
 

Intellektika 11. ja 12. veebruar! 
Kohal on haridusasutused, karjäärinõustajad, 
tööhõiveamet, õpilasfirmad ja paljud teised! Ko-
hale tasub minna eriti põhikooli ja gümnaasiumi 
lõpetajatel, kes saavad sealhulgas infot kus ja mi-
da edasi õppida. Kohal on ka Kommertsgümnaa-
sium, et aidata leida igal 9.klassi lõpetajal õige 
suund oma haridustee jätkamiseks. Muuhulgas 
on meie koolil valmimas selleks ajaks kooli tut-
vustav lühifilm, mida messil ka kindlasti näidatak-
se.  

Kristin Põder, meie väike superstaar!Kristin Põder, meie väike superstaar!Kristin Põder, meie väike superstaar!Kristin Põder, meie väike superstaar! 
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14.veebruar on sõbrapäev!  
Sel päeval on moes punane värv, tuhla 
oma riidekapis ja pane selga midagi 
punast. I ja  II korruse koridorides 
toimub sõbrapäevalaat. Teisel korru-
sel asub postkast, mille kaudu saad 
koolisiseselt kaarte ja kirju saata. Esi-
mesel korrusel on suur südametega 
sõbra sein, kuhu too pilt, kus sa oled 
oma sõbraga. Näita teistele, et sa hoo-
lid neist! 

Loe lähemalt lk 5Loe lähemalt lk 5Loe lähemalt lk 5Loe lähemalt lk 5    
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Kätte on jõudmas päev, 
mil mitmel pool maail-
mas tähistatakse 
valentini- ehk sõbra-  ja 
armunute päeva.  Nii ka 
meil. Traditsioonid 14. 
veebruari tähistamiseks 
on erinevates riikides 
aga üsnagi omamoodi.  
Näiteks taanlased saada-
vad kallimatele kuivata-
tud valgeid lilli, mis süm-

boliseerivad armastuse puhtust.  Slovee-
nias usutakse, et sel päeval teevad linnud 
üksteisele abieluettepanekuid.  Sakslased 
on seevastu mõneti ebaromantilisema 
hingelaadiga, pidades armastust lihtlaba-
seks meeltesegaduseks ning selle märgiks 
kaunistatavad nad 14. veebruaril psüh-
hiaatriakliinikud helepunaste lintidega. 
Kuid leidub ka karmikäelisemaid riike 
nagu Saudi Araabia, kus valentinipäeva-
pidustused ning kogu sellega seonduv 
sümboolika, sealhulgas ka punaste rooside 
müümine  armunute päeval, on rangelt 
keelatud. Niisiis, armas kooliõde ja -vend, 
olgem õnnelikud, et meil avaneb kordki 
aastas võimalus läkitada Amori nooled 
oma Valentini või Valentiina südamesse 
ning külvata sõbrad üle roosade kaardi-
keste, šokolaadi või “I love you” kirjaga 
südant käes hoidvate karumõmmidega . 
See ei tähenda loomulikult, et võime üle-
jäänud 364 päeval aastas oma sõbrad 
unarusse jätta, kuid proovime sel ühelgi 
päeval olla eriti hoolivad ning armastavad.  
Rõõmsat sõbrapäeva! 
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Koolilehe toimetus: 
 
Keili Kondike - reporter 
Seidi Andres - reporter 
Margit Lillemets - reporter 
Kelli Kärsna - fotograaf,  
reporter 
Mari-Liis Kullamaa - fotograaf, 
reporter 
Kertu Tenso - küljendaja 
Anna Tõnnson - juhendaja 

Uuest õppeaastast muutub  
gümnaasium 5-suunaliseks 

 
Aasta alguses vastu võetud määrusega raken-
datakse kõigis       Eesti Vabariigi gümnaasiu-
mites järgmisest õppeaastast uus riiklik õppe-
kava. 
 
Nii hakkavad ka meie kooli gümnaasiumiastmes olema 

suunad, kokku on neid lausa viis: loomemajandus, majandus ja ühis-
kond, inseneriteadused, looduskeskkond ja majandus  ning tehnoloo-
gia. Viimane neist on kavandatud  rakenduslikuma suunitlusega ning 
tehnoloogia suunal tehakse koostööd Tartu Kutsehariduskeskusega.  
Uus süsteem hakkab kehtima vaid uutele gümnasistidele. Praegustele 
gümnasistidele jääb kehtima vana süsteem. 
 Õpilane peab gümnaasiumiastmes läbima kohustuslikud ained 
(mis on kohustuslikud kõigile), suunaained (mis olenevad valitud suu-
nast) ja valikained (õpilasel on vabad käed erinevate ainete valimi-
seks). 
 Õppealajuhataja Liina Karolin-Salu ar- 
vates toob selline uuendus kasu: ”Koolile tuleb 
väljakutseid, mida varem pole ette tulnud ning  
kooli gümnaasium on huvitavam ja mitmekesis-
em, ” sõnas ta. 
 Küsides uute suundade kohta arvamust 
praegustelt üheksandikelt, saime vastuseks, et 
uued suunad  tunduvad huvitavad ja suurenda- 
vad oma kooli jäämise soovi.   
 Karolin Tammelt 9.b klassist arvas, et  
õpilastel on nüüd rohkem võimalusi ja kergem 
valida enda jaoks välja see õige kool.  
 10.a klassi Siiri Mugra  arvates on aga  
uute suundade teke hea, samas ei saa nüüd  
need, kes majandust tahavad õppida, seda nii  
palju kui praeguse süsteemi järgi. 
 
Rohkem infot on võimalik saada  
kooli kodulehelt  
www.kmg.tartu.ee 

    Seidi Andres    

Mõned uued ja 
huvitavad ained 

Loomemajandus 
Eesti teater 
Filmi loomine 
Kõne ja väitlus 
 

Majandus ja  
ühiskond 
Rahvusvaheline majan-
dus 
Sissejuhatus filosoofias-
se 
Õiguse alused 
 

Inseneriteadused 
Robootika 
Arvutidisain 
Planimeetria 
 

Looduskeskkond  
ja majandus 
Rakendusbioloogia 
Ökoloogia 
Probleemõpe 
 

Tehnoloogia 
Infotehnoloogia 
Mehhatroonika 
Toitlustustehnoloogia 
 

Valikained 
Jooga 
Sulgpall 
Hispaania keel 

Margit 
Lillemets 
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ÕE tervise- ja spordi-
toimkond teeb algklas-
sidele hommikuvõimle-
mist. Kõik, kes käivad ringi 
algklasside läheduses, on 
kindlasti märganud, kuidas 
esmaspäeval, kolmapäeval ja 
reedel peale esimest tundi 
kogunevad lapsed  vahetunnil 
koridori. Leidnud endale ko-
ha, hakkavad nad hoogsalt 
võimlema. Ka sina võid tulla 
kaasa tegema! 

21.-25. veebruar võib kuulda  
koolis susside sahistamist! Nimelt 
on siis käimas sussinädal. Otsige kõik oma 
ilusamad, huvitavamad ja mugavamad tuhv-
lid välja ja kandke neid mõnuga. Edukamad 
saavad ka premeeritud! 

Abiturientide balli õhtujuhid valiti Kommertsist 
 
Tartu linna ja maakonna abiturientide traditsiooniline saja päeva ball toimub sel 
aastal 5. märtsil. Nagu alati, on ballile oodatud ka Viljandi maakonna õpilased.  
 
Tänavustel katsetel tõusid kolmest kandi-
deerinud paarist esile Klaus Lemmats ja 
Roberta Liinar meie koolist ning 5. Märtsil 
näeb just neid õhtut juhtimas. Katsetel tuli 
ette kanda lühike dialoog õhtujuhtimisest 

ning shownumber. „Üldiselt ma publikut ei karda, kuid 
äärepealt oleksin kõnet alustanud: „Tere kallid kaasmaala-
sed, “ jagas oma elamusi Roberta. Veel lisas ta, et võib 
küll tunduda, et ballini on jäänud veel päris kaua aega, 
kuid tegelikult tuleb tegemistega kohe pihta hakata, sest 
teha on veel palju. 
 Esmakordselt on sel aastal ballile oodatud kõik 
gümnasistid. Sellest tulenevalt sattus ka balli nimi 
„Abiturientide ball“ teravate pilkude alla, kuid traditsiooni 
kohaselt jäeti nimi siiski alles. Ball toimub Vanemuise 
kontserdimajas ning peaesinejaks on Tanel Padar & The 
Sun. Teiste üllatuste kõrval tuleb lavale ka näiteks päris 
mustkunstnik.  
 Avavalss tuleb esitamisele kell 19:00 ning lõpu-
valssi saab tantsida kell 23:00. Selle aasta balli patrooniks 
on Tartu linnapea Urmas Kruuse. 
 Pileteid ballile saab osta Vanemuise kontserdima-
jast, Tartu Kaubamajast ning koolide huvijuhtide käest.  
 
Pääse eelmüügist ühele on 7 € ja paaril 10 €. 
 
Vaata ka lisainfot balli kohta: 
www.sajapaevaball.edicypages.com 

Fotol:  Roberta Liinar ja Klaus Lemmats 
Autor: MStudio Merle Järv  

Koolil valmib tutvustav video! 
Õige pea saab kooli koduleheküljel 
näha meie kooli tutvustavat videot. 
Videolõik saab olema nii informatiivne 
kui ka kindlasti naljakas. Näiteks saab 
sellest teada, millised suunad meie 
koolis uuest aastast gümnaasiumiosas 
tööle hakkavad ning mis võib saada 
õpilastest, kes Kommertsi lõpetavad. 
Video välja mõtlemisel ja tegemisel 
on kaasa aidanud ka paljud õpilased ja 
õpetajad, aitäh teile! 

Segakoor sai laulupeole. 
Kuigi Tartu Ülikooli saalis toi-
munud laulupeo ülevaatusel 
tõmmati endale loosiga koori 
enda arvates kõige ebasobili-
kum laul, saabus osavõtjatele 
pisut enne kella 18 sõnum õpe-
taja Aasmäelt “Aitäh, et vastu 
pidasite, olite SUPERTUBLID. 
Öeldi, et igati korralik esitus, 
liigume laulupeo suunas..” 

    Kelli Kärsna    
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 Nora Toots lahkub koolist allakäinud kontingendi tõttu 
 
Nora Toots asus Kommertsgümnaasiumisse õpetajaks 1996. aastal, mil toona-
sest Tartu 12. Keskkoolist oli äsja saanud majanduskallakuga Tartu Kommerts-
gümnaasium. Tänaseks on Nora meie koolis äriinglise keele tunde andnud  
15 aastat.  
 
Pärit on Nora Petserist, kust sai alguse 
ka tema pikk ja värvikas haridustee. 
Muuhulgas on Nora õppinud Pärnu Koi-
dula Gümnaasiumis, mille lõpetas kuld-

medaliga ning Tartu Ülikoolis inglise ja vene keele filoloo-
gia erialal. 
 
„Üle kõige armastan anekdoote“ 
Ilmselt on Nora Toots üks enim kirutud, kuid samas lu-
gupeetumaid õpetajad koolis. Meie, tema õpilased, tun-
neme teda kui põhimõttekindlat ning ranget õpetajat. 
Tuleb välja, et selline väline rangus on aga petlik. 
„Väljaspool kooli naeran väga palju. Üle kõige armastan 
anekdoote, lobisemist (nagu õpetajad ikka...) ning klassi-
kalist muusikat,“ ütleb ta enda kohta. 
 Muusikaga on Nora ka ise tihedalt seotud olnud.  Nimelt õppis ta Elleri muusikakoolis klaverimängu 
ja on laulnud mitmetes koorides. Praegu käib meie range inglise keele õpetaja muusikaelamusi otsimas kont-
sertidel. Jõulude paiku külastas ta näiteks Annely Peebo ja Noorkuu jõulukontserti. „Piletid olid küll maru 
kallid, aga ma ise olen jube vaimustuses!“ 
 
“Olen ikka igasuguste asjadega hakkama saanud“ 
Oma kooliajal ei olnud Nora sugugi nii viks ja viisakas kui võiks arvata. “Olen ikka igasuguste asjadega hakka-
ma saanud,“  tunnistab ta. Seitsmendas klassis olid Nora tunnistusel koguni kahed ning käitumishinne ei olnud 
kaugeltki eeskujulik. „See oli vist minu puberteediaeg.“  
 Nora Toots on olnud vene keele õpetaja praeguses Raatuse Gümnaasiumis, kus ta sai ka oma elu 
esimese ja viimase klassijuhatajaks olemise kogemuse. Ta ise imestab, kuidas teda üldse sellesse ametisse jul-
geti panna. „Vahepeal unustasin ära, et olen õpetaja. Õpilastega sai kolhoosis igasuguseid lollusi tehtud.“ 
 
„Kontingent on alla käinud!“ 
Arvamus, et Nora Toots lahkub järgmisel õppeaastal ametist kõrge ea või halveneva 
tervise tõttu, on ekslik. „Teen sporti ja tervise pärast peaks vastu, aga kontingent on 
alla käinud,“ sõnab ta väikese ärritusetooniga. „Õpilased ei tea enam oma kohustusi, 
teavad ainult õigusi. Õpetajatel seevastu ei ole enam mingeid õigusi.“ 
 Nora leiab, et noored on üldse liiga muretud, ega tea, mis on häda, näiteks  
tema nooruses ei olnud isegi midagi selga-jalga panna. „Emaga kahepeale oli meil üks 
paar kingi ja siis pidi vaidlema, et kumb paneb kingad, kumb läheb kalossidega välja. “ 
 Siiski tunnistab Nora Toots, et hakkab kooliskäimisest puudust tundma. 
„Vanasti meeldis mulle kõige enam kohtuda sügisel kümnendate klassidega. Nii palju 
uusi iseloome! “ 
 
„Ei oska kohe õpetamiseta elada“ 
Tulevikuplaanid ei ole  Nora Tootsil veel päris selged, aga võib-olla hakkab ta natuke 
tegelema tõlketööga ning kusagil ka õpetama. „Ei oska kohe õpetamiseta elada,“ üt-
leb ta. Arvutitega ei ole õpetaja kunagi sina peal olnud, kuid ta leiab, et igavusest võiks ka seda masinat tund-
ma õppida. „Mul kuus lapselast imestavad, et kuidas vanaema üldse arvuteid ei tunne.“ 
 Lõpetuseks jäävad aga kõlama Nora Tootsile väga omased sõnad:   
„Otsige endas ala, milles olete andekad, ja õppige, õppige, õppige!“ 

Nora-aegse peo 
põhielemendid: 

-Sibul 
-Leib 
-Kartul 
-Teevesi 
-Mahl 
-Kamba peale 

pudel 
veini 

(kui ikka väga 
vedas) 

-Hea tuju 

       “Käimas on Noora Tootsi viimane kooliaasta” 
         Autor: Kelli Kärsna 

Margit 
Lillemets 
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                                Kes laulab, see jõuab 
 

Teisel korrusel 2b klassis õpib õpetaja Merle Parve hoola käe all Kristin Põder. Kristin 
on 8-aastane ning üle kõige meeldib talle laulda. Jaanuarikuus toimunud üle-eestilisel 
lauluvõistlusel „Laulukarusell“ valiti Kristin oma vanuserühma (8-10 aastased) pari-
maks.  
 
Lisaks laulmisele meeldib Kristinile ka kitarri mängida, tantsida, sõpradega koos olla ning kohuse-
tundliku õpilasena ka õppida. Eeskujulikult on Kristini tunnistusele ainult viisi kirjutatud.  
 Esimest korda astus Kristin lavale kui oli neljaaastane. Ta laulis Tartu lauluvõistlusel laulu 

„Pilti joonistab väikene laps“. Kõikidel esinemistel on Kristinile toeks olnud tema lauluõpetaja Ingrid Otti ning va-
rasest east alguse saanud muusikahuvi pole siiamaani vaibunud.  
 Neljaaastaselt hakkas Kristin koos vanema õe Triinuga käima ka laulustuudios Fa-diees, kus ta mitte vaid ei 
laula, vaid ka tantsib. „Mulle meeldis juba väiksena kodus laulda ning vanemad panid siis mind laulustuudiosse laul-
ma,“ räägib Kristin. 
 Selle kireva laulumaailma kõrvalt leiab ta aega ka teistele hobidele. Nimelt õpib Kristin muusikakoolis kla-
verit ning käib iluvõimlemistrennis, kus on saavutanud pea sama häid tulemusi kui laulmises. Vk Janika jõuluturniiril 
sai ta oma rühmakavaga teise koha.  

 
Kelleks sa suurena 
saada tahad ? 
„Lauljaks“. 
Miks sa lauljaks ta-
had saada ? 
Õlgu kehitades vastab 
Kristin: „Ma ei tea, 
meeldib.“ 
„Jah, talle meeldib laulda 
ja esineda, kodus kogu 
aeg esineb muudkui,“ 
lisab õde Triin omalt 
poolt.  
Kes su lemmikartis-
tid on ? 
„Ines ja Koit Toome.“ 
Kus sa peale 
„Laulukaruselli“ veel 
võistelnud oled? 
„Olen võistelnud näi-
teks rahvusvahelisel lau-
luvõistlusel „Tähtede 
Laul“, kus sain esimese 
koha. Veel olen võistel-
nud väga paljudel erine-
vatel lauluvõistlustel, 
näiteks laulukonkursil 
„Jõulutäht“, 
„Viisivärtnake“, „Kuldne 
Hääl“ ja „Looduslaul“.“ 
 

Hetkel on see väike tüdruk veel oma lauljatee alguses kuid käia 
on veel pikk ja huvitav tee.  
Hoiame talle pöialt ja soovime edu! 

Õde Triin: „Mul on väga hea 
meel, et talle meeldib laulda ja 
tal see väga hästi välja tuleb.“ 
 
Ema: „See, et Kristin tegeleb 
laulmisega, on tema enda valik 
ja tuleb tema enda seest. 
Teadlikult ei ole teda selleks 
suunatud.  Kristin hakkas laul-
ma enne kui rääkima ja siia-
maani laulab ta kodus hästi 
palju. Seepärast otsustasime 
ka, et ta võiks sellega, mis talle 
endale meeldib, ka laulustuu-
dios tegeleda. See, et tal laul-
mine  hästi ja emotsionaalselt 
välja tuleb, on ilmselt suures 
osas ka looduse kingitus ja pal-
ju tööd ta hea tulemuse nimel 
tegema ei pea. Oluline ei ole 
võitmine, vaid tegemisrõõm ja 
esinemiskogemus. Tundub, et 
tegemisrõõmu tal jätkub.“ 
 
Klassijuhataja Merle Parv: 
„Kristin on lahke, abivalmis ja 
sõbralik tüdruk. Tal on ka väga 
palju huvisid aga alati leiab ta 
aega ning talle saab alati kindel 
olla. Näiteks, kui annad talle 
mõne ülesande või kohustuse 
täita. Kristin on küll laulja kuid 
sama palju võib ta olla ka näit-
leja ja tantsija.“ 

    Kelli Kärsna    

Foto: ErakoguFoto: ErakoguFoto: ErakoguFoto: Erakogu    
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                                          Õhtu, mis jäi meelde 
 
 
On kolmapäeva õhtupoolik, kell kohe-kohe saamas seitse, kõnnime lumi-
sel küünaldega valgustatud teel. Ees kõrguv maja tundub esmapilgul veidi-
ke sünge, kuid see väide saab hiljem ümber lükatud. Kleit ja ülikond korda 
sätitud – astume ootusärevalt sisse. 
 
Sisse astudes ootasid meid kohe abivalmid piletikontrollijad, kes juhatasid meid gar-
deroobi. Asjad ära pandud, suundusime edasi balliruumi poole. Peo peremees ja  
perenaine alustasid. Hakatuseks tänasid kõiki tulemast, andsid veel sõna direktorilegi 

ja oligi käes avavalsi aeg. Avavalss kulges küll viperustega, kuid see polnud ei kohalolijate ega korraldajate süü, õn-
neks sai see kiirelt likvideeritud.  
 
Kaunid, kaunid inimesed! 
Ball sobis Korporatsioon Rotalia majja oivali-
selt – tunda oli ajaloo hõngu ja enamasti olid 
pidulised muusika saatel kui graatsiad ise. Nii 
mõnigi neist oli kohale tulnud uhke maani 
ulatuva tualetiga kuid oli ka stiilseid miniklei-
te, mis olid kaunistatud kerglevate pitside ja 
sätendavate pärlitega. Erinevalt eespool mai-
nitutest, oli meespool kohale tulnud soliidse-
tes ülikondades ja õnneks jagus ka neid eri-
nevatesse värvitoonidesse ja stiilidesse. Kind-
lasti tuleks ära mainida, kuna teema oli siiski 
muinasjutt, saabus meie oma õppealajuhataja 
koos oma saatjaga kohale kõige sobivamas  
kostüümis. Ei  olnud neid kerge isegi ära tun-
da.  
 
Meeleolukas programm 
Meie koolis käinud Priit Lomp oli suurepärane algus tantsupeole. Esitas lihtsaid ja  kaasakiskuvaid palasid ning inime-
sed nautisid, kuid järsku läks saal  pimedaks ning balliruumi täitis Marten Kuninga alternatiivne lauluhääl. Kahju küll, 
et ballilised ei võtnud kokku julgust laulu saatel ka veidi jalga keerutada. 
 Muudest üritustest veel nii palju, et kõikidele meestele ja kõikidele naistele peeti unustamatu kõne, kui head 
ja vajalikud nad on ja kardetavasti mäletavad seda ainult need kes isiklikult kohal viibisid. 
 Maha peeti ka oksjon, kus heategevuse eesmärgil pakuti õpetajate erinevaid esemeid. Peale selle oli kõigil 
võimalik osa saada õnneloosist. Loositi välja mitmeid kinkekaarte näiteks ilusalongi ja kohvikusse. Oli üpris omapära-
ne vaatepilt kui kutsuti üks kena neiu oma võidule järele ja mõne aja pärast uuesti, kuid vahepeal oli see neid vaheta-
nud oma soengut ja isegi ka kleidi. On kuuldusi, et tegemist oli üheksanda klassi kaksikutega.  
 
Kuningas ja kuninganna 
Saabus õhtu kõige põnevam hetk, ei veel ei saanud torti, vaid kuulutati välja ballikuningas ja -kuninganna! Noorik 
lokkis juuste ja rohelise maani kleidiga, tema kõrval mahe mehehakatis, nii sammusid nad oma kroonimisele. Kom-
mertsgümnaasiumi 2010.aasta  ballikuninganna tiitli sai Kelli Kärsna ja kuninga tiitli Jürgen Jahimees. 
 Nüüd ei läinud enam kaua, kui toodi lauale hõrgutav tort, kaetud igasuguste eksootiliste puuviljadega. Õn-
neks oli seda varutud palju, mis tähendab, et kõik tahtjad said maitsta rohkem, kui hambaauku tavaliselt mahub. 
 
Õnnelik lõpp! 
Paluti lõpuvalsile. Kes millegi pärast kuskil kõrvalruumis kohmis, sellel võis olla natuke keeruline leida endale kohta 
tantsijaid tulvil ballisaalis.  
 Muusika lõppedes hakati enamasti viisakalt lahkuma – kes järelpeole klubisse Life, kes leidis endas energiat 
olla suurepärane koristaja õhtukleidis.  

 “Õnnelikud ballikülalised”  
 Foto: Laur Kaarna 

Keili Kondike    Mari-Liis  
Kullamaa    
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Kuu Kompu 
Selle kuu komput on paljud näinud, aga lähemalt 
teda eriti ei teata. Nüüd on võimalik temast lugeda! 
Nimi: Hanna Karoline Arus 
Vanus: 18 
Suhteseis: Hõivatud 
Millised on olnud sinu saavutused spordis? : Olen 
3 kordne Eesti meister rattaspordis. Veel olen esinda-
nud kooli erinevatel spordivõistlustel. 
Kuidas sa jõuad kõike? : Võtan enda jaoks aega ega 
jäta õppimist unarusse. Püüan hoida kõike tasakaalus. 
Mitu korda nädalas teed sa trenni? : 4 korda 
Mis on sinu unistus spordis? : (Nii rasked küsimu-
sed, hmm..) Olla Eesti tasemel hea. 
Hobid? : Sõpradega koos olemine (loomulikult), reisi-
mine ja Prantsuse keele õppimine. 
Nimeta 5 asja, ilma milleta sa elada ei suuda: 
Sõbrad, maitsev toit, perekond, sportimine, pidutsemi-
ne (seda normaalsel tasandil, nagu Hannale meeldib 
öelda, eesmärgiga ennast lõdvaks lasta) 
Lemmik juurvili: porgand (see tuli kähku) 
Lemmik linn: Tartu 
Lemmik veebilehekülg: www.postimees.ee 
Lemmik jook: tee 
Lemmik raamat või film: ,,Taeval ei ole soosikuid’’ 
Remarque 
Elu moto: Võta enda jaoks aega ! 
Veel ütles Ta, et me oleme väga tublid koolilehe tegi-
jad. Koolilehe toimetus tänab Sind selle eest : ) ! 

ÕPETAJATE SÕDA 

Kokku punkte: Elle: 10, Ebe 12 
    Õiged vastused: 

1)mõru sokolaadi, 2)3, 3)3, 4)ÜRO, 
NATO, EL, jne..5)viinamarjasuhkur, 
orgaaniline aine, 6) Egiptuse skulptuur, 
7)The Beatles(eestikeelsena - biitlid), 8)
3, 9)1843.aastal 10)Tallinn, Tartu, Pärnu  

    

    

KÜSIMUS ELLE KALJUSTE EBE PALGI 

1. Kuidas on „mõru šo-
kolaad“ osastavas kään-
de ?  

Mõrudat šokolaadi Mõru šokolaadi 

2. Palju on 2+2:2 ?  2 2 

3. Mitu seadust on New-
tonil  ?  

3 3 

4.  Millistesse rahvusva-
helistesse organisatsioo-
nidesse Eesti kuulub ?  

ÜRO, NATO ÜRO, NATO 

5.  Mis asi on glükoos ?  Suhkur Viinamarjasuhkur 

6.  Kes või mis on sfinks ?  Egiptuse valvur, monumentaal-
skulptuur 

kunstiajaloost .. kuju, skulp-
tuur  

7.  Mis ansambli koossei-
su kuulusid J.Lennon, 
P.McCartney, 
G.Harrison ja R.Starr ?  

Biitlid The Beatles 

8.  Mitu eessõna on saksa 
keeles ?  

3 3 

9.  Millal sündis Lydia 
Koidula ?  

Valgusaja alguses 19. sajandi alguses 

10.  Millised olid kolm 
Keskaja hansalinna Ees-
tis ?  

Tartu, Tallinn, Narva, Viljandi, 
Pärnu  

Tartu, Tallinn, Pärnu 
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Galerii “ Tavaline koolipäev “  autorid:  Mari-Liis Kullamaa, Kelli Kärsna 

           “Hommikuvõimlemine”    “Raamatukogu on pop place!”                 “Söökla-rõõmud” 


