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KOLMAPÄEVAST PÜHAPÄEVANI 

K  02.04 Sel nädalal on meil külalised 
Friedrich Magnus  

 Schwerd Gymnasiumist 
 14.00 Juhtkonna koosolek 
 15.00 Metoodikanõukogu 
  koosolek 
 15.50 Võõrkeelte ainekomisjoni  
 koosolek 
 19.00 12. klasside lastevanemate  
 koosolek 
N  03.04  
R  04.04 09.00 Estonia etendus   
 „ Ka ooper kõlab tuttavalt" 
 12.15 MK Vendade Liivide  
 konkurss 
 19.00 Kabaree 97. lennu etendus 
 20.00 MK Abiturientide Ball 
L  05.04 09.30 1.-4. klasside individuaal- 
 võistkondlik malevõistlus 
 Bioloogiaolümpiaadi lõppvoor  
 gümnaasiumile 
P  06.04 Bioloogiaolümpiaadi lõppvoor  
 gümnaasiumile 
E  07.04 10.45 Klassivanemate koosolekud 
 12.00  Saaremaa 2.-3. kl rühmade  
 II eelproov aulas 
 14.00 Direktsiooni koosolek  
 15.50 Õpilasesinduse koosolek 
 18.30 Hoolekogu 
T  08.04 16.00 SYG Cheff 
 MK Põhikooli näitemängupäev 
K  09.04 15.45 Klassijuhatajate  
 nõupidamine 
N  10.04 
R  11.04 Ül. Teatrifestival G 
L  12.04 Ül. Teatrifestival G 
 Võimlemisfestival „Hea rüht  
 kõigile“ 
 Füüsikaolümpiaadi lõppvoor 
P  13.04 Füüsikaolümpiaadi lõppvoor 
 Astronoomia lahtine võistlus 
 

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED 

K  02.04 Merle Prii.Miksikese  
 rahvusvahelised projektid 
N  03.04 Direktsiooni info 

R  04.04 Rita Ilves. Haridus teatris - teater  
 hariduses 
E  07.04 Viljar Aro 
T  08.04 Rita Ilves. Haridus teatris - teater  
 hariduses 2 
K  09.04 Indrek Peil. Teaduskonverentsist 
 Poska Gümnaasiumis 
N  10.04 Direktsiooni info 
R  11.04 Anne Teigamägi.  
 Keskkonnaharidusest Lätis 
 

DIREKTSIOONI KIITUS 

Tiiu Haavik – võimlemisfestivali finaali 
suurepärase korraldamise eest. 
Juuno Jalakas – õpilaste väga hea juhendamise 
eest kuni 14-aastaste noorte 
malemeistrivõistluste valikturniiriks. 
 

MINGE METSA 

Kevad on lõpuks ometi käes ja pakub omamoodi 
lõhnateraapiat. Lõkkelõhn, aurav rohi, 
hommikupäikeses meri, värskelt küntud sõnnik, 
lehtedest puhastatud mulla lõhn ja müstiline 
kevade hõng... Lõhnad stimuleerivad aju 
limbilist keskust, mis vastutab tunnete, 
intuitsiooni ja mälu eest. Iga lõhn tekitab 
emotsioone ja äratab mälestusi. Emotsioonid aga 
ulatuvad meie olemuse sügavamatesse 
soppidesse, kuhu tavalise teadvusega ei jõua. 
Seetõttu on nn lõhnateraapia üsna hea viis 
tervise parandamiseks ja haiguste profülaktikaks 
ning sobib eriti hästi kevadväsimuse ja stressi 
vastu.  
Minge metsa ja ahmige tärkava looduse aroomi, 
boonuseks saate veel hingekeeli paitava 
linnulaulu! 
Minge mere äärde ja tõmmake ninna meretuule 
toodavat hõngu, boonuseks kuninglike 
luigepaaride graatsia! 
Minge põllu äärde ja te tunnete traktorimootori 
vaikse tuksumise saatel teieni jõudvat 
vastküntud värske mulla lõhna, boonuseks 
käratsevad ussiootel linnud! 
Tehke lõket, vaadake tuld ja nautige tärkavat 
loodust! 
Kevadpäikest südamesse! 
Viljar Aro, koolijuht 
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VÕIMLEMIS- JA TANTSUKAVADE 

FINAAL 
 

Esmaspäeval, 31.03 pealelõunal toimus kooli 
võimlas  õpilaste omaloominguliste võimlemis-
ja tantsukavade konkursi finaal, kus osales 7 
võimlemiskava ja 4 tantsukava. Konkursi 
eelvoor toimus 24. märtsil, kus esitati kokku 14 
kava. Rühmad olid kavade koostamisel palju 
tööd teinud ja harjutanud. Eriti paistis oma 
taseme poolest silma 9.a. klass. Esinejaid hindas 
žürii eesotsas õp Indrek Peiliga. Žüriisse 
kuulusid veel õp Ljuba Paju, Merle Oopkaup, 
Aime Metsmaa ja külalisõpetaja Saksamaalt. 
Miss Graatsiat aitasid valida ka kaks kena 
noormeest  Saksamaalt. 
 

Võitjad:  
Võimlemiskavad 
Parim võimlemiskava  9.a kl „Vabakava” 40 
punkti. 
Võimlemiskavade põhikooli laureaat 9.a kl 
„Hüpitsakava” - loovtöö. 37 punkti                                                
Kava autorid Britha Kuldsaar ja Sandra Aulik. 
Võimlemiskavade gümnaasiumi laureaat             
10.c klassi „Lindikava” 33punkti. 
Võimlemiskavade põhikooli tunnustusauhind       
5.b klassi  „Lindikava” 30 punkti. 
Võimlemiskavade gümnaasiumi  
tunnustusauhind  12.c „Vabakava” 32 punkti. 
 
Tantsukavad 
Parim tantsukava  7.b kl  36 punkti. 
Tantsukavade laureaat    10.a kl 32 punkti. 
Tantsukavade tunnustusauhind   9.a kl HIP-HOP 
– loovtöö 31 punkti.                                                                                
Kava autorid Alice Berens ja Kerttu Kütt. 
„Miss Graatsia 2014” Britha Kuldsaar  
9.a.klassist 
 
Tänud kõikidele osalejatele eelvoorus ja  finaalis 
osalenutele. Kohtume  maakondlikul  õpilaste 
omaloominguliste kavade konkursil 11. aprillil 
kell 16.00 Vanalinna kooli võimlas. 
 
Õpetaja Tiiu Haavik 
 

PÕHIKOOLI MÄLUMÄNG 

 
Põhikooli mälumängule on sel õppeaastal joon 
alla tõmmatud. Aitäh kõikidele tublidele 
osalejatele! Lõplikud tulemused said sellised: 

Klass     I  II        III IV     kokku koht 
5.A        8p 10p     14p 11p    43p 6.-7. 
5.B       12p 13p     11p 11p    47p 4. 
6.A       10p 13p     10p 8p      41p 8. 
6.B        9p 11p     11p 12p    43p 6.-7. 
7.A         -        9p      11p       -       20p        10. 
7.B       13p 15p     13p 14p    55p 2. 
8.A       11p 12p     11p 11p    45p 5. 
8.B         6p 16p       - 11p    33p 9. 
9.A       15p 17p     10p 15p    57p 1. 
9.B      10p 14p     14p 11p    49p 3. 
 
Kohtumiseni uuel aastal uutes voorudes! 
 
Huvijuht Diana Õun 
 

MALETAJATE EDU 

 
Andre Koppel ja Andres Sui (mõlemad 5.B) 
mängisid koolivaheajal kolm päeva Kohtla-
Järvel Eesti kuni 14-aastaste noorte 
malemeistrivõistluste valikturniiril. 63 osavõtja 
hulgas kogus Andre Koppel šveitsi süsteemis 
läbi viidud seitsmevoorulisel võistlusel 5 punkti 
ja jäi jagama 5.-6. kohta. Andres Sui tulemuseks 
oli 4 punkti ja 22. koht. Mõlemal neil on nüüd 
õigus osaleda 24.-27. aprillil Pärnus toimuval 
selle vanuseastme noormeeste Eesti 
malemeistrivõistluste finaalturniiril. 
 
Juuno Jalakas, maleringi juhendaja 
 

UUT KIRJANDUST 

RAAMATUKOGUS 

31.03.2014 
 
DVD sarjast: Eesti lastefilmid: 
16. Keegi veel, Hing sees, Rebasenaine; 17. 
Arabella, mereröövli tütar;  18. Metsluiged; 19. 
Mirjami lood;  20. Tule tagasi, Lumumba;  21. 
Kunksmoor; 22. Kevad südames;  23. Kuhu 
põgenevad hinged;  24. Kutsu-Juku seiklusi, 
Peetrikese unenägu, Ott kosmoses, Krõll;  25. 
Kallis härra Q; 26. Röövlirahnu  Martin (Eesti 
Ajalehed, 2013) 
 
EV välisministri Urmas Paeti visiit 
kooliraamatukokku ja autogrammiga kingitus, 
04.02.2014: 
Vabaduse raamat : 111 teost liberaalsest 
vaimuloost (see on raamat vabadust ülistavatest  
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raamatutest.  Nende kaante vahelt leiad 
ülevaated 111 vabadusraamatust või lühemast  
kirjutisest, taustaks originaaltsitaadid. Esitletud 
kirjutiste sõnumi on lugejateni toonud enamasti 
saksa ja šveitsi mainekad teadlased ja 
publitsistid) Liberalismi Akadeemia, 2012 
Kirjastus Raudwara kingitus kooli 
raamatukogule hea koostöö tänutäheks, 
25.03.2014: 

M. Tamm  Unesnõiduja : 2006 kuni Mehhiko 
(teos pälvis 2011.aastal parima uustulnuk-autori 
auhinna) Raudwara, 2011. 

National Geographic Eesti 3 (2014) : Mustad 
augud, Ohustatud tuun, Damaskuse müürid, 
Hobuserahvas 

P. Kiristaja; Tiina Talvi (toimetaja)  Eesti 
kojaga maismaatigude määraja (Loodusajakiri, 
2014) 

A. Madisson  Kirjarahva teine pildiraamat : 
fotosid aastatest 2010-2013 (Eesti 
Kirjandusmuuseum, 2013) 

Contact Russian : Simulation of life in Moscow 
/ Communication game (õppemäng on uudne 
võimalus õppida vene keelt loovalt, lõbusalt ja 
ohtralt suheldes. Tegemist on alates B1 tasemest 
suhtlusoskuste ja Moskva linnas ning vene 
kultuuris mugavalt orienteeruma õppimise 
mänguga) Embassy of Education, 2014 

J. Challoner  Teaduse lugu (47 tuntud teadlase 
elu- ja teaduslugu on esitatud nii, nagu koolilaps 
sellest arusaadavalt ja humoorikalt aru saaks) 
Avita, 2013 
 

ÕPPEKIRJANDUS: 

e-loodusõpetus 2.1; 2.2  (abimaterjal 2. klassi 
õpetajale) Koolibri, 2012 

I. Haalen  Ilus emakeel : 1. klassi 
lugemisülesanded aabitsa ja õpiku juurde 
(Koolibri, 2014) 

T. Hennoste  Eesti keele allkeeled : õpik 
gümnaasiumile (Eesti Keele Sihtasutus, 2013) 

P. Palm  Matemaatika kontrolltööd 6. klassile : 
uus õppekava (Avita, 2013) 

T. Kaljas  Matemaatika õpik 6. klassile II osa  
(Koolibri, 2014) 

A. Telgmaa  Matemaatika õpik 9. klassile II osa 
(Koolibri, 2014) 

Tehnoloogia töövihik 6. klassile (Avita, 2013)  

Bioloogia õpik gümnaasiumile IV kursus: 
Evolutsioon. Ökoloogia. Keskkonnakaitse (Avita) 

Fit fürs Zertifikat B1 : Deutschprüfung für 
Erwachsene + 2 CD (München, 2013) 
Saksa keele õpik algajale :Deutsch für uns.Ein 
Lehrbuch für Anfänger + CD, CD-ROM (TEA, 
2010) 
I. Kotovitš  Vene keele õpik keeltekoolidele ja 
kursustele (Koolibri, 2005) 
E. Raudla  Русский язык - мой друг и 
помощник. Часть 1 (Koolibri, 2007) 
 
ILUKIRJANDUS: 
Enda Naaber Nipsust  Päevadest pärg : luulet 
aastast 2008 (Kentaur, 2010) 
 
Uudiskirjanduse kohta leiate infot raamatukogu 
andmebaasist   
RIKSWEB  http://192.168.0.5/riksweb/ 
 
Iivi Vikat, raamatukogu juhataja 
 

KODUTÜTRED VÕHMAL 

 

Möödunud nädala reedel-laupäeval sõitsid 
Saaremaa kodutütred Võhma külamajja, et 
üheskoos veeta kaks toredat ja sisukat päeva. 

 
Selliseid sarvi juba niisama metsast ei leia 

Reedel peale koolipäeva tuli kribinal-krabinal 
koju tõtata, et kaasa haarata juba varem valmis 
pakitud reisikott ning 16.15 algas staabi juurest  
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bussisõit Võhmale. Kohale jõudes majututi 
tubadesse ning tegevused said alata.  
 

Kõigepealt võeti mõõtu õhupüssist  ja vibust 
täpsuse laskmises. Seejärel sai kõhtu kinnitada 
õhtusöögiga. Hiljem kuulati kohalikku 
jahimeest: mida kujutab endast jahimeheks 
olemine, milliseid toredaid trofeesid on võimalik 
endale saada, kuidas käituda maanteel, kui tee 
ääres on surnud uluk jne.  
 

Siis rääkis meile Aire Pahapill 
naiskodukaitsjatest, peamiselt nende võistlustest. 
Kuidas valmistuda ränkraskeks Utriaks, mida 
tähendab koostöö, millised on võistlustel 
käimise hirmud ja rõõmud. Õhtu jätkus 
võistkondliku „sulemänguga“, mis oli nagu 
võrkpall, aga palli asemel oli sulg ning käte 
asemel tuli kasutada hoopiski hingeõhku: sulg 
tuli puhuda vastasmeeskonna poolele põrandale. 
Kellel veel peale seda kõike jaksu oli, võis 
tunnikese kuni kesköise unerahuni veel 
erinevaid lauamänge mängida. 
 

Teisel päeval eriti magada ei lastud. Hommikul 
pool kaheksa toimus matk Võhma maalinnale 
ning sealt edasi paika, kus kohalikel on võiamlus 
ilusa talveilma korral suusatamas-kelgutamas 
käia. Läbi metsa kulges teekond tagasi 
peatumiskohta, kus ees ootas värskendav 
hommikusöök.  
 

Siis aga oli käes aeg mängudes võistlemiseks. 
Mõõtu võeti kabes, lauatennises ja 
üllatusmängus. Meie kooli kodutütar Hanna 
Saaretalu saavutas pingelises heitluses 
üllatusmängus auväärse 3. koha. 
 

Kellel võistlusmängud olid mängitud, said veel 
joonistada kodutütarde sügiseste 
olümpiamängude maskotti, lasta õues vibu või 
mängida seltskondlikke lauamänge. Samuti sai 
tutvuda külamajas asuvate raamatukogu, ajaloo- 
ja käsitöötoaga. Ning oligi aeg kosutavaks 
lõunasöögiks, sellele järgnevaks lõpurivistuseks, 
auhindade kättesaamiseks ning kojusõiduks. 
 

Oli väga vahva üritus! Aitäh kodutütarde 
noorteinstruktor Ingrid Paistele ja piirkonnajuht  

Tiia Kütile ning võõrustavale Võhma 
külamajale! 
 
Hanna Saaretalu: 

Minule meeldis laager väga ja võiks teinekordki 
kuhugi sellisesse kohta minna. Ma sain juurde  

uusi tuttavaid, kellega oli väga lahe. Mulle 
meeldisid väga need mängud ja võistlused ning  
ka tants, mida tantsisime. Meeldis ka 
hommikune retk. Kõige enam meeldis mulle 
õhupüssist laskmine, vibu laskmine, õnnemäng 
ja hommikuretk!!! 
 

Kokkuvõtte tegi kodutütardega kaasas olnud 
Merle Prii 
 

POSKA AKADEEMIAS 

Reedel, 28. märtsil toimus Tartu J. Poska 
Gümnaasiumis õpilaste teaduspäev „Poska 
Akadeemia”. Meie koolist võtsid konverentsist 
osa abituriendid Kaja Armus, Brita Rand ja 
Krete Tarkmees. Kaasas oli ka õpetaja I. Peil. 
Õpilased kuulasid loengut mikrobioloogiast, 
noorteadurite ettekandeid ja esinesid ka ise oma 
uurimistööde tutvustustega. Pärastlõunal sai 
osaleda töötubades ning vaadata teadusteatri 
„Kolm Põrsakest” etendust. 
Õpetaja Indrek Peil 
 

OMALOOMINGU LEIUNURK 
 

Jutus algab iga lause tähestiku järgneva tähega 
(võõrtähed on välja jäetud). 
 

Õudusjutt 
 

„Ai!“ karjus naabrimees. Binokkel oli mul 
käeulatuses ja uurisin, mis toimub, kuni 
märkasin... Diivanil oli vereplekk. Esikus oli 
kuulda samme. Gloobus hakkas laual keerlema. 
Hall kass ehmus ja jooksis minema. Imelik oli 
see, et naabrimeest enam majas ei olnud. Ja ta 
aknad olid pimedad. Kõik oli korraga vaikne. 
Läksin oma tuppa. Minu tuba oli täiesti tühi. 
Nägin, et keegi on õues. Ootasin ja lootsin, et 
äkki näen tundmatu isiku nägu, aga ei. Panin 
akna kinni ja läksin alumisele korrusele. Rotid 
olid trepil ja ma ehmusin. Segased asjad 
toimusid majas. Tuled kustusid järsku kogu 
majas. Uurisin, mis toimub, kui järsku nägin 
magamistoa seinal varju. Vaatasin, kes seal on, 
aga ei näinud kedagi. Õhku oli toas vähe ja raske 
oli hingata. Äkki hüppasid sisse neli mustas 
riietes ja noaga inimest. Öö oli käes ja inimesed 
hakkasid midagi ütlema. „Ütleme nüüd 
üheskoos: PALJU ÕNNE SÜNNIPÄEVAKS!“ 
ütlesid mustad olevusedja võtsid mustad mantlid 
ära ning selgus, et nad olid ema, isa, naabrimees 
ja hea sõber. 
 

Johanna Priske, 5.B klass 


