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Septembrikuu 
tegijad

Anneli Meisterson - XI 
Maakondliku taimeseade 
konkursi korraldaja.

Imbi Võrel  ja Sigrid 
Sünd 6B klassist - XI Maa-
kondliku taimeseade kon-
kursi noorema vanuserüh-
ma I koht.

Ivi Pajussaar ja 
Kerttu Ellermaa 12C klas-
sist - XI Maakondliku taime-
seade konkursi vanema va-
nuserühma II koht.

Inge Jalakas,
huvijuht

KG tuletõrjeõppus vahetunni ajal
Õppus algab häiresig-

naaliga. Nagu oleme seda 
aastast aastasse õpetanud, ei 
hakata koheselt rahvast hoo-
nest evakueerima, vaid oo-
datakse teist häiresignaali. 
Kui kõlab häiresignaal teist 
korda ja jääb kõlama, tuleb 
hoonest õpilased evakuee-
rida.

Siin on juba kindlasti vaja 
iga koolimajas asuva õpetaja 
abi, kes aitavad õpilasi ma-
jast välja suunata. Eriti täh-
tis roll on siinjuures korruse 
korrapidajaõpetajal. Majast 
väljumisel kooli ruumide 
uksi ei lukustata. Majast väl-
junud õpilased rivistuvad 
kooli staadioni asfalditeele 
nii, et gaasikontori poolt esi-
mesed on algklassid, edasi 

rivistub põhikooli 5-6 klas-
sid, siis 7-9 klassid ning lin-
napoolsele asfalditee otsale 
gümnaasium. so. 10-12 klas-
sid. Siis rivistuvad töötajad. 
Peale spordiplatsile rivistu-
mist toimub õpilaste loetle-
mine õpetajate poolt . Häire 
korral vahetunni ajal teostab 
õpilaste loetlemist eelmist 
tundi andnud õpetaja. 

Õpetajad, olles veen-
dunud, et kõik õpilased on 
hoonest väljunud, spordi-
väljakule rivistunud ja üle 
loetud, kannavad tulemus-
test ette alljärgnevalt:

1–4 klasside õpetajad -
kannavad ette Grete Pih-
lale, tema puudumisel Eve 
Sepale.

5–6 klasside õpetajad - 

kannavad ette Pilvi Karu-
le, tema puudumisel Kers-
ti Kirsile.

7–9 klasside õpetajad - 
kannavad ette Anu Saaba-
sele, tema puudumisel Mal-
le Tiitsonile.

10–12 klasside õpetajad 
- kannavad ette Maidu Va-
rikule, tema puudumisel 
Merike Kivilole.

Nemad omakorda kan-
navad loetelu tulemusest et-
te kooli direktorile.

Peale õpilaste loendamist 
suunduvad õpilased jällegi 
tundidesse. Õppuse kestus 
ca. 30 minutit.

Heimar Põld,
haldusdirektor

14. oktoobril toimus tekliaktus 
10ndatele klassidele. Õppeala-
juhataja Maidu Varik tutvustas 
meie kooli tekli kujunemislugu, 
rõhutades õpilaste rolli just nei-
le meelepärase tekli lõppvariandi 
valikul. Vaieldamatult on lõpptu-
lemus- KG tekkel- väärt kandmi-
seks. Fotod: 2x Gert Lutter

Teated
I õppeperioodi lõpuaktu-
sed toimuvad 22.10.2004 
järgmiselt:

• 9.45 5. - 7. klassid, 
• 10.00 1. - 4. klassid, • 10.45 
8. - 9. klassid, • 11.45 10. 
klassid, • 12.45 11. - 12. klas-
sid.

NB! Pidulik riietus!

Autahvli pildistamine toi-
mub 22.10.2004 järgmise 
graafi ku alusel:

• 8.10 2. klassid, • 8.15 
3. klassid, • 8.20 4. klas-
sid, • 8.25 5. klassid, • 8.30 
6. klassid, • 8.35 7. klassid, 
• 8.40 8. klassid, • 8.45 9. 
klassid, • 8.50 10. klassid, 
• 8.55 11. klassid, • 9.00 12. 
klassid.

Inge jalakas,
huvijuht

E-õpe lapsevanematele!
Sel aastal on ka kõigil KG 

lapsevanematel võimalik in-
terneti kaudu osaleda koo-
liasjade arutamises, selleks 
tuleb neil end registreeri-
da VIKO-s (www.oesel.ee/
viko)

Registreeru kasutajaks/
klass “Vanemad”. Pärast 
kursuse nimekirja võtmist 
on registreerunuil võimalus 
osaleda kooli- ja haridus-
teemalistes foorumites ning 
tutvuda vastavate materja-
lidega.

Maidu Varik,
õppealajuhataja
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...ja meist saidki täieõiguslikud 
KG gümnasistid...
Viimastel aastatel on ta-
vaks saanud, et KG uusi 
kümnendikke võetakse 
vastu Jukude nädalaga. 
Nii ei pääsenud meiegi sel-
lest toredast üritusest.

Kannatused algasid juba 
esmaspäeval, 11. oktoobril, 
mil Juhanid olid senise koo-
lis käidud aja jooksul kõ-
vasti ajusid ragistanud ning 
mõelnud, kuidas meid saaks 
proovile panna. 

Nimelt pidime kolme 
esimese päeva vahetundide 
ajal õues igasuguseid trik-
ke tegema. Ei puudunud 
sport- ja munamängud (just 
munad olidki abiturientide 
meelistoiduaineks) ning iga-
päevatoimetused, nagu leh-
tede riisumine, kingade vik-
simine ja jalgade pesemine.

Nädala kulminatsioon 
oli aga ikkagi neljapäeval. 
Õhtupoolikul kogunesime 

linnaparki, kust algas vae-
valine teekond palkidest 
valmistatud ristiga Kures-
saare Gümnaasiumi poole. 
,,Lõbus teekond” meenu-
tas pigem rahvajooksu, sest 
aeg-ajalt läks autokastis 
kraaksuvatel Juhanitel vä-
ga kiireks ning neile järgi 
jõudmiseks oli päris tublis-
ti vaja jalgu liigutada. Arm-
sa koolimajani jõudnud, pi-
dime igaüks läbima küllaltki 
keerulise takistusraja, mil-
le mina omalt poolt ristiksin 
,,roni läbi kala”. Põhjendak-
sin seda sellega ,et palju tuli 
igalt poolt läbi ronida ja pea-
misteks abivahenditeks olid 
kalad. Veel tuli teekonnal 
ette palju kausse jahu ning 
muu lägaga ja paljud õpi-
lased said ka esimest korda 
,,lennata”.

Peale enda pesemist ja 
kordasättimist degusteeriti 

kümnendike torte ja vaada-
ti klassi tutvustavaid kava-
sid. Nagu ka eelmisel aas-
tal lõpetas õhtu vägev pidu 
ja ulakate Juhani-poiste ette-
asted.

Üldiselt hindan selleaas-
tast Jukude nädalat väga 
kõrgelt. Võib-olla esimesel 
kolmel päeval oleks võinud 
natuke rohkem jukusid kim-
butada, aga selle eest oli ta-
kistusrada ,,roni läbi kala” 
lihtsalt mega.

Suur aitäh teile Juhanid, 
et korraldasite sellise meel-
dejääva ürituse!!!

pisigümnasist
Ele Pidmann,

10A klass

Õpilaste sünnipäevad
Priit Enson 11E 01.11
Mehis Lember 7B 01.11
Andres Ratas 6B 01.11
Peeter Seppel 10E 02.11
Henri Kasemets 9B 02.11
Raino Raasuke 8D 02.11
Eliis Peäske 12B 02.11
Mario Sau 11C 03.11
Hendrik Koppel 10E 03.11
Lennart Pihl 9D 03.11
Kristo Prants 3B 04.11
Mari Pajussaar 8C 04.11
Krõõt Tarkmeel 12C 05.11
Triinu Larionov 10B 05.11
Jarmo Varik 7A 06.11
Angela Taro 8C 06.11
Anet Oll 5B 06.11
Sigrid Vinn 3B 06.11
Mihkel Mets 10D 07.11
Priit Aavik 3B 07.11
Kerttu Põld 9C 07.11
Piret Spitsõn 7C 07.11
Gita Siimpoeg 3B 07.11
Liisi Kippak 2A 07.11
Maris Sepp 12C 20.10
Marii Sulamägi 10A 20.10
Andro Kuusk 11C 21.10
Ivar Maimjärv 10E 21.10
Siim Nelis 7C 21.10
Markus Mäemets 5B 22.10
Marek Valge 4A 22.10
Pilleriin Vessik 9B 22.10
Kerli Kakkum 11B 23.10
Kadri Naanu 11B 24.10
Dave Rooso 8B 25.10
Andres Orussaar 8D 25.10
Kaarel Mäeots 6A 25.10
Kaia Usin 12C 25.10
Anette Turu 9A 26.10
Alar Arge 12A 27.10
Karel Kundrats 11A 27.10
Marit Vaga 12A 27.10
Sigrid Nahkur 10B 27.10
Loore Pihlas 1B 27.10
Valdo Armuand 8C 28.10
Aare Tuulik 7C 28.10
Erkki Põld 6B 28.10
Kermo Rasva 4B 28.10
Karina Pedanik 10E 28.10
Maarja Saat 8C 28.10
Janar Kolk 9A 29.10
Maris Rand 12C 29.10
Mihkel Kõrgesaar 12C 30.10
Kristjan Kiirend 7C 30.10
Mariliis Rauk 11C 30.10
Kristel Sepp 1B 30.10
Erki Elli 10A 31.10
Karl Muru 10B 31.10
Andrea Sagur 8C 31.10
Karl-Sten Suurna 3A 31.10
Keidi Saks 6B 31.10
Töötajate sünnipäevad
Aili Porila 22.10*
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Neljapäevaõhtune üritus sai alguse Kuressaare linnapargist, kuhu kõik jukud kella viieks kogunesid. Pä-
rast takistusteraja läbimist oli aga kõigil klassidel võimalus end laval tutvustada. Fotod: 2x Anneli Meisterson
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Suur Teatriõhtu 2004
25. oktoobril kell 18.00 toi-
mub meie koolis kuuen-
dat korda traditsiooniks 
saanud teatripidu - Suur 
Teatriõhtu.

Teatriõhtu idee kasvas 
välja kooliteatri Ubinamoos 
sünnipäevapeost, mida  
trupp igal aastal  teatrite-
gemisega tähistas. Võrrel-
des möödunud teatriõhtuid, 
on etenduste tase igal aastal 
tõusnud. Alati on olnud ül-
latajaid, originaalseid lahen-
dusi, vaimukaid rolle. Kõike 
seda ootab publik selgi aas-
tal. Žürii annab   välja Grand 
Prix´i, 3 preemiat ning hul-
galiselt Parimaid.  Grand 
Prix´i  võitjatel on võimalus 
esindada enda kooli märtsis 
toimuvatel ülevabariigilistel 
Saaremaa  Miniteatripäeva-
del Saaremaa Ühisgümnaa-
siumis. Kuna meie güm-
naasium on muutunud väga 
rohkearvuliseks, osalevad 
Suurel Teatriõhtul seekord 
ainult 10. – 12. klassid, ühek-
sandikel on võimalus vääri-
kalt juhtida põhikooli teat-
riõhtut.

Juhend: Teatritulle astuvad 
kõik 10. – 12. klassid, kel-
le ülesandeks lavaküpseks 
harjutada kuni 10minutiline 
näitemäng. Suur Teatriõhtu 
2004 on pühendatud Ott Ar-
deri loomingule. 

Luuletaja ning lastekirja-
nik Ott Arder (26.02.1950 – 
26.06.2004) debüteeris “Noo-
ruses” lühijutuga “Kodanik 
Arved Asi juhtum”, ta kir-
jutas ajakirjanduses luulet, 
samuti ka laulutekste tele- 
ja teatrilavastuste tarbeks. 
Kirjanik on ta tõlkinud laste-
raamatuid ja kirjutanud nal-
jakaid sõnamängulisi ja mit-
meplaanilisi lasteraamatuid, 
nagu näiteks “Bumerang”, 
“Koer poiss sõitis jänest”, 
“Mine metsa” ning täiskas-
vanutele mõeldud luuleko-
gusid “Tasakaalukeeled” ja 
“Valge raamat”. 

Arderi luules on mee-
leolud koomikast küünili-
suseni.

Nagu Arderile omane  ei 
ole tema lugejate vanus aas-
tatega piiratud. Autor ise 
avaldas “Puupea” saatesõ-

nas lootust, et tema tekstide 
valgel tunnevad end hästi 
nii 102-aastane vanamemm 
kui kahe ja poole aastane 
lapselaps.

Niisiis tänavune etteas-
te peab toetuma Ott Arderi 
loomingule, tõlgendamine 
ja teostus on aga trupi en-
da kätes.

Osavõtu  registreerimi-
se viimane tähtaeg on 15.11, 
kes unustab, ei saa kahjuks 
osaleda! Registreerimiseks 
saatke palun kiri e-maili aad-
ressil marit@oesel.edu.ee 
märgusõnaga Suur Teatriõh-
tu 2004. Kirjas peab olema: 
Etenduse pealkiri ja mär-
ge, mille ainetel on lavatükk 
valminud. Osatäitjate nimed 
ja nende rollinimed.

Esinemisjärjekord ilmub 
17. novembri Meie KG-s ja 
kooli koduleheküljel. Muu-
dame siis koos seekordse 
Teatriõhtu parimaks! Häid 
ideid ning originaalseid 
mõtteid!

Marit Tarkin,
ürituse korraldaja

Žürii töö on igal aastal pingeline olnud, sest maitsed on erinevad ja häid tegijaid palju. Fotol arutlevad 
2003. aasta žüriiliikmed Kutt Kommel, Märt Käesel ja Maidu Varik, kes on parim. 

Põhikooli teatriõhtu (5-9 
kl) on sel aastal pühendatud 
kirjanik H. Käo mälestusele. 

Õpilased võivad valida 

ükskõik millise H. Käo ju-
tu ja valmistada ette 5-7-mi-
nutilise instseneeringu.Teat-
riõhtu toimub 24. novembril 

algusega kell 17.00 KG au-
las. Klassidel registreeri-
da õp. H. Truu ja M. Tusti-
ti juures.

Põhikooli Teatriõhtu 2004 - 5. - 9. klassidele

Kirjandus-
viktoriin 23.11
Loe!  Vaata!  Kuula!

Kirjandusviktoriiniks 
valmistub igast klassist  üks 
4-liikmeline võistkond. 
5.- 6. Klass

• E.Valter “Pokuraa-
mat”, • H. Käo  “Kusagil 
mujal”, • V.Luik “Leopold”, 
• V.Masing “Sinasõp-
rus tammega”, • H.Käo 
“Oliüks”, • Ajakiri “Hea 
Laps” (sept., okt. nov. numb-
rid).

Külasta Vahakujude näi-
tust (avatud 15. novembrini 
Linnateatris).
7.-8. Klass

• V. Luik “Kõik lood 
Leopoldist”, • V.Luige luule, 
• J.K. Rowling “Harry Potter 
ja tarkade kivi”, • H.Nõu 
“Tõmba uttu”, • Johann Vol-
demar Jannsen ja tema jutud 
raamatust “Eesti kirjanduse 
klassikat” lk.85-90, • Ajaki-
ri “Marker” (sept., okt. nov. 
numbrid)

Külasta Vahakujude näi-
tust (avatud 15. novembrini 
Linnateatris)
9.-10. klass

• V.Luik “Ajaloo ilu”, 
• V.Luik “Seitsmes rahu-
kevad”, • M.Traat “Inger”, 
• M.Traat “Harala elulood”, 
• J.K. Rowling “Harry Pot-
ter ja saladuste kamber”, 
• Ajalehe Postimees nädala-
lisa Arter.

Külasta Vahakujude näi-
tust (avatud 15. novembrini 
Linnateatris)  ja Vallimaa tä-
nava muuseume.
11.-12. Klass

• M.Traat “Harala elu-
lood”, • M.Traat  Tants au-
rukatla ümber”, • V.Luik 
“Ajaloo ilu”, • V.Luik “Seits-
mes rahukevad”, • V.Luige 
luule, • A.P.Tšehhov “Jutus-
tused”, • Ajalehe Eesti Eks-
press kultuurilisa Areen.

Vaata ETV novembrikuu 
kultuurisaateid OP!

Külasta Kuressare linnu-
se keldrikorruse näitust “Tu-
livett toomas”(avatud 21. no-
vembrini)

Abimaterjalidega stendid 
avatud kooli raamatukogus 
alates 1. novembrist. Head 
lugemist ja näitustega tutvu-
mist juba koolivaheajal.

Emakeele ainekomisjon
ja kooli raamatukogu
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11D tüdrukud külastasid “Karmenit” 
5.oktoobri õhtupoolikul 

suundus hulk 11D klassi tü-
tarlapsi koos klassijuhataja-
ga tervisesalongi “Karmen” 
Kui minnes oligi veel kellelgi 
nägu morn ja närv must, siis 
paar tundi hiljem,väljudes, ei 
olnud sellest enam varjugi. 
Kui kellaosuti hakkas lä-
henema täistunnile, oli sa-
longi eesruum täis ärevust 
ja sosinat. Viimased tuli-
jad kiirustasid veel sisse. 
Maja perenaine tervitas 
meid äärmiselt sooja (ja se-
da sõna otseses mõttes) 
vastuvõtuga kaminatoas. 
Eelnevalt tutvustati mei-
le maja. Lisaks solaariumi-
le, massažitoale kosmeetiku 
kabinetile ja juuksurile ava-
nes meil võimalus heita pilk 
ka külalistubadesse. Et mit-
te öelda kõigil, siis paljudel 
meie hulgast tekkis kind-
lasti soov heita mõnda neist 
voodidest. Sellegipoolest, nii 

mõnigi sai hiljem pikali hei-
ta. Tõsi küll - mitte voodisse. 
Majapoolt olid väl-
ja pakutud mõned teenu-
sed ja protseduurid, täpse-
malt näohooldus, pärlivann 
ja juuksur. Ilma suurema 
kakluseta, mis antud juhul 
ei oleks välistatud,saatsime 
oma klassiõed - salongiga 
ühte nime kandva tütarlap-
se pärlivanni ja praeguseks 
juba mõnda aega roosat trii-
pu juustes kandva tüdruku 
juuksurisse.Õpilastel soo-
vitan arvestada sellega, et 
meie klassijuhataja kuuleb 
nüüd paremini kui kuna-
gi varem. Te tahate teada, 
mis on tema saladus? Kõr-
vaküünlad, mis ühest ot-
sast pannakse põlema... 
Meile tutvustati jala-
hooldusvahendeid ja -või-
malusi. Kingituseks sai-
me testereid vastavalt 
igaühe jalatüübile. Lahkes-

ti oldi nõus meile vastama 
ja igaüks sai vastuse just te-
da piinavale küsimusele. 
Seejärel paigutasime endid 
kosmeetiku kabinetti, kus 
meid valgustati näohooldu-
se, selle vajalikkuse ja va-
hendite koha pealt. Näi-
dishoolduse nägime ära 
oma klassiõe peal.Peale seda 
seadsime end minekule ja 
kadestasime juba klassiven-
di, kel see seiklus veel ees on. 
Hakkasime astuma ko-
du poole märkamatult 
möödunud tunnid tervi-
sesalongis selja taga. Nii 
mõnigi viibis seal veel 
paar tundi oma mõtetes. 
Täname tervisesalongi “Kar-
men” meeldiva vastuvõtu ja 
meile pühendatud aja eest. 

Maarja Kurgpõld,
11D klass

A - kooli 10. õppeaasta algab!
Kuressaare Gümnaasiumi 
A-KOOL alustab oma küm-
nendat tegevusaastat ja 
ootab kõiki Saare maa-
konna arukaid ja asjalikke 
9. klassi õpilasi aktiivselt 
kaasa lööma. 

A-kool annab võimalu-
se enesetäienduseks õpilast  
huvitavas valdkonnas ja on 
ühtlasi ka ettevalmistuseks 
õpingute jätkamiseks güm-
naasiumis. 

Sel, 2004/2005 õppeaas-
tal algab õppetöö järgmistes 
osakondades: ajalugu (ju-
hendaja õp. Maidu Varik), 
bioloogia (juhendajad õp. 
Gerta Nurk ja õp. Reene Ka-
nemägi), emakeel (õp. Ma-
rit Tarkin), geograafia (ju-
hendaja õp. Malle Tiitson), 
keemia (juhendaja õp. Mar-
ju Kirss), matemaatika (ju-
hendaja õp.Piret Paomees 
ja Riina Soon), vene keel (ju-
hendaja õp. Ellen Kask), ma-
jandus (juhendaja õp. Malle 
Tiitson), psühholoogia (ju-
hendaja õp. Kaja Puck), ing-
lise keel (juhendaja õp. Kers-

ti Kirs). 
Õpilane võib vastavalt 

oma soovile ja huvidele võt-
ta osa ühe või mitme osa-
konna tööst. 

Õppetöö A-KOOLIS toi-
mub kaugkoolituse vormis 
ning sellest aastast e-õppe 
keskkonnas VIKO (virtu-
aalne kool)- www.oesel.ee/
viko. 

VIKO on veebipõhi-
ne õpikeskkond, milles iga 
õppeaine jaoks on loodud 
omaette kursus, mis sisal-
dab nii õpetajate poolt koos-
tatud õppematerjale ja üle-
sandeid, kasulikke viiteid 
kui ka foorumeid ühisteks 
aruteludeks.

Ülesannete vastuste saat-
miseks saab kasutada nii e-
maili kui nende ülespane-
mist internetti.

A-kooli astumiseks tuleb 
end registreerida  VIKO-sse: 
www.oesel.ee/viko:

Registreeru kasutajaks/ 
valida Kuressaare Gümnaa-
sium/ lisada oma andmed ja 
valida klass vastavalt eriala-

le. A-kooli klasside tähiseks 
on A, millele järgnevad vas-
tava aine 3 esitähte (näit. A-
AJA, A-BIO, A- MAJ jne). 
Ühe kasutajanimega saab 
end registreerida vaid üh-
te klassi. Need, kes soovi-
vad osaleda mitmes osakon-
nas, peavad registreerima 
end igasse klassi eraldi. Re-
gistreerimise järel saab õpe-
taja võtta teid vastava osa-
konna nimekirja. 

Kogu õppetöö edukalt lä-
binud õpilased saavad selle-
kohase lõputunnistuse.

NB! A-kooli lõputunnis-
tus annab lisapalli KG sisse-
astumiskonkursil!

Ka sel aastal on plaanis 
korraldada kõigile A-kooli 
õpilastele ühine õppepäev 
koos meelelahutusliku prog-
rammiga.

A-kooli registreerumine 
toimub 1. novembrini. 

Täiendav informat-
sioon ja probleemide korral:  
akool@oesel.edu.ee

A-kooli õpetajate nimel,
Maidu Varik 

AB KOOL ootab kooli-
eelikuid.

Pakume peredele , kellel 
seisab ees lapse koolitoomi-
ne, võimaluse tulla koolielu-
ga harjuma meie AB KOOLI.

Kursuse eesmärgiks on 
valmistada lapsi ette üle-
minekuks mänguliselt te-
gevuselt õpitegevusele, 
alusoskuste kujundamine 
edaspidiseks õppetööks, las-
tevanemate toetami-
ne ja nõustamine lapse aren-
gu suunamisel.

Töö toimub novembrist 
märtsini (14 korda) kolma-
päeviti kell 16.30-18.30.

Esimene kokkusaamine 
3. novembril kell 16.30.

Info ja eelregistreerimi-
ne KG - sekretäri telefonil 
4556575 22. oktoobrini.

Ülle Jasmin,
AB kooli õpetaja

Teated

Sügisvaheaeg linnalaagris 
citykas

Ka sellel sügisel on 7-14 
aastastel põhikoolinoortel 
võimalus veeta viis vaheaja- 
päeva linnalaagris.

Laager algab esmas-
päeval (25.10) ja lõpeb reedel 
(29.10.). Sinna vahele jääb 
viis meeleolukat ja tegusat 
päeva, mille jooksul jõuame 
käia metsas sügisest loo-
dust kaemas, teeme ise teat-
rit ning vaatame teiste poolt 
tehtud filmi. 

Samuti läheme uju-
ma Rüütli Veekeskusesse ja 
bowlingut mängima. Laagri 
lõpupidu toimub kesklinna 
imeilusas kohvikus. Laagri-
päevad, mis algavad hom-
mikul kell 11.00 ja lõpevad 
orienteeruvalt kl. 17.00 sisal-
davad  lõunasööki.

Kuressaare Citykas toi-
mub alates 2003 aasta su-
vest. 

Üritust toetavad Kures-
saare Linnavalitsus ja kul-
tuuriministeerium.

Osavõtutasu on  125.- Ole 
kiire ja pane nimi kirja, sest 
kohtade arv on piiratud! In-
fo ja registreerimine telefonil 
56 985 022.

NB! Kõik suvised laa-
gerdajad, kes ei ole saanud 
kätte oma laagri t-särki, võt-
ke ühendust samal telefoni-
numbril.

Kai Saar,
kooli sotsiaaltöötaja
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Kas sina või sinu klass osaleb kooli 
projektis „Väike Heategu“?

Kuidas saan mina muuta 
maailma paremaks ja las-
tesõbralikumaks?

Igal aastal liitub projekti-
ga „Väike heategu“ rohkem 
ja rohkem õpilasi. Paljudes 
maades müüakse just koo-
lide kaudu kõige rohkem 
UNICEFi postkaarte. Õpi-
lased teavad, et tänu nende 
abile saab UNICEF paremi-
ni toetada sinu eakaaslasi. 
Kas Sina saad muuta maa-
ilma natuke paremaks.? Kui 
saadad oma kirja UNICE-
Fi postkaardil, ei rõõmus-

ta sa mitte ainult kirja saa-
jat, vaid aitad ka neid lapsi 
Eestis, kes seda just kõige 
rohkem vajavad. Liitudes 
UNICEFi kooliprojektiga 
„Väike heategu“ saad sina-
gi UNICEFi Noorte Sõpra-
de Klubi liikmeks ning sul 
avaneb võimalus müüa ter-
vituskaarte. Iga müüdud 
kaart teenib taskuraha Sul-
le või Sinu klassile ning ko-
gub raha lasteprojektide to-
etamiseks.

2002/2003 õppeaastal 
müüs kooliprojektis „Väike 

heategu“ osalenud parim 
kool 2019 kaarti, aktiivseim 
klass 2019 kaarti ja tublim 
õpilane 1339 kaarti. UNI-
CEF koos Elion Ettevõtted 
Aktsiaseltsiga premeerisid 
17 õpilast reisiga Rootsi Ku-
ningriiki, 3 klassi said tasu-
ta külastada veekeskusi ja 
üle 40 õpilase said UNICE-
Fi eriauhinna ning koolid 
aukirjad.

2004/2005 õppeaastal 
premeerib UNICEF koos 
Elioniga 6 aktiivsemat klas-
si 3000-kroonise preemiara-

Uued raamatud raamatukogus
Valter, Edgar,. (2000). Kui-
das õppida vaatama?

Toho-tonti, kas seda on 
ka vaja õppida? Lihtsalt 
vaatad ja ongi vaadatud! 
Imelihtis, eks ole? Aga tead, 
väike sõber, sellel vaatami-
sel on pisuke konks sees – 
peab nägema ka!

Kui hakkad enda ümber 
vaadates nägema veidi roh-
kem kui teised, siis koged, 
et see vaatamine on üks üt-
lemata mõnus ja huvitav te-
gevus.

Aga kuidas siis ikkagi 
vaadata nii, et näha rohkem 
kui mõni teine?

Edgari Valteri omapära-
ne raamat räägib sellest, et 
looduse vaatamine ei pruu-
gigi veel tähendada näge-
mist. 

Valter, Edgar (1999). Mõt-
sa pühapäiv.

Uhkete ja ilusate piltide-
ga kaunistatud lugu sellest, 

kuidas maa-alused isand 
Kikertokk ja nooruke Nipi-
näpp ühel päeval vana tam-
me alt välja ronivad ja met-
sas ringi uitama hakkavad 
ja nende arust sobivatesse 
kohtadesse igasugu taimi 
ja eksootilisi loomi võluma 
hakkavad, ja sellest, mis sest 
kõigest välja tuleb.

Valter, Edgar (1995). Lugu 
lahkest lohe Justusest ja 
printsess Miniminnist.

Lontkõrvaline lohe Jus-
tus, kes on vastupidi kõigile 
ootustele väga sõbralik, leiab 
rakendust Ki-Kerikii ku-
ningriigi teenistuses, kaits-
tes seda oma kavalusega 
sõjaka naabri, keisri eest, 
kes tahaks muudkui Ki-Ke-
rikii kuningaga sõda pida-
da. Veel korraldab Justus 
kuningriigi postiteenistust ja 
teeb muid vigureid.

Pärtel, Enn (2004). 
Füüsika mõistekaardid 

põhikoolile.

Ganina, Svetlana (2004). 
Põhikooli füüsika ülesan-
nete kogu lahendustega.

Sullivan, Keith. (2004). 
Kiusamine koolis.

Käesolev raamat sisaldab 
koolikiusamise kohta olulist 
ja ulatuslikku praktilist ma-
terjali ning pakub strateegi-
aid, mida on koolis lihtne 
kasutada.

A ja O taskuteatmik 2004. 
Coelho, Paulo (2004). Üks-
teist minutit.

Lugu noorest Brasiilia 
tüdrukust, kelle esimene 
süütu kokkupuude armas-
tusega murrab tema süda-
me. Maria on veendunud, 
et ta ei leia kunagi tõelist ar-
mastust ja ta on kindel, et ar-
mastus ongi midagi kohu-
tavat, mis põhjustab ainult 
kannatusi.

Juhuslik kohtumine viib 

ta Euroopasse, kus ta unis-
tab kuulsusest ja õnnest, aga 
lõpetab hoopis…

Carnegie, Dale (2002). Kui-
das võita sõpru ja mõjuta-
da inimesi.

Et inimsuhetega edukalt 
toime tulla, vajavad inime-
sed teatavaid lihtsaid juhi-
seid, mille järgi saaks ela-
ma hakata. Raamatus on 
rida lihtsaid nõuandeid – 
kasutage neid, ja teil õnnes-
tub kõik.

Kidron, Anti (1999). 122 
õpetamistarkust.

Käsiraamat neile, kelle 
amet nõuab teiste õpetamist. 
Selles antakse juhiseid õppe-
tunni kavandamiseks, loen-
gu pidamiseks, vestlusringi 
või rühmatöö läbiviimiseks 
ja paljudes teistes praktilis-
tes küsimustes.

Urve Aedma,
raamatukogu juhataja

haga ekskursiooniks ja 10 
tublimat õpilast saavad au-
tasuks jalgratta. Lisaks on 
ette nähtud  palju mitme-
suguseid väärtuslikke UNI-
CEFi eriauhindu.

Koos sinuga suudab 
UNICEF rohkem! Rohkeid 
huvilisi ootama jäädes

Inge Jalakas,
huvijuht
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Eksamiperiood:  23.05 – 27.05.2005
Kellele:

4.-8. ja 10.-11.* klassi-
de õpilased sooritavad eksa-
miperioodil kaks eksamit/
hindelist arvestust. 

• üks õppeaine on nn. ko-
hustuslik eksam, mis on klas-
sile  määratud kooli poolt 

• teine õppeaine on nn. 
valikeksam, mida saavad 
õpilased valida etteantud va-
likute loetelust.

* 11.kl. arvestatakse eksamite 
loetellu ka õpilaste poolt valitud 
riigieksamid 

Eesmärk:

Eksami/hindelise arves-
tuse eesmärk on võimaldada 
õpilasel oma huve ja võimeid 
määratleda ning arenda-
da, samuti eksamikogemusi 
omandada. 

Kohustuslik  eksam klas-
sile:

• 4. kl. Matemaatika 
• 5. kl. Õpioskuste alused 
(ajalugu) • 6. kl. B-võõrkeel 
– vene või saksa keel • 7. kl. 
Loodusõpetus • 8. kl. Eesti 
keel ja kirjandus • 10. kl A-
võõrkeel - inglise keel • 11. 
kl. Riigieksam või omal vali-
kul koolieksam
Valikeksamid klassile 
(loetelu):

• 4. kl. (2 valikut) Eesti 
keel; A-võõrkeel – inglise keel 
• 5. kl. (3 valikut) Inimeseõpe-
tus; kunstiõpetus; tööõpetus 
• 6. kl. (3 valikut) A-võõr-
keel – inglise keel; muusi-
ka; kehaline kasvatus • 7. kl. 
(8 valikut) • Matemaatika; 
A-võõrkeel – inglise keel; 
B-võõrkeel – vene või saksa 
keel; füüsika; keemia; bioloo-
gia; geograafia; ajalugu • 8. 
kl. (8 valikut) Matemaatika; 
A-võõrkeel – inglise keel; B-
võõrkeel – vene või saksa 
keel; füüsika; keemia; bio-

loogia; geograafia; ajalugu 
• 10. kl (4 valikut) Matemaa-
tika; B-võõrkeel – vene või 
saksa keel; füüsika; kehaline 
kasvatus • 11. kl. Riigieksam 
või kirjandus; matemaati-
ka; A-võõrkeel – inglise keel; 
B-võõrkeel – vene või saksa 
keel; geograafia; keemia; aja-
lugu; kehaline kasvatus
Eksami vorm:

Aineõpetaja(te) määra-
ta, kas • kirjalik (kontrolltöö, 
test, uurimistöö); • suuline 
(arvestusepileti küsimuste-
le vastamine) • kompleksek-
sam (koosneb erinevatest 
osadest, ka praktiline tege-
vus).

Eksamiks valitud vorm 
jm. teatada  ainekomisjoni 
esimehel õppealajuhatajale 
hiljemalt 30. novembriks.

Eksami valimine:

·Õpilane valib etteantud 
ainete hulgast ühe valikek-
sami 2.õppeperioodi lõpuks 
(k.a. põhikooli valikeksam; 
gümnaasiumi riigieksamid ja 
uurimistööd).

• Õpilane, kes on vabas-
tatud läbi aasta kehalisest 
kasvatusest ,ei saa valida sel-
les aines eksamit.

• Aktsepteeritud on ka 
valikeksamina uurimistöö 
õppeaines, mis puudub küll 
etteantud õppeainete loete-
lus. Uurimistöö  peab olema 
korrektselt vormistatud ning 
vastama nõuetele. 

• Õpilane, kes otsus-
tab uurimistöö asemel siiski 
sooritada valikeksamit, peab 
oma soovist teavitama di-
rektsiooni kirjaliku avalduse-
ga hiljemalt 1. aprilliks. 

Eksamitele lubamine:

Eksamitele lubatakse kõik 
õpilased.

Eksamitest vabastamine:

• Kohustuslikust eksa-
mist ei vabastata.

• Valikeksamist võib va-
bastada õpilase, kelle aasta-
hinded (v.a. muusika, kunst, 
tööõpetus ja kehaline kasva-
tus ) on „4“ või „5“ ja valitud 
eksamiaines kõikide õppepe-
rioodide hinded „5“-d. 

• Eksamitest vabastuse 
soovid esitab klassijuhataja 
direktsioonile kinnitamiseks 
neljanda õppeperioodi vii-
masel nädalal (kuupäev täp-
sustatakse).

Hindamine:

• Hindamise aluseks on 
KG arvestuslike tööde hinda-
misjuhend.

• Eksamihinne on antud 
aines võrdväärne õppe-
perioodide hinnetega ja seda 
arvestatakse aastahinde väl-
japanekul.

• Mitterahuldav eksami-
hinne või eksamile põhjus-
eta mitteilmumine on võrd-
väärne aasta mitterahuldava 
hindega (olenemata õppepe-
rioodide hinnetest) ja õpila-
sele määratakse antud õppe-
aines pikendatud õppetöö. 
Aastahinne pannakse välja 
pärast pikendatud õppetöö 
lõppu. Õpilasele, kes haiges-
tus eksamipäevaks, antak-
se võimalus eksami soorita-
miseks ÕN poolt määratud 
kuupäeval. 

Eksami ettevalmistus ja lä-
biviimine:

• Eksamid korraldatak-
se direktori kinnitatud eksa-
miplaani järgi. Eksamiplaan 
pannakse kõigile tutvumi-
seks välja kaks nädalat enne 
eksamiperioodi algust.

• Eksamimaterjalid koos-
tab aineõpetaja, kooskõlas-
tab ainekomisjoni koosole-
kul (protokollitakse) ja esitab 
kinnitamiseks õppealajuha-

tajale vähemalt kaks nädalat 
enne eksamiperioodi.

• Abimaterjalide kasuta-
mise eksamil otsustab eksa-
mitöö koostanud õpetaja ja 
fikseerib need eksamimater-
jalides.

• Eksamite läbiviimi-
seks moodustab õppealaju-
hataja (õppetöö korralda-
ja) hiljemalt üks nädal enne 
eksamiperioodi vähemalt ka-
heliikmelise eksamikomisjoni 
(esimees ja liige).

• Eksamikomisjoni esi-
mees on õppealajuhataja 
poolt määratud õpetaja ja lii-
ge on aineõpetaja(d).

• Eksami tulemused pro-
tokollitakse. Protokoll edas-
tatakse õppealajuhatajale. 
Eksamitööd säilitab aineõpe-
taja kuni järgmise õppeaas-
tani.

• Uurimistööd kaitstak-
se selleks moodustatud ko-
misjoni ees. Uurimistööl 
peab olema ka retsensendi 
hinnang (kirjalik) ja  töö ju-
hendaja kirjalik arvamus töö 
kohta. Uurimistöö hinne on 
võrdne eksamihindega. Uu-
rimistööd võetakse arvele ja 
säilitatakse kooli raamatuko-
gus.

• Korduseksamid soo-
ritatakse kooli õppenõuko-
gu poolt määratud ajal (pi-
kendatud õppetöö perioodi 
jooksul).

Koostas: Anu Saabas  
07.09.2004. Muudetud  ja 
täiendatud 16.09.2004. Aru-
tatud metoodika nõukogu 
koosolekul 16.09.2004.

M u u d a t u s e t t e p a n e -
kud arutatud läbi metoodi-
ka nõukogu ja ainekomis-
jonide esimeeste koosolekul 
27.09.2004.

Kinnitatud direktsiooni 
koosolekul 28.09.2004.

Anu Saabas,
õppealajuhataja


