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KOLMAPÄEVAST PÜHAPÄEVANI 

K  31.05  10.00 12. klasside koolieksam 
 KEAT 6. kl Torgus 
N  01.06 17.30   1.a klassi kevadpidu 
 10.00 Lõpueksam: eesti keel 
R  02.06 09.00 Üleminekueksamid 4. – 8. ja  
 10. – 11. klassile 
 14.00 Õpilasesinduse koosolek  
 Muratsis 
             17.30   1.d klassi kevadõhtu 
 Viimane tundidega päev 1.-3.  
 klassile 
 Loodusklasside kevadine  
 looduslaager Sõrves – 10.b ja 11.b 
L  03.06 Loodusklasside kevadine  
 looduslaager Sõrves – 10.b ja 11.b 
P  04.06 Loodusklasside kevadine  
 looduslaager Sõrves – 10.b ja 11.b 
E  05.06 14.00 Õppenõukogu –  
 üleminekuklasside lõpetamine 
 18.00   2.b kevadkontsert 
T  06.06 10.00 5.-8.kl aktus; 10.-12.kl  
 klassijuhataja tund 
 11.00 10.-12.kl aktus; 1.-3. ja 5.-8.  
 kl klassijuhataja tund 
 12.00 1.-3.kl aktus 
 16.00 4. klasside aktus 
K  07.06 10.00 Lõpueksam: matemaatika 
 Algab suvevaheaeg ülemineku-  
 klassidele 
N  08.06 Koolituspäevad „Õpikeskkonna  
 kaasajastamine muutunud  
 õpikäsituse kontekstis“ 
R  09.06 MK huvijuhtide aastalõpu koosolek 
 Koolituspäevad „Õpikeskkonna  
 kaasajastamine muutunud  
 õpikäsituse kontekstis“  
 Kodutütarde suurlaager Karujärvel 
L  10.06 Kodutütarde suurlaager Karujärvel 
P  11.06 Kodutütarde suurlaager Karujärvel   
 

TÄNU TEGIJALE 

Maive Kaev, Viire Pors, Marina Mäetalu, 

Linda Kuuseok, Merle Prii, Riina Laanes, 

Kersti Truverk, Andreas Noor — meeleoluka 
põhikooli tutipäeva eest. 

ÕNNITLEME! 

Vabariiklikul bioloogiaolümpiaadil saavutas 
Marie Eike Rebane 6.b - 6. koha  
Marleen Vahu 9.a - III koha 
Liisa Õunpuu 9.b - II koha 
 

VIIMANE ÕPINÄDAL 
 

Veel viimane nädal õppetööd ja ongi 
kauaoodatud suvevaheaeg käes. Päris pisikestel 
on küll tunnid, aga eks needki on paljus 
teistmoodi. Suuremad närveerivad eksamite 
pärast. Eelmises lehes püüdsin anda mõistlikke 
käitumissoovitusi, seekord annan teada, et 
varem oli ikkagi vist hullem. Näiteks 1995. 
aastal korraldati korraldati meie koolis 
üleminekueksameid järgmiselt: 
- 3. - 5. klassis inglise ja vene keel, lisaks 
arvestus matemaatikas ja etteütlus; 
- 6. klassis inglise keel ja geograafia, lisaks 
arvestus matemaatikas ja kirjand; 
- 7. klassis matemaatika ja vene keel, 
keeleklassis ka inglise keel; 
- 8. klassis füüsika, ajalugu ja etteütlus, 
keeleklassis ka inglise keel; 
- 10. klassis geograafia ja matemaatika, lisaks 
klassi profiilile vastavalt kas inglise keel, 
bioloogia või füüsika; 
- 11. klassis kirjandus, keemia ja vene keel, 
lisaks klassi profiilile vastavalt kas inglise keel, 
eesti keel või füüsika. 
- 9. ja 10. klassi lõpetaja pidi koostama ka kooli 
uurimistööde juhendile vastavaid 
vormistusnõudeid täitva referaadi ning 11. 
klassi lõpetaja uurimistöö või tõlketöö (soovi 
korral võis neid asendada lisaeksamiga 
ajaloost). 
Eksamite arvu ja jaotuse kriteeriumiteks oli 
kujunenud: 
- vanuseaste, st noorematele vähem ja 
vanematele rohkem; 
- klassi profiili arvestamine (keel, loodus, 
reaal); 
- põhiainete tähtsustamine (emakeel, 
matemaatika, võõrkeeled); 
- laiapõhjalisus, st kaasata võimalikult 
erinevaid aineid; 
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- aine lõpetatus (nt geograafia 10. ja keemia 11. 
klassis). 
 
Tänane pilt on palju leebem, kahjuks ei tea kas ka 
parem või õigem. 
Seega katsugem neist väheseks jäänud 
võimalustest õppida, sest ees ootav ülikool on 
eksameid täis ja ka eluülikoolis on parem, kui 
tähtsad päevad õnnelikult lõpevad. 
Hääd põrumist! 
 
Viljar Aro, koolijuht 
 

ÜLEMINEKUKLASSIDE LÕPETAMINE 
6. juunil 
 

kell 10.00 5. - 8. klasside aktus, 10. - 11. klasside 
klassijuhatajatund 
kell 11.00 10. - 11. klasside aktus, 1. - 3. ja 5. - 8. 
klasside klassijuhatajatund 
kell 12.00 1. - 3. klasside aktus 
 

RAAMATUKOGU TEADE 

ÕPILASTELE! 
 

Infot õppeaasta lõpuks: 
 

1. Õppeaasta lõpuks (6.juuniks) peavad õpilastel 
olema kõik laenutatud õpikud ja muud trükised 
raamatukokku tagastatud (v.a. õppetöö võlglased, 
kes tagastavad õpikud augustikuu lõpuks ja 
mõned õpikud — mida kasutatakse edasi 
järgmisel õppeaastal). 
 

2. Õpikud tuleb korrastada ja vajadusel parandada 
(paber- ehk maalriteibiga). Üleliigsed materjalid 
(paberid, tunnikontrollid, fotod, bussipiletid jne) 
õpikute vahelt ära korjata. 
 

3. Õpikutelt ei pea maha võtma korralikke ja 
terveid kilekaani, mis on ise peale pandud. Need 
on head ja tugevad — kaitsevad õpikut ning 
hoiavad kokku aega ja raha — ka järgmistele 
õpilastele. 
 

4. 9. ja 12.kl õpilased saavad ringkäigulehele 
allkirja siis, kui kõik õpikud jm. trükised on 
raamatukokku tagastatud. 
 

5. 1. - 3.kl õpilased tagastavad õpikud 
klassijuhatajale, inglise keele õpikud — inglise 
keele õpetajale. 
 

6. Tagastamata (kaotatud) või rikutud teavikud 
tuleb asendada sama või raamatukogu poolt võrd- 

väärseks tunnistatud teavikutega (nt. 
Kohustusliku kirjanduse nimekirjas olevate 
raamatutega) või tasuda nende alghind. 
 

7. Kokkuleppel saab 4.-8. ja 10.-11. kl 
õpilastele suveks laenutada vajalikku 
ilukirjandust (nt. kohustuslikku kirjandust). 
 

8. Meeldetuletus 3. - 11. kl õpilastele: 
augustikuu keskel palun jälgida raamatukogu ja 
kooli koduleheküljelt reklaami, millal toimub 
õpikute 
laenutus. 
 

9. Raamatukogu on avatud 7. juulini. 
 

10. Suvepuhkuselt oleme tagasi 14.augustil 
 

HEAD KOOLIAASTA LÕPPU! 
 

Iivi Jakobson, raamatukogu juhataja 
 

5.A ja 5.B KLASSI REIS TALLINNA 
 

Meie klassireis algas 7:00 kooli ees olemisega 
ja sealt 7:10 minema sõitmisega. Umbes kolm 
ja pool tundi hiljem jõudsime Tallinnasse.  
Meie esimene sihtpunkt oli nukuteater. Seal 
vaatasime etendust „Väike prints”. Etendus 
räägib sellest. kuidas väike prints elab 
asteroidil, mis on vaevalt majasuurune. Seal on 
kolm vulkaani, ahvileivapuud, mida tuleb välja 
juurida, et nad planeeti lõhki ei ajaks ning roos, 
millesse väike prints armub. Tahtes leida 
midagi paremat, läheb ta reisima. Ta kohtub 
teistel planeetidel erinevate tegelastega. Ta 
kohtub kuningaga, kes usub end kõiki ja kõike 
valitsevat. Ta kohtub uhkeldajaga, kes näib 
elavat vaid selleks, et end imetleda ja seda ka 
teistel teha lasta. Kolmandana kohtub prints 
joodikuga, kes joob selleks, et unustada häbi 
joomise pärast. Neljandal asteroidil näeb väike 
prints ärimeest, kes hoolib vaid varanduse 
kokku ajamisest, et seda siis juurde tuua. 
Järgmisel planeedil on laternasüütaja, kes suure 
kohusetundlikkusega iga minut oma laternat 
süütab ja siis jälle ära kustutab ning tal ei ole 
puhkuseks aega. Viimasel asteroidil on 
geograaf, kes kaardistab maid vastavalt 
maadeuurijate jutule, kelle pädevuse kohta ta 
aga alati tõendeid tahab. Ise on ta liiga uhke, et 
oma silmaga maid uurida. Kõik need 
karakterid, keda väike prints oma teel kohtab, 
on peegelduseks ühiskonnas levinud inimestele. 
Mina arvan,  et see näidend oli  väga sügavmõt- 
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teline ja huvitav, ning teistsugune teistest 
näidenditest.  

Peale teatrit läksime Ülemistesse, kus meil oli üks 
ja pool tundi aega, et süüa ja erinevaid asju osta.  

Peale Ülemistes olemist läksime Eesti 
Tervisehoiumuuseumisse. Seal muuseumis oli 
palju erinevaid ruume, näiteks toitumise, 
hammaste, nägemise, sõltuvusainete, elukaare ja 
hügieeni kohta. Minu lemmikruum oli 
meditsiiniajaloo ruum.  

 
 
Peale muuseumi hakkasime Kuressaare poole 
tagasi sõitma. Koju jõudsime umbes kell 21:30.  
Minule meeldis see klassireis väga ja loodan, et 
teeme tulevikus klassiga veel sarnaseid reise. 
 
Freia Eva Peetersoo, 5.B 
 

KODUTÜTARDE RÜHMALAAGER 
 
26.-27. mail toimus SÜG-i kodutütarde laager. 

26. mail kogunesime oma suurte kottidega  SÜG-
i kaminasaali ning pakkisime need kiiresti lahti. 
Peale seda läksime kiirsammul lossiparki, kus 
meid ootas põnev maastikumäng. Meid jaotati 
gruppidesse ja tuli otsida  vastused 8 küsimusele. 
Aega oli 1 tund. Küsimused olid väga põnevad, nt 
2. küsimus: on sisehoovi nurgas trellitatud uks  

ning selle taga istumas üks väga vana mees, kel 
enam liha pole luudel. Mis põhjusel küll teda 
nõnda karmilt karistatud on? - Ta soovis 
abielluda. 5. küsimus: mitu pinki on 
lossihoovis? 213 pinki. 8 küsimus: mitu astet 
on laululaval? 16 astet  jne. 
Sealt edasi läksime Rüütlisse ujuma. Vahva oli 
mängida erinevaid veemänge. 
Peale seda läksime tagasi kooli, kus me sõime 
õhtusööki. Kõige põnevam oli meigikoolitus, 
mida tegi meile  
Ta näitas  erinevaid vahendeid ja töövõtteid. 
Saime teada, kuidas alustada meigi tegemist, 
kuidas näonahka hoida, kuidas õigeid kreeme ja 
jumetuskreeme valida  (tuleb vaadata kaela 
värvuse järgi). Loosimise teel võitis Kelly 
omale ilusa õhtumeigi. Olime kõik nii põnevil. 
Tulemus oli suurepärane. 
Peale seda mängisime erinevaid lauamänge, 
mida õpetaja oli toonud. Öörahu algas kell 
24.00. 
Järgmisel hommikul ärkasime kell 8.00. Olime 
nii unised ja õpetaja lasi meie madratsid 
tühjaks. Saime sellega palju nalja. 
Hommikusöök söödud, ruttasime linna, sest 
pidime Tänavafestivali jaoks  linna kaunistama 
 (panime kolmnurksed pikad lipunöörid). 
Olime ise tulemusega rahul ja saime kiita 
korraldajatelt. 
Peale seda panime selga kodutütarde 
vormiriietuse ja läksime keskväljakule. 
Tutvustasime linnakodanikele kodutütarde 
organisatsiooni. Meie mängisime lastega 
erinevaid mänge, nt tuli arvata kompamise teel, 
mis asjad kotis on, õpetasime erinevaid 
sõlmesid. Jagasime ka lastele õhupalle. 
Jalutasime veel mööda kesklinna ja jagasime 
Kaitseliidu raamatuid. Inimesed olid meiga 
väga sõbralikud. 
Laager oli sel korral  väga erinev teistest ja 
saime teada palju uut. 
Olen uhke, et olen kodutütar! Täname õpetaja 
Merle Priid nii põneva laagri eest! 
 
Eliise Kask, 7.A 
 

D-KLASSI 

KERGEJÕUSTIKUVÕISTLUSED 
 

Möödunud neljapäeval, 25. mail toimusid 
Tornimäel D-klassi kergejõustikuvõistlused, 
kuhu olid  kokku tulnud üle  Saaremaa  koolide  
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parimad noorsportlased, igal alal ligi 50 
võistlejat. Üksteiselt võeti mõõtu 
pendelteatejooksus, 60m jooksus, kaugushüppes, 
kõrgushüppes, palliviskes ja 300m jooksus. Nii 
mõnigi medal tuli meie sportlastele. Meie 
sportlaste täpsemad tulemused allpool. 
 
T 60m jooks 
4  Ulla Maripuu 3b 9,9 
5-6  Lissandra Pajunurm  3a 9,9 
 
T pallivise 

2  Lissandra Pajunurm  3a                28.96 
9  Eleanora Rahnik  3a                23.46 
 

 
 

T kaugushüpe 

5  Lissandra Pajunurm 3a 3.58 
10  Maris Rüütel 3b 3.16 
 
T kõrgushüpe 
8  Lissandra Pajunurm  3a 1.10 
 
T 300m jooks 
3  Ulla Maripuu 3b                0.59,0 
7  Maris Rüütel 3b                1.01,1 
 

 
 

P 60m jooks 
4  Ron Sebastian Puiestee 3b 9,2 
5-6  Karl Erik Kaljuste 3a 9,3 
 

P pallivise 

2  Devon Vahter 3a 42.03 
5  Kaur Vesberg 3b 37.63 
10  Sten Erik Mägi 3b 35.98 
 
P kaugushüpe 

5  Ron Sebastian Puiestee 3b 3.67 
6  Karl Erik Kaljuste 3a 3.65 
 
P kõrgushüpe 

4  Devon Vahter 3a 1.15 
9  Karl Erik Kaljuste 3a 1.10 
 
P 300m jooks 
2  Ron Sebastian Puiestee 3b 0.52,8 
 

 
 
Pendelteatejooks 

4  Ulla Maripuu, Maris Rüütel, Lissandra 
Pajunurm, Eleanora Rahnik,  Ron Sebastian 
Puiestee, Devon Vahter, Sten Erik Mägi, Karl 
Erik Kaljuste   48,3 
  

 
 
Võistlustel sündisid nii mõnegi noorsportlase 
isiklikud rekordid, mida on hea järgmisel aastal 
parandama minna. Täname korraldajaid 
mõnusa võistluse eest! 
 
Kergejõustiku treener Kadri Pulk 
 


