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SEL NÄDALAL,SEL NÄDALAL,SEL NÄDALAL,SEL NÄDALAL,    

27. VEEBRUAR 27. VEEBRUAR 27. VEEBRUAR 27. VEEBRUAR –––– 5. MÄRTS 5. MÄRTS 5. MÄRTS 5. MÄRTS    
 

E, 27.02 9.00 1.-2. kl spordipäev spordihoones 
 9.50 tänuhommik 
 11.30  3.-4. kl spordipäev spordihoones 
 10.45 klassivanemate koosolek 
 16.00 õppenõukogu (138) 
T, 28.02 11.00 sihtasutuse juhatuse koosolek 
 16.00 õpilasesinduse koosolek 
 vastlapäeva suusavõistlused kooli juures 
 15.30 5.-7. klass 
 16.30 8.-9. klass 
 17.00 10.-12. klass 
K, 01.03 14.00 direktsiooni koosolek 
 15.50 juhtkonna koosolek 
N, 02.03 16.00 põhikooli mälumängu II voor 
 16.00 eesti keele ja ajaloo ainekomisjoni 

koosolek E. Haameri muuseumis 
L, 04.03 10.00 Jukukool 
-------------------------------------------------------------- 
E, 06.03 18.00 koosolek  eelkooli 

lapsevanematele (138) 

SISEKONTROLL:SISEKONTROLL:SISEKONTROLL:SISEKONTROLL:  E-kooli kasutamine 10. klassi 
hinnete sissemärkimisel 

 

Juhtkond tänabJuhtkond tänabJuhtkond tänabJuhtkond tänab    
 

Leili Poopuud, Merje Oopkaupa, Reet 
Igavat, Mari Ausmeest, Riina Oeselga, 
Aina Seppelit, Mia Randa, Sirje 
Kreismani, Rita Ilvest, Triino Lesta, 
Indrek Peili ja Andreas Noort Eesti 
Vabariigi 88. aastapäeva ürituste 
ettevalmistamise ja läbiviimise eest 

 

PEDAGOOGILISED KÕNELUSEDPEDAGOOGILISED KÕNELUSEDPEDAGOOGILISED KÕNELUSEDPEDAGOOGILISED KÕNELUSED    
 

T, 28.02 L. Paju Venekeelseid ajalehti 
Saaremaalt 

K, 01.03 R. Nelis Muutused ülikoolide 
sisseastumisnõuetes 

N, 02.03  Direktsiooni info 

Eesti Vabariigi 88. aastapäevale 
pühendatud viktoriini  võitsid: 

10. klassidest 10b võistkond (Piibe Post, Liis Vahter, 
Martin Tishler, Hillar Liiv) 

11. klassidest 11a võistkond (Kaarel Väer, Kaur Väer, 
Timo Müür, Kaarel Kruusmägi) 

12. klassidest 12c võistkond (Andra Põldma, Andra 
Mesila, Teele Raun, Endre Tisler) 

***** 

Poliitilise plakati võistluse võitsid: 
I koht “Filmilint Eestist”, autorid Mari Pultsin, Maren 

Toomsalu (10c klass) 
II koht “Eestimaa mõisad – meie uhkus”, autorid Iris 

Mäemets, Kaidi Kolk (10b klass) 
III-IV koht “Kaitse Eesti loodust”, autorid Tuuli Trei, 

Liina Kolk (10c klass) 
III-IV koht “Skandaalne Eesti”, autorid Pille Kallas, 

Skaidrid Nahkur 
Suur tänu aktiivse osavõtu eest! 

Leili Poopuu 
 

SPORT 
 

SÜGi klassidevahelise korvpallivõistluse 
põhikooli tütarlastele võitis 8b klassi võistkond 
koosseisus Linda Treiel, Kadri Pulk, Liina Malk, 
Annika Soom, Dagmar Reinumägi, Siiri-Liis 
Metsmaa. Paremusjärjestus oli kokkuvõttes järgmine: 
I - 8b klass 4. - 9a klass 
II - 8a klass 5. - 7b klass 
III - 9b klass 6. - 7a klass 

***** 
23. veebruaril toimusid Astes 2005/2006 

Hansapanga Kooliliiga Saaremaa finaalturniiril 
võrkpallivõistlused poeglastele. Meie koolil läks 
väga hästi. Saavutasime pingelises võistluses II koha. 
Võistkonnas mängisid Taavi Tiitsaar, John Õun, 
Meelis Kiik, Mario Truu, Robert Valge, Kenno 
Kirspuu, Silver Ool, Henri Allik, Hillar Lõbus. 
Maakonna neli parimat olid: 

I Kärla Põhikool 
II Saaremaa Ühisgümnaasium 
III Aste Põhikool 
IV Valjala Põhikool                Aime Metsmaa 
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Just nõnda kõlab meie kooli õpetaja Merje 
Mardi üks sagedasematest väljenditest. 
Uurisime, kellega on 2005. aasta septembrist I b 
klassi juhatama asunud õpetaja näol tegemist. 

Miks just SÜG? 

SÜG-i sattumine oli natuke juhuste 
kokkulangemine, samas minu jaoks uus ja 
huvitav väljakutse. (Kuna augusti lõpus selgus, 
et SÜG-i läheb kibekiiresti uut algklasside 
õpetajat vaja, oli Merje õnneks kohe olemas ja 
valmis 1. septembrist tööle asuma. – toim.) 

Miks olete just algklasside õpetaja?   

Mulle on kogu aeg meeldinud väikeste lastega 
tegeleda. Kui kellelgi oli lapsehoidjat vaja, siis 
juba teati, kuidas mure lahendada. Pioneeriajal 
olin mitmeid aastaid oktoobrilaste juht, see 
tähendab, et viisime läbi klassiväliseid üritusi 
algklasside õpilastele. Algklasside õpetajaks 
õppima asumine oli loogiline samm edasi. 

Kus Te varem töötanud olete? 

Samliku Algkoolis Pärnumaal ja Pärsama 
Algkool-lasteaias Leisi vallas. Viimased kaks 
aastat olin Kuressaare Vanalinna Koolis 
kasvataja erivajadustega laste juures. 

Kuidas Teile Teie töö meeldib?   

Kui mulle minu töö ei meeldiks, siis ei oleks ma 
õpetajana nii kaua töötanud (15 aastat). 

Nimetage mõni naljakas juhtum koolis. 

Väikesed lapsed on vahetud ja otsekohesed, 
igas päevas on mõni tore hetk, mis muigama 
paneb ja terveks päevaks rõõmsa tuju teeb. Aga 
tegelikult oli sügisel üks naljakas juhtum,  kui 
teretasin väga viisakalt elektrikut, arvates, et see 
on härra direktor. 

Kelleks tahtsite lapsena saada?  

Esimese mälestusena tuleb meelde, et päris 
väiksena meeldis mulle meeletult televiisorist 
baleriine ja iluvõimlejaid vaadata. Vahel sai 
kaasagi keerutatud, kuid see mõte möödus 
kiiresti. Siis oli veel kokaks saamise mõte. 

 

 

Alates viiendast klassist teadsin juba kindlalt, et 
minust saab algklasside õpetaja. 

Kuidas on õpilased aja jooksul muutunud? 

Õpilased on muutunud julgemaks, enese-
väljenduslikumaks, aktiivsemaks.  

Mis on õpetaja ameti ilu ja valu?  

Ilu on rõõmsates silmades ja heades hinnetes. 
Valu vastupidi kurbades silmades ja halbades 
hinnetes.  

Kui palju Teil vaba aega on ja millega selle 
täidate?  

Ega vaba aega eriti ei olegi. Võimaluse korral 
käin ujumas ja nädalas korra üritan savist 
midagi toredat valmis voolida. Igal talvel 
proovin ka suusatamas ja uisutamas käia. 
Käsitöö tegemiseks kahjuks eriti praegu aega ei 
jää. Suureks kireks on mulle matkamine ja 
reisimine. Suvi on selleks imetore aeg. 

Mida kahetsete kõige rohkem, mis jäi oma 
kooliajal tegemata? 

Ei olegi sellele  mõelnud. Ühe lõbusa 
malevasuve oleks soovinud ehk veeta. 

Kui Teil oleks võimalik minna ajas tagasi, 
kas läheksite õppima midagi muud? Miks? 

Kindlasti mitte. Kui praegu peaksin olude 
sunnil midagi muud õppima, siis oleks selleks 
raamatukogundus.  

Küsinud Anna Kõuts, Anna Põld, Reet Igav 
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