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KOLMAPÄEVAST REEDENI 

K  08.02 15.30 Klassijuhatajate  
 nõupidamine 
N  09.02 16.00 Õpetajate mälumäng 

R  10.02 19.00 Kabaree linnarahvale 
 VAB etlemise konkurss  
L  11.02 12.00 Lingvistikaolümpiaadi  
 eelvoor 
 20.00 Kabaree vilistlastele 
 VAB etlemise konkurss  
 MK ühiskonnaolümpiaad  
P  12.02   
E  13.02 09.45 PK klassivanemate  
 koosolekud 
 10.45 G klassivanemate  
 koosolekud 
 14.00 Direktsiooni koosolek 
 MK algklasside elektrooniline  
 viktoriin III voor (Täheke, Hea  
 Laps) 
T  14.02 16.00 Õpilasesinduse koosolek 
 17.00 Eelkool 
 MK algklasside elektrooniline  
 viktoriin III voor (Täheke, Hea  
 Laps) 
K  15.02 14.00 Juhtkonna koosolek 
 15.30 Tehnikanõukogu koosolek 
             16.00 Võõrkeelte ainekomisjoni  
 koosolek KG-s 
 16.00 Nõukoja koosolek 
 VAB Koolinoortele IKT  
 konverents 
 MK algklasside elektrooniline  
 viktoriin III voor (Täheke, Hea  
 Laps) 

N  16.02 16.00 Väärikate Ülikool 
             16.00 PK mälumäng 
 18.30 Ö-Ülikool 
 MK algklasside elektrooniline  
 viktoriin III voor (Täheke, Hea  
 Laps) 

R  17.02 10.00 saksa keele olümpiaad PK 
 MK algklasside elektrooniline  
 viktoriin III voor (Täheke, Hea  
 Laps) 
 19.00 Kabaree linnarahvale  

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED 
K  08.02 Merike Kuldsaar. Vihjamisi  
 Hiina meditsiinist 
N  09.02 Direktsiooni info 
R  10.02 Anne Teigamägi. Praktikalt  
 teooriale 
E  13.02 Viljar Aro 
T  14.02 Madli Mikli, Sirje Paakspuu.  
 Taas õpilaste toetamisest 
K  15.02 Merle Prii. Teksti vastuvõtu ja  
 loomise oskus 
N  16.02 Direktsiooni info 
R  17.02 Mia Rand. Uut ametiühingust 
 

TÄNU TEGIJALE 

Liis Ojasaar, Marju Roberts, Liina Truu — 
õpilaste suurepärase juhendamise eest 
piirkondlikuks inglise keele olümpiaadiks. 
Rita Ilves, Sirje Kreisman — õpilaste 
suurepärase juhendamise eest maakondlikuks 
etlusvõistluseks. 
Inge Vahter, Mart Mölder — õpilaste 
suurepärase juhendamise eest maakondlikuks 
bioloogiaolümpiaadiks. 
Aime Metsmaa — õpilaste eduka juhendamise 
eest maakonna koolinoorte MV 3 T+ 3 P 
võrkpallis. 
Inge Vahter — õpilaste väga hea juhendamise 
eest Teaduslahinguks. 
 

NOPPEID HARIDUSJUHTIDE 10. 

AASTAKONVERENTSILT 
 
2. ja 3. veebruaril toimus Pärnus haridusjuhtide 
kümnes aastakonverents — seekord 
visioonikonverents. Püüan allolevas minu 
arvates olulisemast väikese ülevaate anda — 
aga vaid nopetena, et oleks intrigeeriv ja 
paneks mõtlema: 
 
KERSTI KALJULAID, Eesti Vabariigi 
President — „Millised on presidendi plaanid 
hariduselu suunamisel?“ Lõpusõnumiks oli, et 
ei pea ootama juhiseid ministeeriumilt, vaid ise 
mõtlema ja otsustama kohapeal. Aga veel — 
kuidas  sõnastame  oma  komberuumi  (kõike ei 
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saa ju seadustesse panna); paljude keelte oskus 
süvendab igal juhul keeletunnetust; me ei pea 
muretsema tiibade pärast, mis me oma lastele 
anname; uute digilastega tuleb kohaneda, mitte 
piirata ja võidelda; töö olemus on täielikult 
muutumas; kool peab kogu aeg muutuma kiiresti 
selleks, et ta saaks jääda samaks;  PISA 
mõõdikud on väga head; peaksime üles leidam ka 
hea tuju mõõdiku; jätame lapsevanemale 
vastutuse oma laste hariduse eest — kui ta läheb 
koos lastega kuuks ajaks puhkusele, siis ärme 
keelame, vaid toetame ... 
 
TOOMAS TAMSAR, Tööandjate Keskliidu 
juhataja — „Milliseid inimesi vajame kümne 
aasta pärast?“ Täna veel ei oska õpilased väga 
hästi koostööd teha ning ise õppida; samuti on 
arenguruumi olulise ja ebaolulise vahel vahe 
tegemises; selleks, et koolist tuleksid kümne aasta 
pärast asjakohaste teadmistega ja õnnelikud 
noored, peavad õpetajad seda ise olema; 
kibestunud ja iseendaga rahulolematu õpetaja ei 
saa meie soovitud tulemust anda; tööandjad 
ootavad, et töötajad tahaksid töötada, tahaksid ja 
oskaksid iseseisvalt õppida, julgeksid katsetada ja 
eksida, oleksid ettevõtlikud ja initsiatiivikad ... 
 
MIHKEL RAUD, Eesti laulja, kitarrist, kirjanik, 
blogija, saatejuht ja ajakirjanik — „Millist 
kultuuri peaksime väärtustama?“ Eesti suurim 
vaenlane on harimatu eestlane; maailm on 
kuidagi lõhki — keegi täpselt ei tea enam, 
millised on õiged väärtused; mida ontlikumaks 
me oma õpilased õpetame, seda kiiremini, 
kaugemale ja kauemaks nad siit ära lähevad; kui 
keegi valetab, siis ta tegelikult ei valeta, vaid 
esitab alternatiivseid fakte?; ma tean, et Eesti 
haridussüsteem on väga hea — ma usaldan 
seetõttu Eesti koolisüsteemi pimesi ... 
 
VAHUR KARUS, Kaitseministeeriumi riigikaitse 
planeerimise osakonna juhataja asetäitja, 
kolonelleitnant — „Mida me haridusvaldkonnas 
saame teha, et oma julgeolekut tagada?“ Sõjaväes 
teame, et kui me planeerime, siis plaan läheb 
pekki, aga kui me ei planeeri, läheb kõik pekki; 
kõige tähtsamad on vastutustunne, avatud 
mõtlemine ja terves kehas terve vaim; väike 
eetikatest millegi tegemiseks: — kas see on 
seaduslik, — kas see on vajalik, — kas ma 
suudan endale ka hiljem otsa vaadata; riigi 
kaitsmine algab empaatiast ja abivalmidusest 
kaasinimeste suhtes ning jätkub läbi isetu tegevu- 

se riigi hüvanguks; riigi kaitsmine algab oma 
kodanikukohuse täitmisest ja vastutustundest 
enda tegevuse eest – seepärast tehkem seda, 
mida oleme kogu aeg teinud ja püüdkem seda 
teha veelgi paremini ... 
 
JAAN TALLINN, Eesti programmeerija ja 
ettevõtja, Skype`i üks asutajatest — „Kuidas 
hakkab tehisintellekt mõjutama elu ja haridust 
10 aasta pärast?“ Täna disainib inimene uue 
tehnoloogia ja siis sellest uue versiooni ilma, et 
ta ise muutuks; intelligentsiplahvatuse puhul on 
disaineriks tehisintellekt ja iga järgmine 
versioon annab talle paremad võimed — 
inimene hakkab jääma kaugele maha; 
kassapidajad, autojuhid ja kõige lihtsamad 
kontoritööd kaovad; kaovad ka kergemini 
automatiseeritavad õppeained e sellised, kus 
kasutatakse rohkem teste; keskkond on alati 
kõige targema süsteemi kontrolli all — kui aga 
kõige targemal süsteemil pole enam huvi hoida 
Maal inimesele sobivat hapnikutaset või 
temperatuuri, siis muutub planeet meile 
elamiskõlbmatuks ... 
 
AINAR RUUSSAAR, Eesti 
rahvusringhäälingu juhatuse liige ja ajakirjanik 
— „Kuidas leida tõde nn post-truth ajastul?“ 
Kahtle ja kontrolli alati; kolm soovitust: 1) ära 
usu midagi, millel pole viidet, 2) kui miski 
tundub uskumatuna, on mõistlik mitte uskuda, 
3) ära ise levita kuulujutte ... 
 
MAILIS REPS, Eesti Vabariigi haridus- ja 
teadusminister — „Millised teemad on 
haridusministri laual täna? Aga kümne aasta 
pärast?“ Lõpumõtteks oli, et kui tänane 
haridusminister kümne aasta pärast taas samal 
konverentsil oleks ja kui arutletavad 
probleemid oleksid samad nagu täna, siis 
tunneks ta end olevat haridusministrina 
õnnestunud; PISA 15 tippriiki on pigem 
konservatiivsed e vaja on ka baas- e 
faktiteadmisi; suur hulk väga väikesi koole 
järgmist aastat vastu ei pea; suurenev vajadus 
HEV- ja tugiteenuste järgi; 
riigigümnaasiumitega minnakse edasi aastateni 
2020 – 2021 ning ühtlasi analüüsitakse ka teiste 
gümnaasiumite toimetulekut; pole võimatu, et 
nii gümnaasiumid kui ka kutseharidus antakse 
üle haldusreformijärgsetele omavalitsustele; 
Kuressaare võimalikule riigigümnaasiumile 
hoitakse hetkel veel raha ... 
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Mõned ettekanded olid veel, aga need ei olnud 
ehk nii intrigeerivad. Kokkuvõtteks — oli huvitav 
ja mõtlemapanev. Ja mis veel olulisem — tundub, 
oleme oma kooliga õigel teel. Ja mis kõige 
olulisem — meie edasiminek on eelkõige meie 
enda teha — mõelgem julgelt ja tegutsegem 
kainelt. 
 
Viljar Aro, koolijuht 
 

"Spelling Bee" — inglise keele 

olümpiaad 6.–7. klassidele 

 

 
 
Teisipäeval, 31. jaanuaril toimus Saare maakonna 
inglise keele olümpiaad 6.-7. klassidele. 
Olümpiaadi formaadiks oli meil juba teist aastat 
järjest "Spelling Bee": sõnade tähthaaval ütlemise 
ja kirjutamise võistlus. 

Võistlus oli tänavu kaheosaline: esimene osa oli 
kirjalik, kus "spellimise" järgi tuli kiiresti 
reageerida ning 20 keerulist nime paberile kirja 
panna. 

Teine osa ehk suuline võistlus oli taaskord 
tasavägine, tempokas ning põnev. Et seda 
võistlust võita, on osalejal oluline väga hästi 
tunda inglise keele õigekirja. 
 
Aga tulemustest: 
 
Päeva üldvõitja/Grand Prix —  Hosanna 
Mäekallas, SÜG  
 
7. klassi kirjalik voor esikolmik: 

1.-3. Hosanna Mäekallas, SÜG   
1.-3.. Kristofer Kollo,  OG  
1.-3. Maris Kirsipuu,  Valjala PK  
 

7. klassi suuline voor esikolmik: 

1. Hosanna Mäekallas, SÜG 
2. Romet Vahter, Kuressaare Vanalinna Kool  
3. Raul Koppel, SÜG 
 
6. klassi kirjalik voor esikolmik: 

1. Thomas Hendrik Liiv, KG   
2.-3. Sten Normet Noor , SÜG  
2.-3. Marten Voolaid, SÜG  
 
6.klassi suuline voor esikolmik: 

1. Kristo Lember, Valjala PK  
2. Maarja-Liis Pelska, SÜG  
3. Andi Brauer,  KG  
 
Osalejaid saatsid võistlema Leisi KK, SÜG, 
KG, Muhu PK, Valjala PK, Aste PK, 
Kuressaare Vanalinna Kool, Lümanda PK, 
Kärla PK, Orissaare Gümnaasium. 
 
Liis Ojasaar, inglise keele õpetaja 
 

MAAKONDLIK 

EMAKEELEOLÜMPIAAD 
 
30. jaanuaril toimus KGs maakondlik 
emakeeleolümpiaad 7.-12. klassile. 
Esikolmik ja meie kooli õpilased esikümnes 
olid järgmised: 
 
7. klass 

1. Voldemar Kirss 
2. Helerin Krull KG 
3. Albert Leppik 
4. Martin Vesberg 
5. Annaliisa Lepik 
10. Paula Aarnis 
 
8. klass 

1. Vootele Mets 
2. Emma Kuusk KG 
3. Merzeede Liis Ork KG 
4. Torm Vatsfeld 
8. Sander Teras 
 
9. klass 

1. Liisa Õunpuu 
2.-3. Kadri Ligi Muhu PK 
2.-3. Hanna Täht KG 
9. Feridee Sevostjanov 
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10. klass 

1. Liisa Veliste 
2.-3. Jutta Loviisa Juht 
2.-3. Gerli Rakaselg 
4. Karl Hendrik Tamkivi 
5. Annemai Sepp 
9. Triinu Jakson 
10.-12. Diana Alt 
 
11. klass 

1. Kaupo Humal 
2. Emilia Rozenkron 
3. Brita Laht 
4. Karl Viik 
6. Kadi Riin Tanila 
10.-11. Maria Kirst 
 
12. klass 

1. Mari Kolk 
2. Jane Treima 
4. Reet Koppel 
8. Anni Hallik 
 
Merle Prii, emakeeleõpetaja 
 

ETLEJATE KONKURSS 
 
3.veebruaril toimus maakonna etlejate konkurss. 
 
4.-6. klassi vanuseastet hindasid: Laine Lehto, 
Reet Koppel, Liis Keel, Gerlin Milpak ja 
Marcelle Ots. 
 
GRAND PRIX: Angelika Siinor KG (juhendaja 
Grete Pihl) 
 
LAUREAADID:  
Kirke Medri SÜG (juhendaja Rita Ilves) 
Oskar Link Kahtla Lasteaed Põhikool (juhendaja 
Maret Vaga) 
 Triinu Räim KG (juhendaja Grete Pihl) 
 
7.-9. klassi žüriisse kuulusid Käthe Pihlak, 
Marika Aarnis, Maria Pihlak ja Taavi Sink. 
 
GRAND PRIX: Uku Pokk OG (juhendaja Maret 
Aardam) 
 
LAUREAADID:  
Martin Vesberg SÜG (juhendaja Rita Ilves) 
Liisi Kilgas Salme PK (juhendaja Tea Merivald) 

Lotta Meet KG (juhendaja Eve Tuisk) 
10.-12. klassi hindajateks olid Piret Rauk, Mari 
Ausmees, Ivika Laanet ja Mele Pesti 
 
GRAND PRIX. Bret-Maria Rikko SÜG 
(juhendaja Sirje Kreisman) 
LAUREAADID:  
Elo Nõmm SÜG (juhendaja Rita Ilves) 
Diana Alt SÜG (juhendaja Rita Ilves) 
Katrin Kurvits SÜG (juhendaja Sirje 
Kreisman) 
 
Lisaks anti kõigis vanuseastmetes välja ka 
eripreemiad. Grand prix`ide ja laureaaditiitlite 
saajad esindavad maakonda 10. veebruaril 
Kuressaare Linnateatris toimuval üleriigilisel 
konkursil. 
 
Rita Ilves, emakeeleõpetaja 
 

BIOLOOGIAOLÜMPIAADI 

MAAKONNAVOOR 
 
Laupäeval, 4. veebruaril toimus 
bioloogiaolümpiaadi maakonnavoor. 
Alljärgnevalt esikolmik ja meie õpilased 
esikümnes.  
 
6. klass 

1. Marie Eike Rebane  
2. Artur Medri  
3. Merit Matt  
4. Kirke Medri  
6. Katrin Lindmäe  
8. Jürgen Liiv  
9. Annabel Raun  
 
7. klass 

1. Martin Vesberg 
2. Voldemar Kirss 
3.-4. Carl-Juhan Meri 
3.-4. Annabel Rebane  Muhu PK 
8. Cathrin Benita Poopuu 
 
8. klass 

1. Anni Kuuseok  
2. Sander Teras  
3. Torm Vatsfeld  
4. Kalev Kaasik  
6. Mariliis Albert  
8.-9. Merili Mikku 
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9. klass 

1. Marleen Vahu 
2. Liisa Õunpuu  
3. Eliisa Täht  KG 
4. Feridee Sevostjanov  
5. Roosmarii Sarapuu  
6. Gendra Allikmaa  
 
10. klass 

1. Karl Hendrik Tamkivi  
2. Elo Nõmm  
3. Janely Rüdein KG 
4.-6. Diana Alt  
7. Viktoria Latkin  
8.-9. Kaisa Raaper  
8.-9. Karmel Kikas  
 
11. klass 

1.-3. Emilia Rosenkron  
1.-3. Mari Tiitson  
1.-3. Liisa Niit  
4. Brita Laht  
5.-6. Eliise Šmuul  
7.-8. Iiv Aavik  
 

12. klass 

1. Mari Kolk 
2. Kerli Kuusk 
3. Karin Kreek KG  
5. Britha Kuldsaar 
6. Roland Kastein 
7. Helena Ellermaa 
8. Helina Leppik 
 

Aitäh kõigile osalejatele ja õnne võitjatele! 
 

Inge Vahter, bioloogiaõpetaja 
 

TEADUSLAHING 2017 
 

Juba kolmandat aastat korraldab Eesti Maaülikool 
õpilastele KÄED KÜLGE teadusvõistlust. See on 
võistlus, kus võtavad mõõtu 7.-9. klasside 
kolmeliikmelised võistkonnad. Teaduslahingu 
eesmärk on anda põhikooli õpilastele võimalus 
panna ennast proovile teadusega seotud 
praktiliste ülesannete lahendamises. Ülesanded 
katavad erinevaid loodusteaduste valdkondi. 
 

Meie koolist võttis Teaduslahingust osa kolm 
võistkonda, esindatud olid üheksandikud, 
kaheksandikud ja seitsmendikud. Kokku osales 
maakonnas  12 võistkonda.  

Tulemused:  

I koht võistkond koosseisus Gendra Allikmaa 
(9.a), Feridee Sevostjanov (9.b), Liisa Õunpuu 
(9.b). 
 

II-III koht võistkond koosseisus: Torm 
Vatsfeld (8.a), Kalev Kaasik (8.b), Sander 
Teras (8.b). Nemad jäid kohta jagama 
Kuressaare Vanalinna Kooli võistkonnaga.  

Heaks saavutuseks saab lugeda ka meie kõige 
nooremate esinemist: võistkond koosseisus 
Martin Vesberg (7.a), Cathrin Benita Poopuu 
(7.b) ja Voldemar Kirss (7.b) saavutasid 5. 
koha.  
 

 
vasakult: Gendra Allikmaa (9.a), Feridee 
Sevostjanov (9.b) ja Liisa Õunpuu (9.b) 
 
Osavõtjad märkisid Teaduslahingu kohta 
järgmist: 

Feridee:  
Väga tore oli võistelda meeskonnana, mitte 
individuaalselt. Oli viis erinenevat (praktilist) 
ülesannet: metsatüüpide kohta, planeeringu 
joonestamine, planeetide ülesanne arvutis 
spetsiaalse programmiga, keemia katse 
(tiitrimine) ja ülesanne toitainete kohta. 
Kõikide nende juurde käisid arvutused. 
Vastused sisestasime tahvelarvutisse. Oli väga 
lõbus päev täis teadust. 

Liisa:  
Teaduslahing on minu meelest üks väga lahe 
üritus. Nimi võib tunduda küll veidi hirmutav, 
aga tegelikult pole selles hullu mitte midagi. 
Mulle meeldis väga, kuidas seal valitses üpriski 
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vaba ja lõbus õhkkond. Korraldajad ise olid 
rõõmsameelsed,  ka osalejad  ei olnud liialt 
närvis, isegi muusika mängis taustal. Ülesannete 
lahendamine oli küll kohati pingeline, kuna aega 
oli üsna vähe. Teaduslahingu üldine idee on väga 
vahva, kuna see annab asjast huvitatud õpilastele 
võimaluse veidi teistmoodi uusi asju juurde 
õppida ja vanu teadmisi testida.  
 
Superfinaal toimub 5. mail Tartus. Meie 
maakonda esindab seal meie üheksandike 
võistkond.  Finaliste ootab ees veel uurimistöö 
tegemine ja seda tulebki Tartusse kaitsma minna. 
Soovime neile selleks head pealehakkamist! 
 
Loodusainete õpetajate nimel Inge Vahter 
 

Koerad koolis ehk kuidas 

teraapiakoer Mia tundi andis 
 

 
Pildil 4C, Mia ja tema juht Ly Saar 
 

Oktoobrist jaanuarini võis aeg-ajalt õpilaskodus 
näha liikumas kahtlaseid tegelasi. Ühel neist oli 
neli jalga ja saba! Nii mõnigi  inimene on 
tundnud huvi millega tegu? Anname siis veidi 
aru: koostöös Eesti Abi- ja Teraapiakoerte 
Ühinguga sai ette võetud projekt, kus õpetajaks 
mitte inimene, vaid alaska malamuut Mia. Kuna 
Miale meeldiks, kui kõik inimesed kenasti läbi 
saaks, siis oligi õppeaineks “Sotsiaalsete oskuste 
õpetamine”.  Mia käis meie 4.c klassi poisse 
õpetamas viiel korral ja jäi rahule ning lubas 
vajadusel veel tulla. Seda, et Mia võiks veel tulla 
umbes sada korda, arvasid ka tunnist osa võtnud 
õpilased. Ka Mial ei oleks selle vastu midagi. 
 
Madli Mikli 
 

1.B MUUSEUMITUNNI 

PILDIVÕISTLUS 
 
Nelja 1. B klassi õpilase kunstitööd teemal 
"Kaptenipilt" leidsid äramärkimist. Õpilased 
koos peredega said osaleda 4. veebruaril 
muuseumis toimunud mere-perepäeval. Need 
õpilased olid: Albert Birkenfeldt, Mia Brit 
Kreos, Markus Oopkaup ja Mirell Õiemets. 
 

 
 
4. veebruari merepäevadel kuulutati välja 
kaptenipiltide üldvõitjad: Markus Oopkaup, 
Mia Brit Kreos ja Hubert Spitsõn (2.a)- Nemad 
saavad minna kevadel ühisele merereisile. Palju 
õnne! 
Lisaks kinkis muuseum 1.b klassile 
kinkekaardi, millega saame tasuta osaleda 
järgmises muuseumitunnis nii Kuressaare lossis 
kui ka Aavikute majamuuseumis. 
 
Marina Mäetalu, 1.B klassijuhataja 


