
 
1. Nominatsioon  "Pesamuna" 

Tema on  kooli kõige noorem õpetaja, kellel on väga lennukad ideed. Tal 
oleks vaja päevas vähemalt 48 tundi - õpetab südamega lapsi, annab trenne, 
õpib ise magistrantuuris ning samuti on ta professionaalne jalgpallur.  
Laureaadiks on Emma Treiberg 

 
 
 
2. Nominatsioon “ Murumunakeste hoidja” 

See õpetaja õpetab meie kõige väiksemaid ja haruldasemaid koolijuntsusid. 
Laureaadiks on Silja Risti 

 
 
3. Nominatsioon  “Malbe tuuleiil” 

See õpetaja suudab oma maheda meeldiva häälega puudutada igat oma 
õpilast. 
Laureaadiks on Katrin Lehtma 

 
 
4. Nominatsioon “Superkuninganna”  

See on õpetaja, kes oskab õpilastele õpetada peaaegu kõiki õppeaineid. 
Õpilased on öelnud, et ta on hooliv, tore, lahke, abivalmis, kunstnik, teab ka 
matemaatikast kõike - ühesõnaga teda võib pidada multitalendiks. 
Laureaadiks on Sirje Hollo 

 
 
 
5. Nominatsioon “Päikesekiir” 

See on õpetaja, kes toob päikese välja ka siis, kui õues sajab paduvihma. 
Laureaadiks on Heili Merendi 

 
 
6. nominatsioon “5+ õpetaja” -  

See õpetaja  õpetab õpilasi väga hästi ning aitab neil areneda suurteks 
inimesteks. Ta Annab endast parima, et õpilased õpiksid ning et nendest 
kasvaksid toredad ja targad inimesed.  Laureaadiks on Evelyne Lusti  

 
 
7. Nominatsioon “Looduse printsess” 

Tema õpetamise meetodid on väga õpilasesõbralikud. Ta on laia silmaringiga, 
tähelepanelik, tema oskused õpetamise onl meisterlikud  
Kui õpilane proovib spikerdada, siis ta märkab seda kohe. Laureaadiks on 
Annika Pau 

 
 
8. Nominatsioon “Tasakaalukas toimetaja” 

Õpetaja, kes on alati rahulik ja ei lase pisiasjadel end häirida. Laureaadiks on 
Agnes Kato 



 
 
9. Nominatsioon “Kõige suurem naeratus”  

parim hetk selle õpetaja tunnis on see, kui keegi klassist ütleb peale pikka 
nuputamist, küsimuste küsimist ja vaidlemist õige vastuse ja just tema  näole 
tekib suur naeratus.Laureaadiks on Kadri Lill 

 
 
10. Nominatsioon  "Rohkem kui ÕS" See õpetaja teab, kuidas kasutada õiget 
sõnavara ning annab oma tundides endast enam kui kõik. Laureaadiks on  Riina 
Kauppi 
 
 
11.  Nominatsioon  “Keelekunstnik”  Õpetaja, kes õpetab nii vene kui ka inglise 
keelt ja räägib ilusat eesti keelt, paneb iga keele näima nagu kunst.Laureaadiks on 
Irina Jadonist 
 
 
12. Nominatsioon “Superikoon”  

õpetaja, kes oskab asendada peaaegu kõiki õppeaineid. Spordivõistlustel 
suudab ta olla suurepärane ergutaja. Kõigi jaoks alati olemas. Lahendab kõik 
probleemid. Ta on asendamatu. Laureaadiks on Eele Sekk 

 
 
13. Nominatsioon "Kooli päkapikk" 

See õpetaja hoolitseb kõigi eest ja jagab maiustusi alati kui tal on. Pisike, aga 
väga asjalik ja suure südamega. Laureaadiks on Margit Nagel 

 
 
14. Nominatsioon “Superplaneerija”.  

See õpetaja toimetab alati sajal erineval rindel, kuid suudab sellest hoolimata 
igale poole jõuda. Laureaadiks on  Ranele Raudsoo  

 
 
15. Nominatsioon  “Hunt kriimsilm” 

õpetaja, kellel on peaaegu üheksa ametit. Abipolitseinikuna tagab meile 
tänavatel turvalisust. Samuti on ta meelelahutaja ning meie koolis hoolitseb 
selle eest, et koolipäevad oleksid huvitavad. Laureaadiks on Aivo Tammela  

 
 
16. Nominatsioon  "Aktiivsuse austaja"  

Õpetaja, kes leiab alati meile põnevaid mooduseid, kuidas aktiivsust 
väljendada ja aitab meil näha, kui oluline on olla tegus. Muudab meie 
vahetunnid põnevaks ning vaheldusrikkaks. Laureaadiks on Karin Vassil 

 
 
17. Nominatsioon  "Kuldne jutupaunik"  

Õpetaja, kes räägib väga palju ja väga mitmekülgsetel teemadel. Ta on 
sportlik, lahke ja hea huumorimeelega. Tavaliselt suhtleb ta rohkem nendega 



kes tegelevad spordiga, aga isegi kui sa ei käi tema trennides, siis leiab ta 
ikka mingi teema, millest rääkida. Laureaadiks on Sören Jõõras 

 
 
 
 
18. Nominatsioon  “Albert Einstein”  

Õpetaja, kes on konkreetne, otsekohene, mõttega asja juures, kuid vahel 
viskab nalja ja paneb terve klassi naerma. Laureaadiks on Veiko Rada 

 
 
19.  Nominatsioon “Märkaja”  

Õpetaja, kes paneb tähele ka pisiasju, kahe silma vahele ei jää tema tunnis 
midagi. Laureaadiks on Marju Tannberg  

 
 
20. Nominatsioon Vaimuparandaja?  

Tema aitab hoida õpilaste vaimset tervist ja leiab alati aega nende muresid 
kuulata. Laureaadiks on Jane Kaupmees  

 
 
21. Nominatsioon  “Nähtamatu detektiiv” 

Ta on väga tore, suhtleb õpilastega, telepordib üle kooli, et näha, kas keegi on 
telefonis. Laureaadiks on Arette Kuuseväli 

 
 
22. Nominatsioon  “Raamatuhaldjas”. Tema veedab oma päevad raamatute 
keskel, oskab alati midagi head lugeda soovitada ning teeb oma juttudega tuju 
heaks. Laureaadiks on  Kersti Laanejõe 
 
 
23. Nominatsioon "Parim õppematerjalide visualiseerija" Õpetaja, kes suudab 
õpilastele erinevaid teemasid selgitada läbi eluliste näidete. Lisaks kipub ta tunnis 
tantsima. Samuti armastab ta teha komplimente. Laureaadiks on Mariann Parašin 
 
 
24. Nominatsioon  “Öökullide valitseja”  

Ta on väga suur loodusesõber ning veel suurem öökullide fänn.Samuti on 
väga tore, lahke, vahva ja sõbralik. Aga kui sa käitud halvasti, siis võib ta olla 
ka väga range. Laureaadiks on Kristiine Järve 

 
 
25. Nominatsioon “Salajane abiline”.  

Tema aitab märkamatult õpetajatel ja õpilastel jõuda kiiremini kõrgemale ja 
kaugemale. Laureaadiks on Liina Ratnik  

 
 
26. Nominatsioon “Bossi parem käsi” Hoolitseb selle eest, et koolis kõik sujuvalt 
kulgeks ja ükski asjaajamine tegemata ei jääks. Laureaadiks on Kaisi Reilson  



 
 
27. Nominatsioon “ Maailmarändur.”Tema aastas läbitud kilometraaž teeb 
tõenäoliselt kõigile teistele silmad ette. Laureaadiks on Liina Steinberg 
 
 
28.  Nominatsioon “Kooli Vundament” vankumatu naine, kes ei anna alla mitte 
millegi osas, hoiab tervet kooli oma õlul ja saab sellega tõeliselt suurepäraselt 
hakkama. Laureaadiks on Olga Saikovskaja 
 

29. Nominatsioon “Tantsulõvi” 
Tema aitab hoida elus meie kultuuripärandit ning paneb lapsed uuesti rahvatantsu 
armuma. 
Laureaadiks on Kaia Kärner  
 
30. Nominatsioon “Aasta uustulija” - 
See õpetaja võib vabalt kanda ka tiitlit “Stiilseim õpetaja” kannab värvilisi ja erksaid 
riideid, mis panevad ka õpilaste silmad särama. Ta räägib väga palju huvitavaid jutte, 
mida on alati tore kuulata. Saab hästi õpilastest aru ja mõtleb kõigi peale. Ta on 
rõõmsameelne ja võlub alati meile naeratuse näole. Laureaadiks on Ina Hannus 
 
31.Nominatsioon  “Maailmaparandaja”  
Tema kohta võib kohe kindlasti öelda Kunstihing. Lisaks on ta õpetanud kogu 
koolipere prügi sorteerima. Laureaadiks on Liis Pihlik 
 
32. Nominatsioon  “Toetav kaaspiloot” Toetab õpilaste arengut ja aitab neil 
raskustest üle saada. Laureaadiks on Ene Romm 
 
33. Monika (kokk) - “Gordon Ramsay” 
Super kokk, teeb alati väga häid toite, näeb alati kui keegi kiigub tooliga. Lemmik 
sõna on “Gustav”. On alati nõus meile toitu juurde panema. 
 

 


