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KOLMAPÄEVAST PÜHAPÄEVANI 
 

K  15.03 14.00 Juhtkonna koosolek 
 15.30 Tehnikanõukoja koosolek 
 16.00 Nõukoja koosolek 
N  16.03 8.00 Känguru võistlus 
 15.30 Õppenõukogu 
 16.00 Väärikate Ülikool 
 18.30 Ö-Ülikool 
R  17.03 11.00 Algklasside III  veerandi  
 aktus 
L  18.03 VAHEAEG  
 Saaremaa Miniteatripäevad  
P  19.03 VAHEAEG 
 Saaremaa Miniteatripäevad  
E  20.03 VAHEAEG  
 Saaremaa Miniteatripäevad  
 Kodutütarde koostöölaager  
 Läänemaal 
T  21.03 VAHEAEG 
 10.00 Koolituspäev 
 Kodutütarde koostöölaager  
 Läänemaal 
K  22.03 VAHEAEG 
N  23.03 VAHEAEG 
R  24.03 VAHEAEG 
L  25.03 VAHEAEG, 
 ühiskonnaolümpiaadi lõppvoor 
 Kodutütarde organisatsiooni  
 sünnipäevaaktus Tallinnas 
P  26.03 VAHEAEG    
 

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED 
 

K  15.03 Triin Vallsalu. Hoolivatest  
 väärtustest 2 

N  16.03 Direktsiooni info 

R  17.03 Rita Ilves. Miniteatripäevadest 
 VAHEAEG 

E  27.03 Viljar Aro 

T  28.03 Kersti Truverk. Tants on terviseks 

K, 29.03 Inge Vahter. Keskkonnaalaste  
 uurimistööde konverentsist 

N  30.03 Direktsiooni info 

R  31.03 Sirje Paakspuu. Taas  
 eripedagoogikast 

TÄNU TEGIJALE 

Rita Ilves, Merle Prii — õpilaste väga hea 
juhendamise eest vabariiklikuks eesti 
kirjanduse olümpiaadiks. 
Sirje Kreisman, Rita Ilves, Merle Prii, Aina 
Seppel — õigekirjakonkursi läbiviimise eest. 
Inge Vahter, Indrek Peil, Ülle Soom, Sirje 
Azarov — õpilaste suurepärase juhendamise 
eest keskkonnaalaste uurimistööde konkursiks. 
Ivar Tamm — õpilaste väga hea juhendamise 
eest Tuule Cup´i jalgpallivõistluseks. 
 

MIDA ARVATAKSE 

GÜMNAASIUMIREFORMIST 

Viimasel nädalal vestlesin sel teemal meie 
kooli paarikümne õpetajaga. Kõige levinumaks 
seisukohaks oli segadus ja otsustamatus. Ühest 
küljest ei osata öelda, kas riigigümnaasium on 
hea või halb, teisalt arvatakse, et õpilaste 
õpitulemused igal juhul langevad. Ühed 
arvavad, et igal juhul tuleb Saaremaale 
riigigümnaasium teha, sest õpilasi on just ühe 
kooli jagu. Teised ütlevad, et kaks kooli 
Kuressaares on parem, sest valikuvõimalus on 
oluline. Suhteliselt üksmeelselt leitakse, et ühe 
gümnaasiumi puhul peab igal juhul tekitama 
lävendi sissesaamiseks ja et tegelikult peaks see 
juba praegu kehtima.  
 
Kolm värvikamat lauset on: 
Mõistus ütleb riigigümnaasiumile „jah“, süda 
aga „ei“. 
Vilistlasena on kahju, õpetajana ei näe muud 
võimalust. 
Riigigümnaasiumi poolt, sest võistlemine 
vähenevate laste nimel pole enam eluterve 
konkurents. 
 

Lausete tagamaaks on suuresti osade õpilaste 
liialt kergekäeline loobumine pingutusest 
paremate õpitulemuste nimel. 
 
Siiski — üsna paljud õpetajad ütlevad, et ei saa 
aru riigigümnaasiumi fenomenist, sest pole 
olnud miskit näha tekkinud riigikoolide 
kvaliteedihüppest.  Ja üsna  mitmed  ei saa  aru, 
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miks senine turvaline 12-klassiline kool järsku 
sobimatuks on kuulutatud. Muret teeb ka raha roll 
— ühest küljest häirib, et raha oleks nagu tähtsam 
kui inimesed, teisalt aga, et miks ei võiks edukale 
koolile veelgi edukamaks muutumiseks raha 
eraldada ilma etteaimamatu tulemusega 
„ümberlõikamiseta“. 
 

Nii võiks mõtisklema jäädagi ja tundub, et seda 
ongi vaja e vaja on laiapõhjalist arutelu, mis 
kaasab nii õpetajad, lapsevanemad, õpilased, 
vilistlased, kogukonna kui ka omavalitsuse koos 
volikogu ja kogu uueneva Saaremaaga.  
 

Tarku mõtteid meile kõigile soovides 
 
Viljar Aro, koolijuht 
 

LINGVISTIKAOLÜMPIAADI 

EELVOOR 
 

11. veebruaril toimus lingvistikaolümpiaadi 
eelvoor. Eelvoorust võtsid osa 8.-12. klassi 
õpilased üle Eesti. Saaremaa mastaabis kujunesid 
tulemused järgmiseks: 
 

8. klass 
1. Torm Vatsfeld 
2. Vootele Mets 
 

9. klass 
1. Kadri Ligi  Muhu PK 
2. Karoliine Kaljuste Muhu PK 
3. Oliver Paljak  
 

10. klass 
1. Triinu Jakson  
2. Katrin Kurvits  
 

11. klass 
1. Karl Viik 
2. Brita Laht 
3. Emilia Rozenkron 
4. Eliise Šmuul 
 

12. klass 
1. Mari Kolk  
2. Kerli Kuusk  
 
Vabariiklikusse lõppvooru pääsevad 40 parimat. 
Nende hulgas on Karl Viik, Brita Laht ja Emilia 
Rozenkron, kes on oodatud 22.-23. aprillil 
Tartusse. 
 

Aitäh kõigile osalejatele ja palju õnne võitjatele! 

ÕIGEKIRJAKONKURSS 
. 
Märtsis on tavaks meie koolis võtta mõõtu 
õigekirja tundmises. Konkursist võtavad osa 
parimad 7.-12. klassi õpilased. 

Tänasel emakeelepäeval on kõigile 26 
osavõtjale tunnustusüritus Noortejaamas. 

Esikolmikud kõikides klassides said järgmised: 
 
7. klass 
1. Martin Vesberg 
2. Albert Leppik 
3. Voldemar Kirss 
 
8. klass 
1. Anni Kuuseok 
2. Torm Vatsfeld 
3. Margit Valge 
 
9. klass 
1. Feridee Sevostjanov 
2. Liisa Õunpuu 
3. Oliver Paljak 
 
10. klass 
1. Karl Hendrik Tamkivi 
2. Elo Nõmm 
3. Gerli Rakaselg 
 
11. klass 
1. Kaupo Humal 
2. Karl Viik 
3. Karl Kustav Kuning 
 
12. klass 
1. Mari Kolk 
2. Britha Kuldsaar 
3. Jane Treima 
 

Merle Prii, emakeeleõpetaja 
 

Saare maakonna õpilasteadurid 

olid edukad keskkonnaalaste 

uurimistööde konkursil 
 
10. märtsil 2017. aastal käisid Saare maakonna 
noored uurijad kaitsmas enda uurimistöid 
keskkonnaalaste uurimistööde konverentsil 
Tartu loodusmajas. Kokku kutsuti kogu vaba-
riigi ulatuses edasi teise vooru 10 põhikooli 
uurimistööd ja 10 gümnaasiumist, meie 
maakonna õpilasi oli nende hulgas kokku 9. 
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Konverentsi saab pidada meie õpilastele 
võidukaks: 5.-7. klasside arvestuses läks võit Aste 
Põhikooli õpilase Kristo Kakkumi ja SÜG-i 
õpilase Cathrin Benita Poopuu koos tehtud 
uurimistööle „Mäger (Meles meles): bioloogia ja 
levik. Mägra populatsiooni suurenemisega 
seonduvad probleemid Saaremaal“ (juhendajad 
õp Inge Vahter ja Ülle Soom). Teise koha 
saavutas Marie Eike Rebane (SÜG) tööga 
„Merekultuuriaasta 2016: mereprügi Saaremaa 
randades“ (juhendaja õp Inge Vahter).  

8.-9. klasside konkurentsis said teise koha Gendra 
Allikmaa ja Huberta Karma (mõlemad SÜG) 
tööga „Radioaktiivne radoon Saaremaa õhus ja 
selle mõõdetavus Vernier’ kiirgusmõõtjaga“ 
(juhendajad õp Inge Vahter ning Indrek Peil) ning 
kolmanda koha saavutas Roosmarii Sarapuu ja 
Liisa Õunpuu (mõlemad SÜG) tööga 
„Tumepunane neiuvaip (Epipactis atrorubens): 
bioloogia ja levik Saare maakonnas“ (juhendaja 
õp Inge Vahter ja botaanik Sirje Azarov). Tubli 
viienda koha saavutasid Risto Metsamaa ja 
Arnold Vapper (Aste PK) uurimistööga 
„Rannajärvede problemaatikast ja keemilise 
seisundi eripärast ning muutustest Kooru järve 
näitel“ (juhendajad õp Ülle Soom ja bioloog Maie 
Meius). Kuuenda koha saavutas Maarjali Vaht 
(Muhu PK) tööga „Karusloomafarmide 
ühiskondliku otstarbekuse analüüs“ (juhendajad 
Mariliis Vaht ja Ivo Maripuu). 

Gümnaasiumis osutus võidukaks Brita Lahe 
(SÜG) uurimistöö „Tärklist sisaldava Maxima 
komposteeruva kilekoti materjali ja kolme uudse 
LDPE ning tselluloosstearaadi komposiidi 
anaeroobne lagunemine aktiivmudas“ 
(juhendajad M.Sc Riinu Härmas ja Ph.D Anne 
Menert); kolmas koht kuulus Britha Kuldsaarele 
(SÜG) tööga „Vaktsineerimine — poolt ja vastu 
Kuressaare elanikkonna seas“ (juhendaja õp Inge 
Vahter) ning neljanda koha saavutas Helena 
Ellermaa (SÜG) uurimistööga „Õietolmu 
vajalikkus mesilastele, mõju inimese tervisele. 
Õietolm Saaremaa mee koostisosana“ 
(juhendajad õp Inge Vahter ning Ülle Soom). 

Õpilased ning juhendajad tänavad Tartu 
loodusmaja kollektiivi vahva konkursi 
korraldamise ning sooja vastuvõtu eest. 
Loodame, et järgmisel aastal kohtume taas. 
 
Britha Kuldsaar, 12. A klass 
 

MÄRTSIKUU KOOLIKELLAD 
 
1. Kooli hümn 
2. Väino Ratassepp "Kodumaa kevad" 
(esitavad Merit ja Märten Männiste) 
3. Katkend filmist "Kevade". Muusika autor 
Veljo Tormis. 
4. Anu Röömel "Kevade igatsus" 
5. Hans Hindpere "Kevade värvid" 
6. "Kevad" (esitavad I.Linna, T.Mägi ja J.Joala) 
7. Anu Röömel "Kevad on õues" 
8. "Kevad Kadriorus" (esitab Uno Loop) 
 
Riina Laanes, muusikaõpetaja 
 

SAAREMAA  

MINITEATRIPÄEVAD 2017 
 

 
 
Laupäev, 18. märts 
 
12.15  — AVAMINE 
12.30  — LÕUNA 
13.30  — Paide Ühisgümnaasium Maski Taga 
(Marju Mändmaa, Jan Margen Vau) ühistöö 
„Solis Dolos“ 
14.20  — Viljandi Gümnaasiumi teatristuudio 
III (Silvia Soro) Kristiina Jalasto „Madrugada“ 
15.35  — Tallinna 32. Keskkool KOKK (Eva 
Kalbus) Anton Tšehhovi ainetel „Elu on ilus“ 
16.40  — Haapsalu Muusikakool (Marion 
Undusk) ühistöö „Elutants“ 
17.20  — Rapla Riinimanda Teater (Valter 
Uusberg) Andrus kivirähki raamatu „Oskar ja 
asjad“ ainetel Valter Uusberg „Oskar ja asjad“ 
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18.20  — Saaremaa Ühisgümnaasium Krevera 
(Rita Ilves) kompositsioon „Tuhkatriinust nii ja 
naa…“ 
18.45  — ÕHTUSÖÖK 
20.00  — KABAREE 
22.00  — Juhendajate ja žürii nõupidamine 
22.30  — Koolibänd 
01.00  — ÖÖRAHU 
 
Pühapäev, 19. märts 
 
08.30  — HOMMIKUSÖÖK 
09.30  — Rakvere Linnanoorte Näitetrupp (Tiina 
Rumm) W. Shakespeare „Hamleti lugu“ 
10.35  — Rakvere Reaalgümnaasium „Karla“ 
(Tiina Kippel) T. Kippel „Õnnelik elu – ehk mida 
tegi Hamlet valesti“ 
11.35  — Tartu Waldorfgümnaasium (Külli 
Ehastu) Külli Ehastu „Pildid näituselt“ 
12.40  — Suure-Jaani Kool (Andres Oja) Andres 
Oja „See on see, kellele ma selle leiva annan“ 
13.00  — LÕUNA 
14.00  — Tallinna 32. Keskkool 12.d klass 
(Toomas Lõhmuste) ühisrühmamine 
„Tõukepunkt“ 
15.05  — Viljandi Gümnaasiumi teatristuudio II 
(Silvia Soro) W. Shakespeare/G. kordemets/S. 
Soro „Valentinipäev“ 
16.10  — Rakvere Gümnaasium Teatriansambel 
(Aili Teedla) ühislooming „Sit down tragedy“ 
17.10  — Nõo Reaalgümnaasiumi näitering 
(Annika Markson) ühislooming „Hallis massis“ 
18.10  — Jõgeva kooliteater Liblikapüüdja 
(Lianne Saage-Vahur) Mihhail Lermontov/Karl 
Sakrits „“Petsorin“ (M. Lermontovi „Meie aja 
kangelane“põhjal) 
19.00  — ÕHTUSÖÖK 
20.15  — Bänd „Eneseimetlejate Klubi“, pärast 
bändi esinemist vaba lava 
21.15  — Juhendajate ja žürii nõupidamine 
01.00  — ÖÖRAHU 
 
Esmaspäev, 20. märts 
 
08.30  — HOMMIKUSÖÖK 
09.30  — Saaremaa Ühisgümnaasium Kreisis 
(Sirje Kreisman) A. Tšehhovi novellide ainetel 
„Pealkirjata“ 
10.20  — Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi 
näitestuudio Kruvikeeraja (Anna-Maria Rebane) 
Samuel Beckett „Godot’d oodates“ ainetel 
„Andet oodates“ 

10.55  — Jüri kooliteater Vaba Valik (Ingrid 
Mikk) ühislooming „Mina“ 
12.00  — LÕUNA 
13.00  — LÕPETAMINE 
 

LAN 
 

Reedel kogunes võimlasse suur hulk sõjardeid. 
Väljanägemine oli neil siiski tavaline, sest 
sõdima hakkasid nad virtuaalmaailmas. 
Algamas oli igaaastane võitlusmängu CS õhtu, 
kus arvutid ühendatakse kohalikku võrku 
ning läheb andmiseks. LAN algas kell 20:30 
aulast laudade ja toolide vedamisega. Lauad 
paigas, hakati arvuteid ja ühendusi üles sättima. 
Mängud algasid kell 22:00 ja lõppesid kell 
03:00. Kokku osales kuus viieliikmelist 
võistkonda.  
Turniiri võitis ülekaalukalt tiim KYS, kes võitis 
kõik mängud. Nende staarmängijaks oli Kevin 
"HS" Tarn, kes on Eesti parim CS:GO mängija. 
Hetkel mängib Kevin Saksamaa 
organisatsioonis Penta Sports. Lisaks Kevinile 
kuulusid võitjate hulka Armand Mäekallas, 
kellele samuti ei leidunud väärilist vastast ja 
Marie Pihlas, Markus Nabi ning Tom Kärner. 
Teine koht "Worldwide" - Tanel Vahter, Eero 
Vikat, Keir Priske, Robin Kukk, Lauri 
Põlluvee. 
Kolmas koht "UnicornBaes" - Martin Koppel, 
Hendrik Klausson, Kristofer Mägi, Kerdo 
Uibo, Martin Kadarik. 
Võitjad said kõik endale šokolaaditahvli, 
ülejäänud võistkonnad said krõpsu ja coca-
colat.  Peale turniiri lõppemist mängiti jalgpalli 
ja muid mänge (arvutis ja konsoolidel 
muidugi). Tänud ürituse põhiorganisaatorile 
Artti Raasukesele ning kõigile, kes 
jõudumööda kaasa aitasid. 
 
Arne Loorpuu 
 

VAPRUS JA VISADUS ON PAELUV 

ehk SÜGi poisid jalgpallivõistlusel 

Tuule Cup 2017 
 

Meie kooli 2 võistkonda osalesid 9. märtsil 
Saare maakonna koolide vahel toimunud 
jalgpallivõistlusel Tuule CUP 1.-4. klassidele. 
Võistkonna SÜG I moodustasid 4. klasside 
ning  SÜG  II 1.-3. klasside poisid.  Eks SÜG II  
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ehk väiksemate osalemise mõte oli peamiselt 
enese proovilepanemises ja järgmiseks aastaks 
kogemuse saamises. Oldi võistluste noorim 
võistkond. 
 

Peale meie kooli osales veel 4 võistkonda - KG 
kollased ja KG sinised, Aste ja Vanalinna Kool.  
KG võistkonnad moodustusid jalgpalliklubi FC 
Kuressaare ülitugevatest 2005. ja 2006. 
treeninggrupi poistest. Nende 1. ja 2. koht olid 
väljaspool kahtlust. Aste Põhikooli saavutatud 3. 
koht oli aga ülinapp edu meie kooli väiksemate 
poiste ees. Aste poistest pooled olid neljandikud 
ja kõik nad mängivad jalgpalliklubis Aameraas.  
 

Meie poisid olid väga tublid ja vaprad. Mõlemad 
võistkonnad olid üksteise suhtes toetavad.  
 

Pikemalt on edaspidi juttu just meie noorematest, 
st. 1.-3. klassi poistest. Enamusel neist oli 
varasem koosmängu kogemus jalgpallitrennist. 
Nad olid ikka ülivisad ja hoolimata tugevatest 
vastastest ei jätnud vastupanu. Kui paljud 
täiskasvanudki suudavad endas leida jõudu 
entusiastlikult jätkata peale mitmeid endale 
löödud väravaid? Aga nad suutsid. Pärast ütlesid, 
et „me teadsime, et teised on väga tugevad ja kui 
iga värava järel kohe mossitama hakata, poleks 
olnud mõtet siia tullagi".  
 

Oli vahva, et väikesed ei peljanud endast peajagu 
pikemaid vastaseid. Iga mees andis endast kõik, 
mis oskas ja suutis. Ei staaritsetud ega püütud 
esineda. Ei kaotatud enesevalitsust. Oldi 
positiivsed. Koostöö toimis. Kõik mängijad, ka 
esimese klassi omad, olid olulised. Kui ei saadud 
ühtmoodi, prooviti teisiti. Mäng SÜG 
noorematega polnud ühelegi vastasele kerge.  
 

Korraga oli platsil 4+1 mängijat. 
Ivar lubas meeskonnal endal otsustada, kes millal 
mängib, millal vahetusmängijana pingil istub. Ja 
poisid tulid sellega suurepäraselt isekeskis toime.  
 

SÜG II mängud: 
1. mängus SÜG I -ga viik 0:0. 
2. mängus kaotus turniiri võitjatele (KG kollased) 
0:5. 
3. mängus KG sinistega viik 0:0. 
4. mängus Astega viik 3:3 (poiste endi ja 
pealtvaatajate arvates küll Aste 3. väravat ei 
löönudki...) 
5. mängus võideti Vanalinna Kooli 1:0. 
 

Lõppjärjestus:  
1. KG kollased, 2. KG sinised, 3. Aste, 4. SÜG 
II, 5. SÜG I , 6. Vanalinna 
 

SÜG II koosseisus mängisid 3. klassidest 
Robert Kivi (väravavaht), Sten-Erik Mägi (1 
värav), Karmo Nuut, Rando Rand, Kaur 
Vesberg (3 väravat) ning 1. klassidest Jesse 
Esna ja Hugo Sarapuu.  
 

Juhendaja oli võistlustel õpetaja Ivar Tamm. 
 

Kokkuvõtte tegi Margit Mägi 
 

UUT KIRJANDUST 

RAAMATUKOGUS 
13.03.2017 
 
ÕPPEKIRJANDUS: 
 
P. Schneider Ke-ke-kes teeb u-u-uhhuu? 
(kaunilt kujundatud raamat aitab mõista 
kogeluse tagamaid ja on kirjutatud lastele, kes 
kogelevad ning nende vanematele ja 
õpetajatele)  Eesti Kogelejate Ühing, 2016 
K. Rannaste  Sõnakunsti jäljed. Kirjanduse 
õpik gümnaasiumile III osa : Kirjandusteose 
analüüs ja tõlgendamine (käsitletavad 
kirjandusteosed on pärit 19.sajandist ja 
20.sajandi algusest; õpik koosneb 28 peatükist, 
mis jagunevad 3 ossa: romantismiajastu-, 
realismiajastu-ja modernse kirjanduse algus) 
Avita, 2016 
K. Vainola  Eesti keele õpik 2. klassile I osa. 
Lugemik Jutulinn + töövihik I osa (lugemik 
innustab lapsi lugema ja loetut mõistma ning 
lõbusad pildid, muinasjutud,mängud muudavad 
õppimise toredaks) Maurus, 2016 
S. Piht  Matemaatika tööraamat 2. klassile I 
osa (ülesanded on seostatud aastaaegade ja 
Jutulinna temaatika ja tegelastega ning sisaldab 
erinevaid matemaatilisi mänge, 
kuulamisülesandeid ja õuesõppetunde) Maurus, 
2016 
R. Tiidovee jt. Eesti keele õpik 4. klassile I osa 
+ töövihik I osa (õpikut läbiv teema on 
lõiming) Maurus, 2016 
S. Pallo  Ajaloo õpik 6. klassile : kiviajast 
vanaajani I-II osa (õpikus on olulisel kohal on 
silla loomine minevikusündmuste ja tänapäeva 
vahel ning mängu abil saab laps selgeks ka 
ajalooallikad) Maurus, 2015 
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M. Maasing  Ajaloo õpik 7. klassile I osa (õpik 
käsitleb maailma keskajal, avatakse keskaja 
mõiste ning tuuakse näiteid keskaja mõjudest 
tänapäevani; samuti käsitletakse põhjalikult Eesti 
teemasid) Maurus, 2016 
 

ILUKIRJANDUS: 
 

M. Raud  Kus ma olen ja kuidas sina võid palju 
kaugemale jõuda (elulooline eneseabiraamat, mis 
algab  mõtteliselt seal, kus lõppes kirjaniku 
debüütromaan “Musta pori näkku”) FD 
Distribution, 2016 
M. Kahro  Seal, kus näkid laulavad 
(psühholoogiline põnevik, mis kirjeldab hirmu 
laastavat mõju inimesele ja ühiskonnale – võitis 
esikoha kirjanduskonkursil Bestseller 2015 
ilukirjanduse žanris) Pilgrim, 2016 
Contra  Minu Läti. Anekdoot tõelisest eestlasest 
(autor: ”Kui ma jälle Läti teemal sõna võtan, 
teinekord ka läti keeles, muretsevad mõned 
toredad eestlased, kas ma mitte Eesti jaoks kaotsi 
ei lähe”) Petrone Print, 2016 
E. Ferrante  Minu geniaalne sõbranna. Napoli 
romaanide sarja I osa (teos viib lugejad 1950. 
aastate Napoli vaese ja troostitu linnaosa 
tänavatele, kust saab alguse Elena ja Lila 
elukestev sõprus) Varrak, 2016 
C. Mackintosh  Ma lasen sul minna (judinaid 
tekitav, ootamatute süžeepööretega kaasakiskuv 
psühholoogiline põnevik tugineb tõsielulistele 
sündmustele ja autori väga isiklikele 
üleelamistele) Petrone Print, 2016  
P. Hawkins  Tüdruk rongis (Rachel sõidab 
tööpäeviti edasi-tagasi Londoni vahet...kuni ühel 
päeval selgub, et ta on rohkem kui vaid naine 
rongis. Põnev raamat on vallutanud kõikide 
raamatuedetabelite müügitopid)  2015  
 

LASTE- JA NOORTEKIRJANDUS: 
 

I. Koff  Kirju koer (väga hea lasteraamat ja 
millises ilusas eesti keeles!) Härra Tee ja proua 
Kohvi, 2016 
R. Reinaus  Kuidas mu isa endale uue naise sai 
(12-aastane Kaisa elab koos isa Steni ja retriiver 
Frediga. Ühel päeval teatab isa, et ta kavatseb 
uuesti abielluda...Eesti Lastekirjanduse Keskuse, 
ajakirja Täheke ning Tänapäeva korraldatud 
lastejutuvõistluse "Minu esimene raamat" 
võidutöö) Tänapäev, 2016  
K. Kaldma  Halb tüdruk on jumlala hea olla (11-
aastane hakkaja tüdruk seikleb koos õe-venna ja 

 naabri-poistega mööda Eestimaa kolgast ringi. 
Tasapisi muutuvad julgustükid üha uljamaks, 
nii et pahandused ja sekeldused ei lase ennast 
kaua oodata) Varrak, 2016 
L. Williamson  Poiss, kes seilas tugitooliga üle 
ookeani (põnev ja mõtlemapanev lugu poisist, 
nimega Becket, kelle ainus soov on, et tema 
pere oleks terviklik) Varrak, 2016 
K. Ohlsson  Klaaslapsed (Billie ja ema uues 
kodus toimuvad salapärased ja ebameeldivad 
sündmused - põnev lugemine, mis tekitab isegi 
veidi kõhedust) Tiritamme Kirjastus, 2016 
J.K. Rowling  Harry Potter ja äraneetud laps. I-
II osa (Harry, Ron ja Hermione on nüüd juba 
täiskasvanud, neil on endal lapsed ning nad 
elavad oma igapäevast elu...) Varrak, 2017 
 
Uudiskirjanduse kohta leiate infot raamatukogu 
andmebaasist   
RIKSWEB  http://192.168.0.5/riksweb/  
 
Raamatukogu juhataja Iivi Jakobson 
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