, et on sinu sõber 
ja siis järgmisel päeval ütleb, 
et ei ole sinu sõber. Mida roh-
kem on sul sõpru, seda parem 

on. Sõpru võib alati vaja minna. 
Kui sul ei ole sõpru, siis on see 
halb. Või kui sa kõigiga riidled, 
siis ei taha keegi sinu sõber olla. 
Sõprus on imeline asi. 

Riin Oeselg,
3A klass

Minu sõber
Minu sõbra nimi on Ardo.  

Ta on minu onupoeg. Oleme 
ühevanused. Ta on hea poiss. 
Ardo mõtleb lõbusaid mänge 

välja. Ardoga on põnev män-
gida. Minu onupoeg on ak-
tiivne, heasüdamlik ja rõõm-
sameelne sober. Ardo käib 
purjetamise trennis. Mulle 
meeldib tema juures külas käia 
veel sellepärast, et sal elavad 
minu vanaema ja vanaisa. 

Kõikidel võiks olla selline 
sõber nagu on minu sõber Ar-
do.

Ragnar Kaseorg,
4B klass

Minu parim sõber meie 
klassist on Helena Pihlas.

Ta meeldib mulle selle-
pärast, et ta on sõbralik ja 
hoolas. Tal on heledad pi-
kad juuksed ja hallikas- sini-
sed silmad. Me oleme koos 
mõelnud luuletusi välja, ole-
me koos käinud ujumas. He-

lenaga on tore olla, sest ta on 
alati lõbus ja sõbralik. 

Enel Põld,
3B klass

Minu parim sõber  klassis 
on Getter.

Mulle meeldib Getter sel-
lepärast, et ta on sõbralik 

ja jutukas. Me oleme koos 
uisutanud, kelgutanud ja 
muidu mänginud. Getteriga 
on sellepärast koos tore, et ta 
mõtleb alati lõbusaid män-
ge välja.

Kristi Sink,
3B klass
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Kristo
Ärev uudishimulik

Jookseb naljatab jutustab
Alati on tal pahandust

Erk poiss

Mihkel aavik,
3B klass
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1. halb vastandsõna
2. kõige ülemine kehaosa
3. keda koer ajab taga
4. pori ehk …
5. mina vastandsõna
6. vend ja …
7. koeratõug
8. ring ruumilises kujundis
9. ese ehk …

10. koht, kus inimesed hoiavad 
riideid
11. vaikus vastandsõna
12. vasikas suurena
13. haigus, loom, tähtkuju
14. annab villa
Lahendus: soov veebruarikuus

Koostas: Triin Lõbus,
4B klass
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1. igapäevane
2. 365 päeva teeb 
kokku …
3. naljakuu
4. tuleb kraanist
5. sellega lõigatakse
6. Eesti pealinn
7. lapsevanem
8. elevandi nina
9. külm maiustus

10. teine päev nädalas
11. väike veekogu
12. meie lühendatult
13. sajab õues ja on märg

Lahendus:  sõbrapäev teise sõ-
naga

Koostas: Loore Paist,
4B klass

1. tööriist
2. pea osa
3. ahvi toit
4. 4B klassi poisi nimi
5. uje teise sõnaga
6. teravili
7. ETV saade
8. koka tööriist
9. toa osa
10. ETV uudiste saade

11. kaunvili
12. lapsevanem
13. auto mark
14. 4B klassijuhataja
15. 3B klassi poisi nimi
16. hüüumärk

Lahendus: lause sõbrapäevaks.

Koostas: Aaron Usin,
4B klass

Sõbrapäeva  vaheleht  algklassidelt
Mihkel

Tarkpea jooksumees
Jookseb arvutab naljatab
Annab abi raskes olukorras

Klassikaaslane

Denis losnikov,
3B klass

Joosep
Tubli kiire

Jookseb maadleb õpib
Joosep on meil kiire

Joosu

Martin õisnurm,
3B klass

Denis
Vinge abivalmis

Jookseb õpib aitab
Alati valmis aitama teisi

Poiss

Joosep sepp,
3B klass

Miks on sõbrad meie jaoks 
tähtsad?

• Kui inimesel ei ole sõp-
ru, on ta üksik ja mossis. 
Lastel on vaja sõpru, kellega 
mängida. Vanadel inimestel 
on vaja sõpru tuju tõstmi-
seks, rääkimiseks ja tegutse-
miseks. Hedi

• Kui inimesel pole sõp-
ru, on ta väga üksildane ja 
kurb. Sandra

• Sõpru on vaja, et lõbut-
seda. Kevin

• Hea sõber aitab ja la-
hendab muresid. Kristi  lepp

• Inimesele on vaja sõp-
ru, et kui igav on , siis saab 
nendele helistada ning kok-
ku saada. Ja parimale sõb-
rale saab oma murest rääki-
da. Laura

• Sõber lohutab, teeb nal-
ja, sõbraga saab rääkida. Ja 
kui üksinda oled, saab sõbra 
juurde minna. Joosep

• Et oleks, kellele oma 
mured ära rääkida. Renate

Nii arutlesid
3B klassi õpilased

Minu parim sõber on 
Juulia Tšekman. Mulle meel-
dib ta sellepärast, et ta on 
heasüdamlik ja lõbus tüd-
ruk. Tal on pruunid õrnalt 
lokkis juuksed ja sinised sil-
mad. Me oleme koos män-
ginud, suvel rannas koos 
ujumas käinud ja koos tant-
se välja mõelnud. Mulle 
meeldib Juuliaga koos olla, 
sest me ei lähe kunagi riidu.

Liselle Õunapuu,
3B klass

Minu parim sõber on Enel 
Põld.

Ta meeldib mulle selle-
pärast, et ta on vaikne ja sõb-
ralik. Temaga on koos tore 
olla, sest ta teeb nalja ja ai-
tab, kui olen hädas. 

Helena Pihlas,
3B klass

Minu parim sõber on Maris.
Mulle meeldib ta sellepä-

rast, et ta on lõbus ja ka abi-
valmis ning meil on koos 

tore olla. Ta on armas ja sõb-
ralik, tahab palju joosta ja 
mängida. Temaga on koos 

tore olla, sest ta on korralik 
ja rahulik tüdruk.

 Klair Kivi,  3B klass
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Põhikooli  lõpetamisest
Põhikooli  lõpueksamid

• Põhikooli lõpetami-
seks sooritab 9. klassi õpi-
lane kolm eksamit: 1) ko-
hustuslik emakeeleeksam; 
2) kohustuslik matemaati-
kaeksam; 3) õpilase valikul 
eksam (edaspidi valikeksam) 
järgmiste õppeainete hul-
gast: • võõrkeel, • bioloogia, 
• keemia, • füüsika, • geo-
graafia, • ajalugu. 

Eksamitel  osalemine

• Põhikooli lõpueksami-
tele lubatakse õpilane, kelle 
9. klassi aastahinded on vä-
hemalt rahuldavad. 

• Kooli õppenõukogu ot-
susega võib põhikooli lõ-
pueksamitele lubada ka 9. 
klassi õpilase, kellel on kuni 
kaks mitterahuldavat aasta-
hinnet (k.a eksamiained). 

• 9. klassi õpilane tea-
tab kooli juhtkonnale 25. 
veebruariks õppeaine, milles 
nad soovivad sooritada vali-
keksami. 

Õpilane  haigestub

• Kui 9. klassi õpilane hai-
gestub põhikooli lõpueksami-
te ajal (arstitõend), sooritab ta 
lõpueksami kooli direktori 
määratud ajal ja kinnitatud 
materjalide alusel. 

Korduseksamite korralda-
mine

• Mitterahuldava lõpuek-
samihinde saanud 9. klassi 
õpilane sooritab korduseksa-
mi kooli direktori kinnitatud 
materjalide alusel hiljemalt 
25. augustiks. 

• Korduseksamid soorita-
takse pärast eksamiperioodi 
lõppu (käesoleval õppeaastal 
21. juunil)

Põhikooli  lõputunnistuse  
väljaandmine 

• Põhikooli lõputunnis-
tusele kantakse lisaks 9. klas-
si aasta- ja eksamihinnete-
le ka 7. klassi loodusõpetuse 
ja 8. klassi inimeseõpetuse 
aastahinne.(vt. ka direktori 
käskkirja artikli lõpus)

• Põhikooli lõputunnis-
tus antakse õppenõukogu ot-
susega 9. klassi õpilasele, kes 

on sooritanud lõpueksamid 
ja kellel on kõigis õppeaine-
tes aasta- ja eksamihinne vä-
hemalt rahuldav. 

• Kui 9. klassi õpilasel 
on põhikooli lõpetamisel ku-
ni kahes õppeaines puudu-
lik aasta- või eksamihinne, 
otsustab õppenõukogu põ-
hikooli lõputunnistuse väl-
jaandmise pärast täiendava 
õppetöö või korduseksami 
sooritamist. 

• Erandina võib lapseva-
nema kirjaliku avalduse põh-
jal õppenõukogu otsusega 
anda põhikooli lõputunnistu-
se ka 9. klassi õpilasele, kel-
lel on puudulik aasta- ja/või 
eksamihinne kuni kahes õp-
peaines ning kes kordusek-
sameid pole sooritanud. 

Põhikooli  õpilase  tunnus-
tamine 

• Eduka õppimise ja ees-
kujuliku käitumise eest võib 
põhikooli õpilast kooli lõpe-
tamisel tunnustada järgmi-
selt: 1) kiituskirjaga «Väga 
heade tulemuste eest üksiku-
tes õppeainetes»; 2) kiitusega 
lõputunnistusega põhikooli 
lõpetamisel. 

Kiituskirjaga «väga heade 
tulemuste eest üksikutes 
õppeainetes» tunnustami-
ne 

• Kiituskirjaga autasusta-
takse kooli õppenõukogu ot-
susel 9. klassi õpilasi, kes on 
saavutanud väga häid tule-
musi ühes või mitmes õppe-
aines. 

Nende õppeainete aasta-
hinne VIII ja IX klassis on «5», 
nende õppeainete lõpueksa-
mi hinne IX klassis on «5» ja 
on  osalenud aineolümpiaa-
didel, konkurssidel vm.

 Ülejäänud õppeainetes 
edasijõudmine vähemalt ra-
huldav. 

Põhikooli  kiitusega lõpu-
tunnistus

• Kiitusega põhikooli lõ-
putunnistus antakse koo-
li õppenõukogu otsusega 
9. klassi õpilasele, kellel on 
kõikides põhikooli lõputun-
nistusele kantavates õppeai-

netes aasta- ja eksamihinne 
«5» ning käitumine eeskuju-
lik või hea. 

• Kiitusega põhikooli lõ-
putunnistus antakse ka 9. 
klassi õpilasele, kes on ter-
visliku seisukorra tõttu ar-
vatud kehalises kasvatuses 
erigruppi. 
Lõpueksamite toimumine

• 07. juuni  eesti keel ja 
kirjandus

• 11. juuni  matemaatika
• 16. juuni  valikeksam

Lõpuaktus  
Toimub reedel, 18.juunil 

kell 15.00 Kuressaare Kultuu-
rikeskuses

Lõpetaja riietuseks on 
kooli pidulik riietus (vt. KG 
õpilaste sisekorraeeskirjad!)

Kasutatud väljavõtteid 
haridusministri määrusest 
nr.39, 13.12.2000 “Põhikooli 
ja gümnaasiumi lõpueksami-
te korraldamise tingimused 
ja kord” ja määrusest nr.18, 
22.03.1999 “Põhikooli ja güm-
naasiumi õpilaste tunnusta-
mise kord”.

• Direktori käskkiri nr. 
37; 05.02.2003

Aastahinde parandamine 
2003/04 õ.a.

Kiitusega või heade ja 
väga heade hinnetega lõpu-
tunnistust taotlevale 9.klas-
si lõpetajale võib anda või-
maluse enne eksamiperioodi 
algust parandada 7.kl. loo-
dusõpetuse või 8.kl. inime-
seõpetuse aastahinnet.

Tingimus: õpilase 9.klas-
si 1., 2., 3., 4. perioodi koond-
hinded on “5” või “4” ja käi-
tumine vähemalt hea.

Põhjendus: kuna 7. ja 
8.klassis ei olnud need õpi-
lased veel teadlikud, et kahe 
õppeaine aastahinded kan-
takse ka põhikooli lõputun-
nistusele (seadus eelmisest 
õppeaastast 2002/03)

Aluse hinde muutmiseks: 
• õpilase avaldus direkto-

rile (hiljemalt 19.aprilliks)
• aineõpetaja ja klassjuha-

taja nõusolek
• direktsiooni otsus 5.pe-

rioodi alguses 

Anu Saabas,
õppealajuhataja

Matemaatika 
ainenädalast 
Matemaatika ainenädalal 
toimus palju erinevaid ja 
huvitavaid võistlusi.

Siinkohal tuletaks meel-
de, mis toimus ja kuidas kel-
lelgi läks. Kõige tähtsam oli 
kindlast matemaatikaolüm-
piaadi koolivoor, kus selgi-
tati välja meie kooli esinda-
jad maakondlikuks vooruks. 
Koolivooru esikolmikud 
olid: 

12. klass – Maris Leiva-
tegija (12B),  Luigi Heinmaa 
(12C), Virgo Mets  (12C). 11. 
klass – Mario Rauk (11C), 
Reino Külaots (11C), Meri-
liis Varilepp (11C). 10. klass 
– Mati Puss (10D), Reela 
Toomsalu (10A), Tuuli Käiro 
(10A). 9. klass – Jaana Vaar-
mets (9A), Kätlin Soon (9B), 
Katrin Kiirend (9D). 8. klass- 
Matis Rei (8A), Marko Elli 
(8D), Tanel Trei (8D). 7. klass 
– Silvar Vahkal (7A), Mihkel 
Kiil (7D), Maris Tustit, Uku-
Rasmus Lind (7B). 6. klass – 
Aare Tuulik (6C), Jana Smidt 
(6C), Kertu Saar (6B). 5. klass 
– Johanna Toplaan (5B), Me-
rilin Heinsoo (5B), Kristi 
Kandima (5B).

Nädala jooksul selgitasi-
me välja igas vanuserühmas 
parima valemitundja. 

Nendeks olid: Mario 
Rauk (11C), Jaanika Aavik 
(10B), Kätlin Soon (9B), Ka-
di Sink (8A), Maris Tustit 
(7B), Aare Tuulik (6C), Jan-
no Tilk (5C). 

Samal ajal selgusid algk-
lasside parimad peastarvu-
tajad: Karl-Martin Lember 
(1A), Brenda Rauniste (2A), 
Kristiin Mets (3A) ja Roland 
Valgelin (4A). 

Kõige rohkemaarvulisem 
osavõtt oli voltimis-lõikamis 
võistlusel, kus selgitasime 
välja iga lennu parima võis-
tkonna. Võitjad olid 1A, 2A, 
3A, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9D, 
10B võistkonnad. 

Lisaks nendele võistlus-
tele valmistas iga klass ka 
plakati, et leida matema-
maatika ainekomisjonile so-
bivat logo. 

Huvitavate leidudega 
jäid silma 4A, 4B, 7B ja 10D 
klasside plakatid. 

Kohtumiseni järgmisel 
aastal!

Matemaatika
ainekomisjon
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Urve Aedma,
raamatukogu juhataja

Matemaatikaolümpiaad
Laupäeval, 07. veebruaril 

toimus matemaatikaolüm-
piaadi maakondlik voor, kus 
osales ligi 200 õpilast maa-
konna koolidest. Oleme oma 
tulemustega igati rahul.

5. klass - Kristel Sepp -
I koht,Janno Tilk -III koht, 
esikümnesse mahtus ka Jo-
hanna Toplaan. 

6.klass - Aare Tuulik 
10.koht.

7.klass - Maris Tustit -I 
koht, Silvar Vahkal 5.koht, 
Mihkel Kiil 7.-8.koht.

9.klass - Katrin Kiirend -
9.koht. 

10.klass -Tuuli Käiro ja 
Helen Tiitma 4.-5.koht. 

11.klass -Mario Rauk -
4.koht. 

12.klass -Maris Leiva-
tegija ja Luigi Heinmaa 6.-
7.koht. Täname osalejaid. 
Kõik Te olite tublid.

Matemaatika ainekomisjon

12. veebr. toimub aulas 
karaokelaulude võistlus. 

Võistlejad- 5.-12. klassid. 
Võistlus toimub vahetundi-
des alates kl. 10.45-st. Auta-
sustamine aulas kl 15.00.

Tulge kuulama!

Mai Rand,
muusikaõpetaja

Teated

Lühidalt

Nõuandeid gripijärgseks 
ajaks:

• Mõistlik on mitte üle 
pingutada, nõrkus võib pü-
sida mõned nädalad.

• Mõõdukas värskes 
õhus viibimine tuleb kind-
lasti kasuks.

• End turgutada tuleks 
looduslike vahenditega, näi-
teks kibuvitsatee, piparmün-
ditee või saialilletee meega.

• Lisaks eelnevale veel 
tervislikud eluviisid ja oled-
ki peatselt paranenud!

Triinu Koppel

Tasub teada


