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VÕÕRKEELTE AINEKOMISJONI TÖÖST 
 

KOOSSEIS 

 

Õpetaja Aine Klassid Muud ülesanded 

Liis Ojasaar inglise keel 
2.ab, 4.bc, 5.b, 6.a, 7.ab, 10.a, 

11.a 
 

Kristi Aro inglise keel 
2.b, 3.ab, 4.a, 5.ab, 7.ab, 8.a, 

9.ab  
 

Liina Truu inglise keel 
2.a, 4.a, 5.ab, 5.ab valik, 6.ab, 

6.ab valik, 8.b, 9.b, 10.b 
6.b klassijuhataja 

Anni Väli inglise keel 
3.ab, 6.ab, 8.c, 9.ab, 11.bc, 

12.b 
 

Reet Lulla inglise keel 7.c, 10.ac, 11.ac, 12.bc  

Marju Roberts 
inglise keel 

prantsuse keel 

7.b, 8.ab, 10.c, 11.b, 12.a 

10.abc, 11.abc, 12.abc 
7.b klassijuhataja 

Inga Paaskivi vene keel 6.ac, 7.b, 8.ab 5.a klassijuhataja 

Marina Priske vene keel 6.ab, 7.ac, 8.abc, 9.a 5.b klassijuhataja 

Ljuba Paju vene keel 
7.b, 9.ab, 10.ab, 11.ab, 

12.abc, 12alg 
12.a klassijuhataja 

Fotol: Võõrkeelte ainekomisjoni liikmed 

I rida: Kristi Aro, Inga Paaskivi, Reet Lulla, Marju Roberts, Marina Priske 

II rida: Liis Ojasaar, Ljuba Paju, Erle Pulk, Anni Väli 
III rida: Diana Õun, Liina Truu 
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Diana Õun vene keel 
6.b, 7.a, 9.b, 10.ac, 11.bc, 

11alg, 12.b 

10.c klassijuhataja, 

huvijuht, ainekomisjoni 

esimees 

Erle Pulk 
saksa keel 

inglise keel  

10.a, 11.abc, 12.abc      

4.b, 6.c 
 

 

TÖÖPLAAN 
 

Ainekomisjoni põhieesmärgid:  

 Üksteist peab hoidma! 

 Inimese ja õppimise väärtustamine. 

 Iga ainekomisjoni liige juhendab vajadusel loovtööd või uurimistööd. 

 

Jrk ÜRITUS AEG VASTUTAV 

I KOOSOLEKUD 

1.  
Väljasõit Muhumaale, noortekeskuse 

külastus 
25.08 I. Paaskivi/D. Õun 

2. Euroopa keeltepäevast 6. 09 D. Õun 

3.  
Kolleegilt kolleegile – Hollandi reis, 

projektid 
12. 10 D. Õun 

4. Kohtumine kolleegi Monika Raudsikuga 07.12 D. Õun 

5.  Jõulukoosolek 14. 12 D. Õun 

6.  
Kolleegilt kolleegile – kohtumine KG 

kolleegidega 
15.02 R. Lulla/D. Õun 

7. 
Vaatame Linnateatri kööki – 

toiduvalmistamine 
08. 03 L. Mölder/D. Õun 

8.  Haridusasutuse külastamine- Noortejaam 05.04 D. Õun 

9. Aruandekoosolek 14. 06 D. Õun 

II TÖÖ  ÕPILASTEGA (olümpiaadid, üritused, eksamid) 

1. Euroopa keeltepäeva tähistamine – Kreeka 27.09 Ainekomisjon 

2. 
Uurimistööde ja loovtööde juhendamine, 

retsenseerimine 
2016/2017 Ainekomisjon 

3.  

Maak. inglise keele olümpiaad 10.-12.kl. 

Maak. inglise keele olümpiaad 6.-7. kl.  

Maak. inglise keele olümpiaad 8.-9. kl. 

27.01 

31.01 

03.03 

Inglise keele õpetajad 

4. Maak. saksa keele olümpiaad 10.-12. kl. 27.01 E. Pulk 

5. Pannkoogijooks 28.02 
M. Roberts/ L. 

Ojasaar 

6. 
Jaapani koordineeritav rahvusvaheline 

projekt „Innovaatiliste Koolide Võrk“  
4.-6. 03 L. Ojasaar 

7. 
Rahvusvaheline projekt – Speyer/ 

Kuressaare 

18.- 23.03/ 

5.-11.05 
L. Truu 

8. 
Inglise keele isetegevuspäev/kontsert 

3.-5. kl. 
12.04 Inglise keele õpetajad 

9. Euroopa päeva tähistamine 09. 05 L. Ojasaar/ L. Truu 

III EKSAMID 

1. 7.kl.- vene keel, matemaatika   

2. 8. kl.- inglise keel   
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3. 9. kl. – valikeksam (vene keel, inglise keel)   

4. 10.a kl.- inglise keel    

5. 11.a kl.- vene/saksa keel (B1-taseme keel)   

6. 12. kl. – riigieksam- inglise keel   

 

EUROOPA KEELTEPÄEV SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUMIS 

Euroopa Nõukogu algatusel tähistatakse alates 2001. aastast iga aasta 26. septembril Euroopa 

keeltepäeva. Saaremaa Ühisgümnaasiumis on Euroopa keeltepäeva tähistatud samuti alates 

2001. aastast. Esimestel aastatel tähistati seda päeva keelealase viktoriiniga. Viimastel 

aastatel on aga seda päeva kasutatud mõne Euroopas asuva maa tutvustamiseks. Koolis on 

toimunud Saksamaa, Prantsusmaa, Venemaa, Wales´i, Itaalia, Soome ja Läti päevad. Sel 

aastal otsustas võõrkeelte ainekomisjon tuua kõigile veidi lähemale Kreeka.  

27. septembril olid aulas kogunemised, kus vaadati videosid Kreekast, õpetaja Anni Väli 

rääkis veidi Kreekast ja selle maa kommetest ning üheskoos õpiti selgeks tuntud kreeka tants 

sirtaki. Pedagoogilise kõneluse raames õpetati tants selgeks ka õpetajatele. Sel päeval toimus 

ka traditsiooniline Kreeka-teemaline viktoriin. Küsimustele vastuste otsimiseks oli aega 24 

tundi. Viktoriini üldvõitjateks tulid võrdsete punktidega 10.c klassi ja 12.b klassi esindajad. 

Seintele olid välja pandud mõned kreekakeelsed sõnad, väljendid ja numbrid. I korrusele 

pandi üles Kreekat tutvustav näitus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotol: Õpetajad tantsuhoos 

Fotol: Õpilased sirtakit tantsimas 
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NÄITUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotol: Silt uksel 

Fotol: Kreeka viktoriini võitjad Triinu Jakson 10.c ja 

Elviira Vanatare 12.b 

Fotol: Näitusel olnud esemetest Fotol: Näituse 1. stend 
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Sel õppeaastal anti igale ainekomisjonile ülesandeks panna I korruse vitriinidesse üles näitus. 

Meie kord oli novembris. Näituse pealkirjaks oli: Võõrkeelte õpetajad teavad – reisida on 

lahe! 

 

PANNKOOGIJOOKS 

Teisipäeval, 28. veebruaril tähistasime koolis Pannkoogipäeva! Eestlased teavad seda päeva 

kui vastlapäeva, mis  meie rahvakalendris on tuhkapäevale eelnev päev ehk viimane päev 

enne ülestõusmispühadele eelnevat varakevadist seitsmenädalast suurt paastu. Britannias 

teatakse seda päeva ka kui Shrove Tuesday ning Ameerika Ühendriikides kutsutakse seda 

päeva Mardi Gras´ks. See on praktiliselt ainus päev aastas, mil toiduga mängimine on 

aktsepteeritav. Briti traditsioonide kohaselt toimuvad sel päeval tänavatel 

pannkoogijooksuvõistlused (Pancake Race), kus osalejad, pannid käes, jooksevad pannkooke 

õhku visates ja neid samal ajal kinni püüdes üksteisega võidu. Nii otsustati ka meie koolis 

seda päeva sel aastal tähistada. Algklassidest osalesid pannkoogijooksuvõistlustel kooli 

fuajees järgmised klassid: 1.a, 1.b, 1.d, 2.b, 3.b, 4.a (2 rühma) ja 4.b. Põhikooli klassidest 

osalesid: 5.a, 5.b, 6.b, 8.b ja 9.b. Lisaks veel 10.ab ja 5-liikmeline õpetajate võistkond 

koosseisus Aado Haandi, Kersti Truverk, Madli Mikli, Liis Ojasaar ja Riina Oeselg. 

Algklasside esikolmik sai selline: 4.a, 3.b ja 1.d. Võitjatiimile oli auhinnad välja pannud 

Ameerika Teabenurk. Tänusõnad Katrin Sepale. Põhikooli esikolmik oli selline: 5.a, 9.b, ja 

8.b. Võitjatele olid auhinnad välja pannud Arensburg SPA ning fitnessklubi „FitLife“. Kuna 

üle kogu ilma tähistatakse seda päeva ka erinevate karnevalidega, olid nii mõnedki sel päeval 

riietunud lustakatesse kostüümidesse. Ürituse eestvedajateks olid Liis Ojasaar ja Marju 

Roberts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTITÖÖST JA PRAKTIKAST 
 

KOOSTÖÖ JAAPANLASTEGA 

Saaremaa Ühisgümnaasium osaleb Jaapani poolt koordineeritava rahvusvahelises projektis 

„Innovaatiliste Koolide Võrk“. See projekt algas Jaapanis üsna ammu, pärast 2011. aasta 

tsunamit ja piirkonnas, mis selles kõige rohkem kannatada sai – et laste mõtteid mujale 

juhtida. 4.-6. märtsini võõrustasime külalisi Jaapani koolist.  

Külalised – neli 16–17-aastast õpilast, õpetaja ja pedagoogikateadlane – tutvusid koolimajaga 

ja osalesid tundides. Kõigepealt kohtuti 11. klassidega. Nii sellel kohtumisel kui ka järgnenud 

Fotol: Stiilinäide pannkoogijooksult 

https://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_rahvakalender
https://et.wikipedia.org/wiki/Tuhkap%C3%A4ev
https://et.wikipedia.org/wiki/%C3%9Clest%C3%B5usmisp%C3%BCha
https://et.wikipedia.org/wiki/Paast
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7.a ja 7.b klassi rühmatunnis tegid neli õpilast Mizuki, Ayano, Mari ja Sarasa esmalt väikese 

slaidiesitluse oma kodumaa kohta, rääkisid Kyoto linnast ja Tokiost, Jaapani loodusest, 

kultuurist, kommetest ja toidust, samuti oma pisikesest kodusaarest Amast ja koolist. Seejärel 

vastasid külalised seitsmendike küsimustele. 

Kui hommikul demonstreerisid jaapani õpilased üht oma tantsu SÜG-i 11. klasside 

kabareetrupile, pannes neid kaasa tantsima, siis pärastlõunal said nad ise osa õpetaja Kersti 

Truverki juhendatava rahvatantsuringi tööst. Programmi kuulus ka kohtumine linnapea Madis 

Kallasega ja pidulik õhtusöök Saaremaa Veskis. Veel vaatasid külalised kabaree-etendust 

ning käisid ringreisil mööda Saaremaad. Kõige nähtu ja kogetuga jäid külalised väga rahule. 

Üks projekti ülesandeid on kujutleda oma kodukanti aastal 2030 ja leida lahendamist vajavad 

probleemid, et elu saaks parem. SÜG-i õpilaste uurimisteema koostöös Visit Saaremaaga on 

turismi mõju Saaremaa majandusele ning oma uurimuse tulemusi tutvustavad saarlased 

augusti algul Tokios toimuval konverentsil. Sinna sõidab SÜG-ist kaheksaliikmeline esindus 

– kuus õpilast 11.a klassist, Indrek Peil ja inglise keele õpetaja Liis Ojasaar. 

 

ÕPILASVAHETUSPROJEKT FRIEDRICH MAGNUS SCHWERD GYMNASIUMIGA 

(Liina Truu) 

Usun, et ükski õpilane ei kahtle selles, et koolivaheaeg on üks maailma toredamaid aegu, sest 

siis saab teha just seda, mille järgi parajasti isu on – puhata, sõpradega aega veeta või reisida. 

Seda kõike oli 18.-23. märtsini lisaks minule võimalus kogeda seitsmel 10. klassi õpilasel: 

Agathel, Maria Lisettel, Katrinil, Lisettel, Liispetil, Liisil  ja Joonasel. Juba kolm aastat on 

meie kooli 10. klassi õpilased külastanud Saksamaal Speyeris tegutsevat Friedrich Magnus 

Schwerd Gümnaasiumi, osalenud sealses õppetöös ja külastanud kohalikke vaatamisväärsusi. 

 

Vastuvõtt Saksamaal oli soe ja sõbralik. Õpilased elasid peredes, mis võimaldas aimu saada 

kohalikust eluolust ja kommetest. Näiteks sai õpilastele Saksamaal veedetud nädala jooksul 

selgeks, et sakslased lausa jumaldavad mullivett ning et koolis ei valitse üldsegi mitte nii 

range kord, kui võiks arvata. Võõrsil veedetud päevade jooksul külastasime Speyerit ja 

Heidelbergi ning vaatasime Mannheimi rahvusteatris Frantz Lehari operetti „Lõbus lesk“. 

Samuti oli meid palutud Speyeri linnapea vastuvõtule, kus saime kõik maitsta kohalikku 

pagaritoodet, Bretzelit. Viimasel hommikul Speyeri rongijaama kogunedes, märkasime kõik 

palju kurbi nägusid, isegi pisaraid. Meie kurbust lohutas vaid see, et juba 5. mail saame taas 

oma sõpradega kokku, sest just siis tulevad Speyeri õpilased ja nende õpetaja 

vastukülaskäigule ning veedavad meie juures terve nädala. Loodame, et see saab olema 

vähemalt sama tore kui meie viibimine Saksamaal. 

 

5.-11.mail käisid vastukülaskäigul Kuressaares külalised Friedrich-Magnus Schwerd 

Gümnaasiumist. Terve nädal oli täis põnevaid ettevõtmisi ja erinevaid kohtumisi. Kogu 

ettevõtmise põhiline eesmärk on parandada õpilaste inglise keele oskust, samuti tutvuda uue 

kultuuriga ja seada sisse mõned sõbrasuhted. Kokku võõrustati siin nädala jooksul seitset 

Saksamaa õpilast koos ühe õpetajaga, kellele nende siinviibimise aja jooksul kohalikku elu ja 

koolisüsteemi tutvustati. Külalised esitasid ka oma presentatsioonid Saksamaa kohta. 

 

EUROOPA PÄEV (Agathe Kriska) 

Meie, 10.ab klass, tähistas 9. mail koolis Euroopa Päeva. Kuna aga ideid oli palju, siis 

erinevaid tegevusi jagus tervele nädalale. Kui meieni jõudis uudis, et on võimalus osa võtta 

sellisest konkursist nagu Euroscola, nõustusime kohe ja hakkasime nuputama võimalikult 

palju häid ja loomingulisi ideid, mida sellel pidulikul päeval koolis korda võiks saata. Kui 

plaan valmis sai, hakkasime kiirelt tegutsema.  
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Meil on koolimajas 4 korrust ning iga korruse kujundasime mingi Euroopa riigi järgi. 1. 

korrusele paigutasime meie kooli  nooremate õpilaste tehtud plakatid Euroopa Liidu riikidest 

ning lae all rippusid Euroopa Liidu kõikide riikide lipud. 2. korrus kuulus Saksamaale ja 

Prantsusmaale, 3. korrus oli Itaalia päralt ja 4. korruse kaunistasime ära Rootsi ja Eesti 

moodi. Korrustele sättisime plakatid ja muud dekoratsioonid, sealhulgas palju huvitavaid 

fakte nimetatud riikide kohta. Plakateid korrustele pannes esitasid meile küsimusi väikesed 

algklasside lapsed, vastasime neile rõõmuga ja laiendasime nende silmaringi Euroopa Liidu 

kohta. 
Meie koolis algavad tunnid tunnikellaga, milledeks 8.-11. mail olid erinevate Euroopa riikide 

hümnid.  Läbi kooliraadio sai hümne eelnevalt tutvustatud nii eesti kui inglise keeles. Ka 

meie koolisöökla aitas meid palju. Nimelt palusime kooli kokkadel sellel nädalal vaaritada 

toite erinevate riikide köökidest. Toite oli Saksa, Ungari, Ukraina, Prantsuse ja Rootsi 

köögist.  

 

Kuna teisipäeval, 9. mail oli Euroopa päev, siis see oli ka kõige sisutihedam päev meie 

koolis. Olime rõõmsad, et saime seda päeva tähistada õpilastega teisest Euroopa Liidu riigist, 

sakslased veetsid selle ühe nädala ilusal Saaremaal koos meiega. Meie kooli direktor Viljar 

Aro rääkis põhjalikult oma reisist Brüsseli Europarlamenti ja kohtumisest Euroopa 

Parlamendi liikme Urmas Paetiga. Näitas ka fotosid. Kuna sakslased eesti keelt ei oska, siis 

meie klassi õpilane Liis tõlkis koheselt kõik räägitu inglise keelde. Aulas kuulasime veel 

mõningaid esitlusi ning samas toimus veel ka viktoriin Euroopa Liidu riikide kohta. Kohal 

käis kohaliku ajalehe Saarte Hääl fotograaf ning reporter, kes tegid intervjuud õpetajate ja 

sakslastega.  
Kooliraadios teavitasime, et kõik on oodatud kooli taha staadionile, kus tegime ühise 

droonifoto. Kohale ilmus üllatavalt palju inimesi ja pilt tuli väga vahva. Fotol on kujutatud 

lühend EU, mis on tähendab European Union.  

Sellest projektist osavõtmine andis meile kõigile nii palju juurde- kogemust organiseerida, 

suhelda erinevate inimestega, uusi teadmisi Euroopa Liidu kohta jms. Paranes klassi 

omavaheline suhtlemine. See vajas pingutamist, kuid me saime sellega suurepäraselt 

hakkama ja see kõik tekitas meis palju emotsioone! Tervest nädalast valmis ka video-  

https://www.youtube.com/watch?v=ycHFli0Xjic 

Meie osalemisest Euroscola konkursil oli ka kasu – võitsime klassiga reisi Strasbourgi 17. 

novembril 2017. aastal! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotol: Droonifoto 
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PRAKTIKAST 

Praktika oli meil tavapärane: 

10.a teema Rahvusvahelised suhted ja projektid – Selle kohta käiv jutt on eelpool kõik kirjas 

(õpilasvahetusprojekt, Euroscola, Euroopa Päev) 

11.a teema Saaremaa giidindus – giidi portfoolio ja ekskursioon bussiga. 

 

MUUD TEGEMISED 

Ainekomisjonil on välja kujunenud juba traditsioonilised ettevõtmised. Püüame igal aastal 

teha väikese väljasõidu, korduvalt oleme käinud Linnateatri kohvikus Leena Mölderi 

juhendamisel kokkamas, külastame mõnda haridusasutust, teeme mõnusa jõuluistumise, 

kohtume teiste kolleegidega kogemuste vahetamise eesmärgil. On hea tõdeda, et lisaks oma 

aine õpetamisele tahavad ainekomisjoni liikmed oma kolleegidega ka tunnivälisel ajal koos 

olla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotol: Võõrkeelte õpetajad Muhu Noortekeskuse 

juures 

Fotol: Õpetajad L. Paju ja M. Priske Linnateatri 

kohvikus kokkamas 
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AINEOLÜMPIAADID JA VABARIIKLIKUD VÕISTLUSED 
 

 

 

ÕPETAJA NIMI OLÜMPIAAD/KONKURSS NIMI/KOHT 

Reet Lulla Maak. inglise keel                    

Annemai Sepp 10.a 1.-2. koht 

Liisa Veliste 10.a 1.-2. koht 

Karl Viik 11.c 3. koht 

Liis Ojasaar 

Maak. inglise keel 

 

 

6.-7. kl. "Spelling Bee" 

Annemai Sepp 10.a 1.-2. koht 

Liisa Veliste 10.a 1.-2. Koht 

 

Hosanna Mäekallas 7.a Grand Prix, 

7. kl. suulises voorus 1. koht, 

kirjalikus voorus 1.-3. koht 

Marten Voolaid 6.a 6. klassi 

kirjaliku vooru 2.- 3. koht 

Maarja-Liis Pelska 6.a 6. klassi 

suulise vooru 2. koht 

Erle Pulk 
Maak. saksa keel 

Helina Leppik 12.a 1. koht 

Anneli Toomsalu 12.c 2.-3. koht 

Marju Robert Maak. inglise keel                     

Raul Koppel 7.b 2. koht 

Emilia Rozenkron 11.b 1.-2. koht  

Anna-Maria Lest 12.a 2. koht  

Liina Truu 6. kl. „Spelling Bee“ Sten Normet Noor 6.b 2.-3. koht 

Anni Väli Maak. inglise keel 

 

Vab. inglise keel                     

Kristi Niit 12.b 1. koht  

Mari Tiitson 11.b 1.-2. koht 

Kristi Niit 12.b 10. koht 

 

 

 

 

Fotol: Ainekomisjoniga Noortejaamas 

Fotol: Inglis 
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Fotol: Inglise keele olümpiaadi võitjad 

I rida: Hosanna Mäekallas, Maarja-Liis Pelska, Liisa Veliste, Marten Voolaid, Sten Normet Noor 

II rida: Mari Tiitson, Kristi Niit, Annemai Sepp, Karl Viik 

III rida: Emilia Rozenkron 

Pildilt puuduvad: Raul Koppel, Anna-Maria Lest 

 

OLULISED ARVNÄITAJAD 3 VIIMASE AASTA LÕIKES 
 

Õppeaineti täiendavale õppetööle jäetud 5.-8. klassi õpilaste arv  

Õppeaine 2016/2017 2015/2016 2014/2015 

Inglise keel 5 6 6 

Vene keel 4 8 5 

 

Õppeaineti täiendavale õppetööle jäetud 10.-11. klassi õpilaste arv 

Õppeaine 2016/2017 2015/2016 2014/2015 

Inglise keel 9 7 10 

Vene keel 5 8 15 

Saksa keel 1 2 - 

Prantsuse keel 2 3 - 

 

Õppeaineti olümpiaadidel osalenud õpilaste arv 

Õppeaine 2016/2017 2015/2016 2014/2015 

Inglise keel 48 38 40 

Vene keel Ei toimunud Ei toimunud 27 

Saksa keel 2 Ei toimunud 4 

 

Õppeaineti maakonnavooru esikolmikus olevate õpilaste arv 



Aastaraamat  2016/17 

            Saaremaa Ühisgümnaasium 130 

Õppeaine 2016/2017 2015/2016 2014/2015 

Inglise keel 12 7 6 

Vene keel Ei toimunud Ei toimunud 7 

Saksa keel 2 Ei toimunud 3 

 

 

KOKKUVÕTE 
 

Aasta uuendused 

 

 Uued üritused – pannkoogijooks, Euroopa päeva tähistamine. 

 Osalemine uutes projektides – Euroscola, Innovaatiliste Koolide Võrk. 

 

Järeldused 

 

Tugevused: 

 ainekomisjonis on koos oma ainet valdavad õpetajad, väga hea meeskonnatöö; 

 täiendavale õppetööle jäetud õpilaste arv ei ole suur; 

 osalemine projektides – nii vanades kui uutes; 

 oskus ajaga kaasas käia; 

 uued ettevõtmised; 

 huvitavad ainekomisjoni koosolekud ja ühisüritused; 

 inglise keele õpetajate tegemised. 

 

Nõrkused: 

 alati ei õnnestu kõike planeeritut kahjuks ellu viia; 

 ainekomisjoni liikmete suur hõivatus – ühise aja leidmine ettevõtmisteks on väga 

keeruline; 

 vähe vene keelega seotud tegemisi koolis.  

 

Parendusettepanekud: 

 eelarvamustevaba suhtumine õpilastesse gümnaasiumisse tulekul; 

 on vaja leida rohkem vahendeid täiendavaks abiõppeks (õpilaste järeleaitamiseks) 

gümnaasiumis; 

 rohkem arvestada õpilaste individuaalsete eripäradega. 

 

Eesmärgid uueks õppeaastaks 

 

 Võõrkeelte ainekomisjoni eestvedamisel õpilastega tähistada ülemaailmseid tähtpäevi. 

Eesmärk: harida ennast ja õpilasi, teha elu huvitavamaks. 

 Uute põnevate keelealaste projektide elluviimine. 

 Teha rohkem koostööd teiste ainekomisjonidega. 

 

 

Autor: Diana Õun, võõrkeelte ainekomisjoni esimees 

 

  


