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Juhtkond tänab
3A klassi võistkonda 

(juhendaja õpetaja R. Jasmin) 
maakondliku õpioskuste 
olümpiaadil saavutatud 2. 
koha eest!

Huvijuhti Inge Jalakat 
ja õpilasi, kes sisustasid to-
redad tantsupäeva vahe-
tunnid.

Hans Hindpere loomin-
gukontserdi korraldajaid 
eesotsas Veikko Lehtoga.
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Õpilaste sünnipäevad

Jaan Käsk 7A 06.05
Gert Põld 3A 06.05
Laura Raamat 7C 06.05
Liisa Reinart 7B 06.05
Andero Saimre 9D 07.05
Henri Kaus 5C 07.05
Kätlin Vaga 11C 07.05
Evelin Varris 7A 07.05
Sander Proos 10E 08.05
Leonid Bortnikov 12B 08.05
Andres Allas 4B 08.05
Herve Tasane 11B 08.05
Enike Laanemägi 10A 08.05
Kristiin Albert 9D 08.05
Jürgo Engso 10A 09.05
Adam Tamjärv 9A 09.05
Risto Nõukas 6C 09.05
Lilian Vahter 12C 09.05
Merily Sepp 2A 09.05
Fred Salumaa 10A 10.05
Andre Paiste 9D 10.05
Martin Lapp 6A 10.05
Voldemar Pungar 5A 10.05
Sander Laaster 3A 10.05
Liana Kipper 9A 10.05
Grete Laak 4B 10.05
Lilian Truu 2B 10.05
Karl Kruusmägi 9a 11.05
Silver Seppel 3A 11.05
Fred Paist 2A 11.05
Marlen Väli 4B 11.05
Martin Raamat 10C 12.05
Viljar Saar 11A 12.05
Toomas Pihl 10D 12.05
Martin Varvas 7C 12.05
Mikk Paju 8B 12.05

Töötajate sünnipäevad

Raja Põld 07.05
Anneli Auväärt 09.05
Ülle Jasmin 10.05

Olen Carmen, seitseteist...

19.04 andis meie kooli aulas 
suurepärase kontserdi Ees-
ti üks enam tuntud pop-rock 
bänd Terminaator. Üritus 
toimus heategevusprojekti 
“ ole tubakavaba” raames. 

Koolituuri toetab Ter-
vise Arenduse Instituut ja 
selle eesmärk on teenida 
koolidele raha suitsetamist 
asendavate tegevuste inven-
tari jaoks. Näiteks nagu pil-
jardilaud, koroona jne. Kuna 
kogu raha läheb kooli aita-
miseks, on koolituuri üri-
tused mõeldud vaid konk-
reetse kooli õpilastele. Väik-
semas kohas on kokku le-
pitud, et üritusele võivad 
tulla ka naaberkooli lap-
sed. Meie koolis toimunud 
kontserdile ,näiteks, olid oo-
datud Kuressaare Põhikooli 
õpilased.

Täiesti hämmastav oli 
see, kuidas kõik bändi liik-
med lavalolekut nautisid. 
Neile ei ole see töö, ega ko-
hustus vaid hobi. Mul õn-
nestus bändiga peale kont-

serti paar sõna juttugi 
rääkida. Kõige suuremat ra-
hulolu pakkus neile see, kui-
das noored asjale kaasa ela-
sid. Jaagup väitis koguni, et 
sellist fännamist leidub vaid 
Saaremaal. Kuigi bändi liik-
metel on  väga kiire graafik, 
suudavad nad igasse kont-
serti anda endast parima. 
Nende endi sõnul motivee-
rib neid positiivne tagasisi-
de: nii mõnedki noored on 

peale tuuri suitsetamisest 
loobunud. Kahju, et rahvast 
vähe oli. Terminaator tu-
leb teile praktiliselt “koju”, 
praktiliselt ilma rahata esi-
nema ja teie ei vaevu isegi 
kohale tulema! Enam liht-
samaks asja teha ei anna! 
Teadke siis, et  jäite suure-
pärasest elamusest ilma…ja 
veel: ,,Olge tubakavabad!``

Mary Tamsalu,
12A klass

Terminaator annab igal kontserdil endast parima ja see haaras publikugi kaasa. Foto: Inge Jalakas.
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sikasjalik loetelu ja nende 
maksumused on välja pan-
dud kooli infostendile (õpe-
tajate toa juures).

Töövihikute raha:

Klass 
2004/05

Summa 
KG 

2003/04 
õpilasele

Summa 
uuele 

õpilasele

2.kl. 163.00 163.00

3.kl. 382.70 427.70

4.kl. 341.00 341.00

5.kl. 252.00 252.00

6.kl. 349.40 355.40

7A, 7B 
kl. 309.60 320.60

7C kl. 297.60 320.60

8.kl. 385.60 393.60

9.kl. 488.60 488.60

Põhikooli õppevahendid uueks 
õppeaastaks 2004/2005
Uue õppeaasta õppeva-
hendid (õpikud ja töövi-
hikud) on  juba hakanud 
kooli saabuma. 

Ka uuel õppeaastal on 
kõigil 1.-9.klasside õpilastel 
kasutusel oma kooli õpilas-
päevik (sisaldab täiendavaid 
lehekülgi  oma kooli kohta).

Sügiseks jääb õpilastel 
veel maksata B-võõrkeelte 
töövihikud aineõpetajale.

Mõningatel klassidel/
õpilastel on makstavad 
summad erinevad, mis tu-
leneb sellest, et käesoleval 
õppeaastal on jäänud osa 
töövihikuid kas ilmumata 
või tulnud odavama hinna-
ga, seega on tekkinud uueks 
õppeaastaks nendele õpilas-
tele nn. ettemaks (kajastub 
detailsemas infos töövihi-
kute loetelu juures klassiti). 
Sellest tulenevalt on ka eri-
nevad summad praegustele 

KG õpilastele ja suvel lisan-
duvatele, uutele õpilastele.

Õppevahendite raha 
kannavad lapsevanemad 
kooli pangaarvele ülekan-
dega hiljemalt õppetöö lõ-
puks, s.o. 4.juuniks k.a. 

Ülekande koopia esitab 
õpilane oma klassijuhtajale.

Pikendatud õppetööle 
või suvetööle jäävate õpi-
laste vanemad saavad teha 
ülekande juunikuus, pärast 
õppenõukogu otsust (info 
klassijuhatajalt).

Kätte saab õppevahen-
did koolist septembri esime-
sel nädalal.

Pangaarve: KG Sihta-
sutus; a/a 10220007768018   
Eesti Ühispank; märgusõ-
na “TÖÖVIHIK”; summa …
. krooni (vt. klassi 2004/05 
juurest); õpilase nimi ja klass 
(järgneval õppeaastal).

Märkus: Töövihikute ük-

Urve Aedma,
raamatukogu juhataja ja

Anu Saabas,
õppealajuhataja

Algklasside Kontsert Emale.
Toimub esmaspäeval, 10. 

mail algusega kell 18.00 koo-
li aulas.

Grete Pihl,
algklasside õpetaja

Teated
Pritsimine (veega, jms.) 
on koolimajas ja kooli 
ümbruses keelatud!

Järgnevad kasvatus-
meetmed. Lähemalt saab 
lugeda direktori käskkir-
jast kooli stendilt ja sel-
le sisu tutvustati ka 5.-9. 
klasside õpilaste kogune-
misvahetundidel esmaspä-
eval, 03. mail.

Anu Saabas,
õppealajuhataja

Saaremaa Laululind 2004
Saaremaa Laululind 2004 

laureaatide finaalvõistlu-
sel Linnateatris osales lau-
päeval, 1. mail seitse meie 
kooli õpilast: Annaliis Lehto 
(juh. V. Lehto), Kristin Aavik 
(juh. H. Rand), Tiina Seppel 
(juh. V. Lehto), Tuuli Rand 
(juh. L. Lehto), Heli Va-
her (juh. L. Lehto), Meriliis 
Varilepp ja Keete Viira (juh. 
L. Lehto), kellest Meriliis 
Varilepp pälvis Raadio Kadi 
eripreemia.

Veikko Lehto,
muusikaõpetaja

Lühidalt

Keskerakondlased koolis
Teisipäeval, 27. ap-

rillil kohtusid KG õpilas-
tega Keskerakonna juht-
poliitikud Vilja Savisaar, 
Evelyn Sepp ja Mark Soosaar. 
Foto: Maidu Varik.

Maidu Varik.
õppealajuhataja

Noored uurijad olid tublid

Lõppenud kuu oli meie 
kooli loodusuurijatele vä-
ga töine. 23. aprillil esinesid 
GLOBE’i keskkonnaalaste 
uurimuste konkursil auhin-
nalisele kohale jõudnud õpi-
lased (Kristiina Ader I koht; 
Helery Homutov II koht, 
Kadri Kandima ja Eveli 
Mihkelson IV koht) Kilin-

gi- Nõmme gümnaasiumis. 
Seejuures valiti Helery sellel 
üritusel parimaks esinejaks. 

26.aprillil toimus Tallin-
nas Üleriigiline Keskkon-
naalaste uurimistööde kon-
verents, kus Kristiina ja 
Helery esitlesid oma  töid 
stendiettekandena. Žürii an-
dis Kristiina tööle oma va-

nusastmes II koha ning He-
lery pälvis eripreemia.

Reedel, 30. mail esinesid 
kõik eelpool nimetatud noo-
red uurijad Saare Maakonna 
Õpilasteadurite päeval.

Huvitavate teemade leid-
miseni järgmisel aastal!

Sirje Kereme,
õpilaste juhendaja.

Pärast mitmeid võistlusi juhendaja Sirje Keremega muljeid vahetamas. Foto: Gert Lutter.
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Emakene hell ja hea,
panen tema sülle pea.
Sõnamängu mängime,
muinasjuttu räägime. 
Õhtul võtab kaissu mind-
olen tema naerulind.

Joanna Kajak,
1B klass

Ema, soovin sulle head,
silitan sul hellalt pead.
Täna istun sulle sülle.
Kui saan suureks, istud mulle.

Andreas Kalm,
1B klass

Minu ema hell ja hea,
paitab õrnalt minu pead.
Kõike teab ja oskab ta.
Mind ta väga armastab.

Tomek Lõuke,
1B klass

Minu ema tark ja usin,
temal kodus pesumasin.
Ema mul ei ole paks,
tema jalg teeb naks ja naks.
Jookseb nagu orav rattas,
palju käib ja palju matkab.
Minu ema hell ja hoolas,
veel ei ole käinud Poolas.
Ema minult palju nõuab,
aga mina suurt ei jõua.
Aga ta on siiski hea, 
meeles peab ja kõike teab.

Eivar Mägi,
3A klass

Igal lapsel kodus on-
teda kindlalt tunned. 
Mõnel must ja mõnel blond.
See on sinu emme.
Minu emme juuksed pruunid,
vahel veidi punased.
Tema moodi olla soovin, 
aga vist on vara veel.
Alati,  kui koolist tulen,
emmele teen kalli ma.
Ja kui unes silmad sulen,
tean, mind emme äratab.

Kristiina Avik,
3A klass

Mulle meeldib minu ema,
sest ta minuga on kena.
Mind ta aitab, õpetab,
ise koob ja küpsetab.
Emaga koos olla tore,
kui ta ainult tööl ei oleks.
Perre sündida võiks beebi,
siis tööl ei oleks mitte keegi.

Kevin Schultz,
3A klass

Luuletused 
emast

Minu ema
Minu ema on lahke ja hea. 

Ta töötab lasteaias, kuna ar-
mastab väga lapsi. Samuti 
meeldib talle looduses olla 
ja mere ääres puhata.Praegu 
on tal palju tegemist mi-
nu väikese vennaga, kuid 
ta jõuab ka mind õppimises 
aidata. Mulle meeldib minu 
ema väga. 

Mihkel Truu,
1B klass

Minu ema on hea, ta ai-
tab mul õppida. Suvel käi-
me seenel ja ujumas, marjul 
ja reisimas. Õhtul loeb ema 
meile unejuttu. Ma tahaksin 
kogu aeg olla emaga koos. 

Mait Erlenbach,
1B klass

Mina ja minu ema oleme 
sarnased. Meil on sama vär-
vi juuksed ja me naerame sa-
mamoodi. Minu ema õpetab 
lasteaias lapsi. Kodus on tal 
palju tööd ja mina aitan te-
da. Ma armastan oma ema 
väga.

Kärt Kaasik,
1B klass

Minu ema on mulle ar-
mas. Talle meeldib väga 
küpsetada. Vahel me män-
gime või laulame. Igal suvel 
käime Võrumaal. Seal ela-
vad tema vanemad ja õde. 
Need reisid on alati vahvad. 
Minu ema armastab väga 
loomi. Talle meeldib ka puu-
tööd teha. Näiteks tegi ta 
tuppa laua ja esikusse kinga-
riiuli. Ma armastan oma ema 

väga ja ei vahetaks teda iial-
gi teise vastu.

Johanna Suurhans,
2B klass

Minu ema töötab laste-
aias õpetajana. Ema õpetab 
lapsi joonistama, voolima ja 
kirjutama. Enne magamami-
nekut loeb ta neile muinas-
juttu. Ema mängib lastega 
toas ja õues. Ta hoiab ja ar-
mastab neid, nagu oleksid 
need ta enda lapsed.

Sten Rosljuk,
2B klass

Minu ema teeb mitut 
tööd. Ta käib kohvikus tööl. 
Ta valmistab hommikuti sa-
lateid, mida pannakse klien-
tide praadidele. Minu lem-
mik on kapsasalat. Veel viib 
ta inimestele praade laua-
le. Ema ameti nimi on ette-
kandja. 

Minu emme teeb veel 
teist tööd. Ta käib poodides 
degusteerimisi läbi viimas. 
Emal on selline suur kohvi-
automaat, millega ta valmis-
tab kohvi. Kõige lahedam on 
see, et vahetevahel pakub 
ta igasuguseid komme ja 
šokolaadi. Ma arvan, et pal-
jud lapsed on hästi rõõmsad, 
kui minu ema neile kommi 
jagab. 

Mõnikord on emme töö-
dest väsinud. Siis oleme 
vennaga talle pannkooki 
küpsetanud.

Raigo Reimal,
2B klass

Minu ema nimi on Kat-
rin. Ta on väga väike ja ar-
mas. Mu ema on inglise kee-
le õpetaja. Ta teeb rasket 
tööd. Ema on kodus ka vä-
ga tubli. Ta peseb pesu ja 
nõusid ning koristab tube. 
Vahel aitab ka õppimises. 
Emale meeldib, kui ma olen 
tubli laps. Ma armastan oma 
ema väga. 

Karel Liiv,
2A klass

Minu ema nimi on Me-

Palju õnne emadepäevaks!
Eliis Pints 

El
iis

e 
K

õi
v 

rike. Ta on lahke ja heasü-
damlik ema, kes abistab tei-
si heameelega. Minu emale 
meeldivad lilled, eriti kari-
kakrad. Minu emale ei meel-
di kurjad, valelikud ja halva 
südamega inimesed. Ta töö-
tab raamatukogus. Minule 
meeldib minu ema. 

Kevin Soon,
4A klass

Minu ema elab Rootsis. 
Ta on väga kena ja lahke. 
Ta töötab Volex Sweden AB-
s. Me käime koos reisidel ja 
meil on koos väga lõbus. Vii-
mati käisime me Küprosel. 
Seal vaatasime, kuidas del-
fiinid tegid trikke ning käisi-
me ujumas. Olime seal kaks 
nädalat. Emaga koos on ala-
ti tore olla.

Ott Ramst,
4A klass

Minu ema on heasüdam-
lik, lahke ja tark. Ta on pike-
mat kasvu heledate pikkade 
juustega. Ta on 29-aastane. 
Ema hobiks on võrkpall. Ta 
käib tihti võistlustel. Talle 
meeldib veel kooke küpseta-
da. Eriti head on tema kring-
lid. Mulle meeldib emaga 
aega veeta. Me mängime tih-
ti koos võrkpalli, käime uju-
mas, bowlingut mängimas, 
talvel uisutamas- suusata-
mas. Ema on raamatupidaja. 
See töö meeldib talle.

Gert Põld,
3A klass
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Kati Vahter,
2A klassAlex Vainokivi,

2A klass

Emadepäeva ristsõnad Esimese ristsõna lahendus annab 
kokku ühe tähtsa päeva. Teise ristsõ-
na lahenduseruutudest saad teada, 
mis päev on 9. mai 2004.

Vanaema
Vanaema hell ja hea
silitas kord minu pead, 
jutustas mul unejuttu 
mina aga jäin siis tuttu. 

Vanaema kommi andis,
mind ta veel ka süles kandis. 
Nüüd ta mulle õpetab,
kuidas hästi kududa, 
kuidas hästi õmmelda 
ja kuidas hästi õppida.

Vanaema on mul tark, 
tema teab, mis asi mark,
 ta veel teab, mis ajalugu. 
Jutustab mul sellest lugu.

Kristin Aavik,
4B klass

Minu vanaema, 
päris tore tema. 
Alati toob kommi 
ja ka õunapommi.

Peas tal pruunid lokid, 
jalas valged sokid. 
Seljas temal kuldne kuub, 
pükstega käib korra kuus.

Minu vanaema veel 
palju- palju kooke teeb. 
Talle meeldib rännata 
ja päris palju jännata.

Talle meeldib minu õde 
ja rääkida ka tõde. 
See ongi minu vanaema, 
kes on ju päris kena.

Susanna Toplaan,
4B klass

Ma sooviksin vanaemale…
…, et ta ei lõpetaks oma 

pilli mängimist! Liselle
…palju õnne sünni-

päevaks, sest tal oli 1. mail 
sünnipäev! Mihkel

…et ta ruttu terveks 
saaks. Tal on praegu selg 
haige ja ta ei saa aiatöid te-
ha, aga kui selg terveks saab, 
siis saab ta ka aias töötada. 
Getter

…et ta eleks kaua- kaua, 
veel mitmeid aastaid! Juulia

…et ta jaksaks ikka tööd 
teha. Maris

…et ta elaks 100 aasta-
seks! Age

Häid soove ütlesid
3B klassi lapsed

Minu vanaema ja ema
Minu ema on minu mee-

lest kõige armsam ema. Me 
käime koos matkamas ja 
ujumas ning ma käin emaga 
koos poes. Vanaema on aga 
kõige armsam vanaema. Ta 
söögid on alati nii isuärata-
vad, et viivad keele alla. Va-
naema kudus mulle talveks 
labakud ja sokid. Minu ema 
ja vanaema on tublid. Ema 
töötab apteegis ja ta viitsib 
koju söögikotti tassida. Va-
naema puhastab leesikaid 
ja kaevab maad, kuid ise on 
päris vana. 

Laura Oolup,
2A klass

Minu vanaema. 
Minu vanaema on hea 

ja lahke. Ta on hea perenai-
ne. Ta on väga hea pannkoo-
giküpsetaja ja aia hooldaja. 
Tema õuel on väga palju eri-
nevaid taimi, vähemalt üle 
kahekümne erineva sordi. 
Tema õues kasvavad ka õu-
napuud, ühe õunapuu peal 
on väga maitsvad õunad. 

Need on minu lemmikud. 
Vanaema on ka tore lapse-
hoidja. Alati pakub ta meile 
kõige paremat sööki. Alati ta 
lõbustab meid ja teeb nalja.

Livia Matt,
4B klass

Minu vanaema on kena 
ja naljakas. Temaga on pal-
ju koos teha. Mõnikord me 
ka mängime koos. Ta teeb 
igal hommikul süüa ja vaa-
tab minu järele. Õhtul vaata-
me koos telekat ja hommikul 
ta äratab mind üles. Ta aitab 
mind koolitööga, ta on vä-
ga hea õpetaja. Praegu on ta 
Kanadas, aga varsti tuleb ta 
Eestisse. Ta sündis siin Ees-
tis ja kui ta tuleb siia, siis ta 
näeb, kui palju on uusi asju 
ehitatud.

Andres Allas,
4B klass

Minu vanaema nimi on 
Ulvi. Ta käib veel tööl. Va-
naemal on pruunid lokkis 
juuksed. Tal on väga no-

bedad näpud, sest ta koob 
mulle kindaid, sokke, salle 
ja kampsuneid. Ta teeb veel 
sülti ja kompotti. Alati, kui 
ta meile külla tuleb, toob ta 
meile midagi magusat. Pare-
mat vanaema ma ei tea!

Marleen Kubits,
2B klass
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