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KOLMAPÄEVAST PÜHAPÄEVANI
K  09.11       14.00     Direktsiooni koosolek

15.00     Metoodikanõukogu 
              koosolek
15.50    Võõrkeelte ainekomisjoni 
              koosolek

N  10.11       16.00    Gümnaasiumi  
              mälumängu III voor

E  14.11 10.45     Klassivanemate  
              koosolekud
19.00     Hoolekogu

T  15.11 09.00     SA juhatuse koosolek
09.45     Põhikooli kogunemine 
              aulas
10.45     Gümnaasiumi   
              kogunemine aulas
16.00    Õpilasesinduse koosolek
             MK kunstivikker

K  16.11 14.00    Direktsiooni koosolek
15.00    Tehnikanõukogu  
             koosolek
16.00    Nõukoja koosolek
16.00    Kadri-Mardi  
             võrkpalliturniir PK
17.00    Eelkool

N  17.11 16.00    Suur jäljendusvaadend
L  19.11              Keskkoolide  

             meistrivõistlused  
             väitluses

P  20.11              Keskkoolide  
             meistrivõistlused  
             väitluses

DIREKTSIOON TÄNAB
Kristi Hints, Tuuli Pärtel, Hendrik Kuusk ja 
Sandla Kultuurimaja sõbralik pererahvas — 
aktiivilaagri vahva kordamineku eest

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED
K  9.11 Aado Haandi. Füüsilise 

õppekeskkonna tagamisest
N  10.11 Direktsiooni info
R  11.11 Kersti Truuverk, Marina Mäetalu. 

Laps ja õpetaja — kes keda?
E  14.11 Viljar Aro
T  15.11 Mari Ausmees, Riina Laanes. 

Peterburi reisist

K  16.11 Algklasside õpetajad.
Ideelaadast

N  17.11 Direktsiooni info
R  18.11 Paavo Kuuseok. 

Matemaatikaõpetajate 
päevadest

SISEKONTROLL
Uued õpetajad: eesti keel ja kirjandus

PARETO 80:20 PRINTSIIBIST
Vana head Pareto printsiipi oleks aeg-ajalt 
mõistlik meenutada — kõigil meil. Itaalia 
majandusteadlane järeldas oma pikaajalisest 
praktikast, et meie igapäevastest 
asjatoimetustest on vaid mõned nii tähtsad, et 
nad määravad meie tulemuslikkusest peaosa. 
Me kipume arvama, et meie kõigist 
tegemistest on enamik A-tähtsad, osad ka B-
tähtsad ja vaid mõned C-tähtsad e väga vähe 
tähtsad. Tegelikkuses on teadus öelnud, et 
enamik meie tegevusi on vähetähtsad (C), 
mõned olulised (B) ja vaid üksikud üliolulised 
(A).  Igast kümnest tegevusest on suure 
tõenäosusega 2 väga tähtsad, 3 olulised ja 5 
pisitoimetused. 
Neistsamadest tegevustest kipume tublide 
inimestena ära tegema enamiku e 8- ja 
kahjuks tavaliselt eelkõige C- ja B-tegevused. 
Paraku annavad nad vaid 20% meie 
tulemuslikkusest/soovidest/õnnest. Pareto 
printsiip ütleb, et kui kõik 
asjad/tegevused/soovid järjestada tähtsuse 
järjekorras, siis esimesed 20% 
asjadest/tegevustest/soovidest annavad 80% 
tähtsusest ja ülejäänud 80% vaid ülejäänud 
20% tähtsusest. 
On teada, et
80% liiklusummikutest tekib 20% teedel,
80% osavõtust klassiruumis tuleb 20 % 
õpilastelt,
80% kooli tulemuslikkusest tuleb 20% 
õpetajatest,
80% ajast kannad sa 20% oma riietest,
80% probleemidest tekitatakse 20% inimeste 
poolt,
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80% kõigist otsustest on võimalik teha 20% 
teabe põhjal,  
80% õllest juuakse ära 20% tarbijate poolt...
Võid jätkata- omas kodus, oma tööl ja oma elu 
põhjal...
Ebaefektiivse elu retsept on see, kui teen kahte 
asja:
1) tegelen LIIGA paljude asjadega korraga;
2) asjad, millega tegelen, on sageli valed asjad.
Oluline on üles leida need 20% 
asju/tegevusi/soove, mis teevad sind õnnelikuks. 
Jõudu olulise leidmiseks ja nutikust valikuks 
„kas teha asju õigesti või teha õigeid asju“.

Viljar Aro

SALAPÄRASED KADRID-MARDID
Aeg on pidevas liikumises. Kätte on jõudnud 
aasta kaks viimast kuud — kõige pimedam aeg, 
mis nõuab meilt suuremaid jõupingutusi.
Samas on see ka kõige  põnevam ja salapärasem 
aeg. Siis hakkavad ringi liikuma mardid, kadrid, 
päkapikud piiluvad akende taga, otsides häid 
lapsi. Jõuluvanade juures alustavad tööd 
PÄKAPIKULAD, kus väikesed mehikesed 
valmistavad südamlikke ja ihaldusväärseid 
kingitusi headele lastele. Oma kätega midagi 
ilusat meisterdada on tõeline kunst. Tegemis- ja 
andmisrõõm on kõige suuremad rõõmud üldse. 
Kõik inimesed vajavad neid. Saame siis sellest 
osa.

Saaremaa Ühisgümnaasiumi kehalise kasvatuse 
ainekomisjonil on kombeks saanud korraldada 
mardi- ja kadripäeva vahelisel ajal 
klassidevahelisi KADRI-MARDI 
võrkpalliturniire, kus selgitatakse välja kooli 
meistrid võrkpallis. Palliväljakul kohtuvad 
klasside segavõistkonnad, kus mängivad 3 
tüdrukut (kadrit) ja 3 poissi (marti). See 
traditsioon  on kestnud juba 28 aastat järjest.

Selle aasta turniirid toimuvad järgmiselt:

7.- 9. klassidele  KADRI–MARDI 
VÕRKPALLITURNIIR  toimub 15. novembril 
algusega 15.30  SÜG-i  võimlas. Mängitakse 
turniirisüsteemis üks geim 15 punktini. Väljakul 
3T + 3P.Võistkonnad mängivad väljakul ühtses 
riietuses. Nimeline eelregistreerimine  teha 11. 
novembriks õpetaja Aime Metsmaale. Lisainfot 
saab  spordistendilt.

Gümnaasiumiastme KADRI – MARDI 
VÕRKPALLITURNIIR toimub kolmapäeval, 
23. novembril algusega 15.30 Kuressaare 
SPORDIHOONES.

Mängitakse  kahes alagrupis, üks geim 20 
punktini. Väljakul 3 T + 3 P. Alagruppide 2 
paremat pääsevad finaalturniirile. Mängitakse 
risti läbi. Kaotajad mängivad III-IV koha 
peale. I – II koha peale mängivad võitjad  3-st 
parem. Võistkonnad mängivad väljakul ühtses 
riietuses või kadri-mardi kostüümides.
Nimeline eelregistreerimine teha 18. 
novembriks võistluste korraldajale. Lisainfot 
saab spordistendilt.

Edukat harjutamist ja meeldivate 
kohtumisteni!

KADRI –MARDI VÕRKPALLITURNIIRI 
korraldaja, kehalise kasvatuse ainekomisjoni 
esimees

Aime Metsmaa

WIFIST NII JA NAA
Koolis on olemas vaba wifi võrk, mille 
nimeks Sygwifi. Levi on sööklas, aulas, 1.-4. 
korrus.

Olenevalt kasutaja seadmest võib levi olla ka 
erinev. Eelkõige on wifi ikkagi laptopi 
kasutajatele mõeldud. Ka mõned mac-id ei 
pruugi esimesel katsel ühendust luua.
Erinevad nutitelefonid või mis iganes muud 
seadmed ei pruugi meie levialas ühendust 
saada.
Kasutajate arv levialas on piiratud, samuti on 
piiratud ka ühenduse kiirus.

Wifi levi: 3.-4. korrus 8:00-18:00 E-L

Aula-söökla 9:00-16:00 E-L

1. korrus – kaminasaal - garderoob 9:00-21:00 
E-L

Pühapäeval on wifi kogu majas suletud.

Suurte ürituste ajal on wifi avatud 
ööpäevaringselt.

Rikete korral saab infot Andreaselt

Andreas Noor
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RAAMATUKOGU TEADE
Raamatukogus saate vaadata uut näitust:

4B KLASSI ÕPILASTE JOONISTATUD 
PILDID MUINAJUTURAAMATUTEST
(juhendaja õp.Ruta Kelt).

Hästi vahvad, tulge vaatama!

Iivi Vikat, raamatukogu juhataja

UUT KIRJANDUST 
RAAMATUKOGUS 04.11.2011 

ÜLDINE KIRJANDUS:
A. Kokk  Pintsliga tõmmatud Eesti (150 
maastikumaali Eesti kaardil) Eesti Ajalehed, 
2011

M. Soobik  Loovuspedagoogika (õppematerjal 
kasutamiseks tehnoloogia valdkonna 
õppeainetes, kunsti valdkonnas ja ka kooli teiste 
ainevaldkondade tundides) Eesti 
Tehnoloogiakasvatuse Liit, 2011

T. Saar  Kihnu raamat (Theodor Saare 
bibliograafiat, murdesõnade sõnastik) Emakeele 
Selts, 1998

P. Ariste  Sõnalaenulõbu (sari Eesti mõttelugu) 
Tartu : Ilmamaa, 2010 

R. Pajusalu  Sõna ja tähendus (Eesti Keele 
Sihtasutus, 2009)

A. Saareste  Kaunis emakeel : vesteid eesti keele 
elust-olust; Näiteid eesti keelest ja meelest 
1524-1958 (Eesti Keele Sihtasutus, 2006)

S. Hirsjärvi  Uuri ja kirjuta (ülevaade teadusliku 
uurimistöö olemuse avamisest, teadustekstide 
kirjutamisest kuni uurimuse vormistamiseni) 
Medicina, c2010

Uurali keelte sõnastik: eesti-vad'd'a-võro-livõ-
ižora-suomi-karjala-vepsa-sámegiella-эрзянь-
мокшень-олык марла-кырык марла-коми-
удмурт-ханты-маньси-magyar-ненеця 
(Fenno-Ugria Asutus, 2011)

A. Baumer  Aare Baumeri köögifüüsika katsed : 
vaatame, mis välja tuleb! (Loodusajakiri, 2011)

K. Ojasaar  Seigeldes looduse raamatus 
(loodusteemalise omaloominguvõistluse 716 
tööd) EKS, 2011

Naiskodukaitse : tegevuse ülevaade 2003-
2010 (Naiskodukaitse, 2011)
DVD : Saarlased laulupeo rongkäigus: 3. juuli 
2011 (Tallinn, 2011)

ÕPPEKIRJANDUS:
L. Koppel Geo 3: geograafiaõpik põhikoolile : 
loodusvööndid (Studium, 2011)

R. Bobõlski  Peegel 3 : 9. klassi eesti keele 
kontrolltööd (Koolibri, 2011)

ILUKIRJANDUS (ingliskeelne): 
O. Wilde  The Importance of Being Earnest 
(Oxford: Macmillan Heinemann ELT, 2011)

V. Hugo  The Hunchback of Notre-Dame 
(England: Pearson Education Limited, 2008)

J. Austen  Sense and Sensibility (Pearson 
Education Limited, 2008)

G. Mikes  How to be an Alien (Pearson 
Education Limited, 2008)

A. Lerner  My Fair Lady (Pearson Education 
Limited, 2008)

O. Wilde  The Canterville ghost (Express 
Publishing, 2008)

V. Evans  The prisoner of Zenda (Express 
Publishing, 2003)

G. Durrell  My Family and Other Animals 
(Oxford: Macmillan Publishers Limited, 
2010)

D. Defoe  Robisnon Crusoe (Oxford, 2009)
J. Escott  Sheela and the robbers (Oxford, 
2009)

A.C. MC Lean  Born to run (Oxford, 2009)

S. Colbourn  Stephen  King Arthur and the 
Kinghts of the Round Table (Oxford, 2008)

M. Shelley  Frankenstein (Oxford, 2008)

N. Hawthorne  The Scarlett Letter (Oxford, 
2008)
F.H. Burnett  The Secret Garden (Oxford, 
2008)

R. Stevenson  Kidnapped : The Adventures of 
David Balfour in the Year 1751 (Oxford, 
2007)

A. Bronte  The Tenant of Wildfell Hall 
(Oxford, 2007)
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A. Dumas  The Treasure of Monte Cristo 
(Oxford, 2007)

W. Shakespeare  Romeo and Juliet (Oxford, 
2007)

F.L. Baum  Wizard of Oz  (Oxford, 2007)

S. Colbourn  Robin Hood (Oxford, 2007)

LASTE- JA NOORTEKIRJANDUS:
A. Jurin  Kana Miralda suur seiklus 
(trükitähtedega vahva laste raamat) Tallinn, 
1997
A. Vallik  Mannikese lugu : Pirruse 
hampelmannidega (Lugu-Loo, 2010)
A. Pervik  Ühes väikses veidras linnas 
(Tänapäev, 2009)
J. Rannap  Proua Vaideri hiirekull (TEA, 2011)

Uudiskirjanduse kohta pikemalt leiate infot 
raamatukogu andmebaasist RISKWEB 
http://192.168.0.5/riksweb/

Iivi Vikat, raamatukogu juhataja

ÜKS LAHE KOOLITUND
Veerandi viimastel päevadel toimus 6 A ja B 
klasside vene keele gruppide vaheline võistlus. 
Võistlus oli korraldatud tähestiku tundmise 
peale. Ülesandeid olid mitmeid: oli vaja peast 
teada vene keele tähestikku, võrrelda eesti ja 
vene keele tähestikku, tunda vene keele trüki- ja 
kirjatähti. Võistluse lõppedes said lapsed 
tunnistuse, mis kinnitab, et nüüdseks on neil 
vene keele tähestik peas .
Hи пуха ни пера!

Õpilased võistlusest ja vene keelest:

„ Mulle meeldis, et sai teistmoodi teha 
õppimistööd“

„See tund oli väga lahe!“

„ Kõige rohkem meeldis mulle tähestiku 
lugemine. Me lugesime ringis palli visates.“

„See meeldis mulle väga ja võiks teinekordki!“

„ Võistlus oli väga lõbus!“

„ Väga lahe võistlus oli. Me võtsime mõõtu teise 
vene keele grupiga mitmetes ülesannetes. Sai ka 
palju nalja.“

„ Meil oli lõbus, ja selgus, et osad tähed 
meeldivad lastele rohkem kui mõned raskemad.“

„ Algul arvasin, et vene keel on raske, aga kui 
tähestikku õppisime, polnudki nii raske. 
Veerand läks mul nii hästi, et hindeks sain 
viie.“

Nüüd on esimene vene keele etapp läbi. 
Oleme valmis sõitma vene keele teedel …

  Ärevas võistlushoos

Olemegi hakkama saanud!

Siin need tunnistused ongi!

Marina Priske ja Inga Paaskivi, vene keele õpetajad

8A KUMU-s
Kuigi esimese veerandi viimane koolipäev on 
juba ununenud, tahaks siiski meenutada seda. 
Nimelt  avanes  8a  klassil  meeldiv  võimalus, 
tänu  meie  koolis  mõnda  aega  oma  praktikat 
sooritanud Jaanika Kasele, teha üks põnev ja 
õpetlik  õppereis.  Veerandi  viimasel  päeval 
ehk “Tagasi kooli” päeval läks 8a klass hoopis 
koolist  ära.  Sõidu  eesmärgiks  oli  kunstitund 
KUMUs  (kunstimuuseum  Kadriorus).  Päeva 
alustasime jalutuskäiguga Toompeal ja ka all-
linnas.  Päeva  peaürituseks  sõitsime 
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Kadriorgu,  kus  vaatasime  ühte  Eesti  uhkemat 
arhitektuuriobjekti,  KUMU  kunstimuuseumi, 
väljast  ja  ka  seest.  Toimus  kunstitund,  mille 
käigus  giid  selgitas  eesti  kunsti  arengut  läbi 
sajandite.  Ekskursioonile  järgnes iseseisev töö, 
mille  sooritamiseks  jagati  õpilastele  töölehed, 
kus  oli  mitu  kordavat  ülesannet.  Tänu  heale 
giidile  ja  tublidele  õpilastele  said  töölehed 
edukalt  täidetud.  Järgmine  objekt,  mida 
külastasime,  oli  ühe  Jaapani  kunstniku 
installatsioon  Kadrioru  pargis.  See  kunstiteos 
kujutas  rada,  mis  ei  loogelnud  mitte  mööda 
maad vaid  hoopis  algas  maast  ja  tõusis  puude 
otsa, et siis jälle maapinnale laskuda. Kuigi oli 
tegu kunstiteosega, võis seda puudutada ja lausa 
sellel  kõndida.  Usun,  et  selline  koolipäev 
meeldiks kõigile.

 8a  klass  ja  klassijuhataja  Ülle  Mägi  tänavad 
kunstipraktikant  Jaana  Kaske,  kes  organiseeris 
õppereisi.  Reis sai teoks Euroopa Sotsiaalfondi 
toel.

Giidi kuulamas

Jaapani kunstniku installatsioonil

Ülle Mägi, kunstiõpetuse õpetaja

SUVINE KERGEJÕUSTIK 
Ilusa sügise lõppedes on läbi ka 
kergejõustiklaste välishooaeg. Kevade 
viimases infolehes said kajastatud jaanipäeva- 
eelsed spordivõistlused, nüüd annaks teada 
aasta teises pooles toimunust.

Eesti B-vanuseklassi meistrivõistlustel 27.-
28.06. Jõgeval esines väga hästi Eva Haavel. 
Võisteldes endast aasta vanematega, saavutas 
ta 800 m üllatuslikult I koha (2.26,14) ja 400 
m jooksus 4. koha (1.03,73), Kerdo Jakunin 
oli PA 100 m jooksus 14. (12,11), 
kaugushüppes 12. (5.80) ja 17. 200 meetri 
jooksus (24,56).

Eesti noorsoo ja juunioride meistrivõistlustel 
5.- 6.07. Rakveres saavutas Teele Treiel TJ 
100 m tj 6. koha (16,25), kuulitõukes 5. koha 
(10,64), kõrgushüppes II koha (1,60), 
odaviskes 5. koha (34,61). Grete Pokk 
saavutas kettaheites 6. koha (32,13).

Grete Pokk ja Greete Vapper osalesid juuli 
algul Saarte Mängudel Wrighti saarel. Need 
„maailma saarte olümpiamängud“ toimuvad 
iga kahe aasta tagant, järgmistele mängudele 
minejad valmistugu sõiduks Bermudale.

Eesti 13. Suvemängudel 8.-9.juulil Rakveres 
osalesid Greete Vapper kaugushüpe – 4.66 
(15), Kaisa Kaldmäe 800 m – 2.39,85 (11), 
Margit Mägi NV I kaugushüpe – 4,35 (5), 100 
m – 15,36(9), 400 m – 1.17,79 (6), Teele 
Treiel kõrgushüpe 1,65 (2), kuul 9,84 (17), 
odavise34,02 (11), Grete Pokk kettaheide 
31.66 (12).

Tänu väga edukale esinemisele Eesti B-klassi 
meistrivõistlustel, pääses  Eva Haavel Eesti 
võistkonda, esindamaks riiki Balti riikide 
meistrivõistlustel 16.juulil Leedus Alytuses. 
Ja ta saavutas 800 m väga hea 3. koha 
(2.30,34).

17.juulil Kadrioru staadionil toimunud Eesti 
klubide karikavõistlustel moodustasid suure 
osa KJK Saare naiskonnast SÜG-i tüdrukud. 
Greete Vapper 100 m – 13,85 (11), 400 m tj 
1.10,65 (8), Riine Rander 200 m – 30,09 (10), 
Kaisa Kaldmäe 800m 2.37,79 (8), Anett Munk 
1500m – 5.31,27 (8), Teele Treiel kõrgushüpe 
1.63 (3). Naiskond saavutas 7. koha. Meeste 
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võistkonda kuulus Ken Kaljurand: kõrgushüpe 
1.80 (9), kolmikhüpe – 12.85 (11). Meeskond 
saavutas 10. koha.

23.-24.augustil osales Eesti A-klassi 
mitmevõistluse meistrivõistlustel Rauno 
Liitmäe. See oli talle peale kevadist vigastust 
esimene võistlus, kokkuvõttes saavutas ta 6252 
punktiga 4. koha (12,34 – 6.02 – 14,42 – 1.86 – 
53,95 – 16,07 – 36,12 – 3.66 – 48,91 – 4.54,51).

Iga-aastases Eesti Koolispordiliidu suvelaagris 
Hiiumaal osalesid Eva Haavel, Karmen Armus, 
Kerdo Jakunin, Danel Tiirats.

Eesti juunioride ja noorte meistrivõistlustel 
10.septembril Rakveres kuulus Saaremaa 
võistkonda jällegi palju SÜG-i noori. Rauno 
Liitmäe 400m jooksus – 54,47 (6), 110 m tj – 
16,01 (6), Ken Kaljurand, Edgar Vanin 
kaugushüpe 5.33 (11), kuul – 10,47 (11), 
Karmen Armus 100 m – 14,18 (9), Eva Haavel 
teivashüpe – 1.80 (6), 400 m  - 1.07,92 (6), 
Mari-Liis Tishler kaugus – 4,62 (7), 800 m – 
2,50,0 (6), Tiina Ollemaa 100 m tj 19,73 (7), 
Greete Vapper 400 m tj – 1.12,17 (4), Teele 
Treiel kõrgushüpe 1,58 (2), kuul 10,40 (3), Grete 
Pokk vasar – 25.41 (5), Eliise Hoogand odavise 
– 31,28 (4), Kaisa Kaldmäe. Poisid saavutasid 9. 
koha, tüdrukud 6. koha.

Selle suvehooaja viimaseks võistluseks oli 
oktoobri alguses maakonna koolide vaheline 
teatekrossi võistlus Kärlal. Põhikooli 
võistkond saavutas KG ja Valjala järel 3. koha. 
Võistkonda kuulusid Luise Vevers, Markus 
Armus, Carmen Electra Pirn, Mariliis Remmel, 
Rasmus Saar, Henri Paomees, Helina Koppel, 
Maigret Mõru, Johannes Treiel, Kristo Püüding, 
Eva Haavel, Kreta Rand, Kerdo Jakunin, Danel 
Tiirats. Gümnaasiumi  osa võistkond saavutas I 
koha koosseisus: Eliise Hoogand, Tiina Ollema, 
Teele Treiel, Liis Lepik, Kaisa Kaldmäe, Sander 
Tšernobrovkin, Thorwald-Erik Kaljo, Theodor 
Kaljo, Jüri Põld ja Ken Kaljurand.

Juuli lõpus Tallinnas Kardrioru staadionil 
toimunud Euroopa juunioride 
meistrivõistlustel kergejõustikus said 
vabatahtliku töö kogemuse Eliise Hoogand, 
Teele Treiel ja Birgit Truumees. Eliise tegutses 
Hispaania ja Teele Saksamaa võistkondade 
saatjatena, Birgit tegi staadionil kõiki 

vajaminevaid töid. Kuna tüdrukutel on „keeled 
suus“, siis hätta nad ei jäänud ja olid saadud 
kogemusega ülirahul.

Virge Treiel, kergejõustiku treener

KONKURSS ÕPILASTELE
„IKT vahendid aitavad õppida“
Õpilased kasutavad mitmesuguseid 
kaasaegseid IKT vahendeid ja 
internetikeskkondi ehk enamgi kui õpetajad. 
Üldiselt arvatakse, et nad teevad seda muul 
otstarbel kui õppimine. Katsuge tõestada 
vastupidist!
Konkursi tingimused:
Konkursile oodatakse osalema põhikooli ja 
gümnaasiumi õpilasi individuaalselt või kuni 
3-liikmelise rühmana. 
Konkursitöö:
  - kirjeldab IKT vahendi(te) kasutamist 
matemaatika ja/või loodusainete 
(loodusõpetus, bioloogia, geograafia, keemia, 
füüsika) õppimisel;
  - esitab konkreetse kirjelduse (õpiloo) 
õppimisest IKT vahendi (nt nutitelefon, GPS, 
tahvelarvuti, arvuti jne) ja/või 
internetikeskkonna (nt Facebook, MSN ja 
Skype, õpiprogramm, veebilehed jne) 
kasutamisega;
  - selgitab õpitud teema teoreetilist tagapõhja 
ja annab soovitusi tõhusaks õppimiseks;
  - on sisuliselt (teaduslikult) õige ja 
korrektne;
  - on illustreeritud (pildid, skeemid, video 
jms) ning avaldatud veebis;
  - on terviklik, uudne ja teiste poolt kasutatav;
  - vastab autoriõiguste nõuetele.
- Konkursitöö esitada: link
- Konkursi tähtaeg on 1. detsember 2011.
- Hindamismudel: 
http://koolielu.edu.ee/hindamismudelid/index.
php?tegevus=print&hmid=534
 Auhinnad:
I koht – MP4-mängija
II koht – Komplekt: juhtmeta hiir ja 
kõrvaklapid
III koht – Tiigrihüppe/Koolielu sümboolikaga 
meened
Žüriil on õigus välja anda eripreemiaid ja 
preemiaid ümber jagada.  

Koolielu portaal
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