Lõpuaktus

Kolmapäeval, 19.juunil 2019 kell 16.00 VÕIMLAS

Toolid ja lauad on malevlastega veetud teisipäeval 18.06 ~kell 12.00 ja tagasi veavad ka
malevlased neljapäeval, 20.06 ~kell 12.00. Korraldab majandusjuhataja.
Kaunistused võimlasse tellime Argolt. Võimendus on tellitud Marko Koitlalt.
Lõpetajatele ja õpetaja Üllele on toolid (16 + 1 tk).
Õpetajad istuvad neile valmis pandud kohtadel kõik koos. Kutsetega külalised samuti.
Õnnitlejatele on pandud istmed, kes ei mahu istuma, seisab istmete taga vabalt.
Lõpetajad kogunevad 15.45 õpetajate toas, et allkirjastada tunnistuste saamine õpilasraamatus.
Peale seda kogunetakse koolimaja 1.korruse koridoris (vaikselt!).
Mängib muusika, lõpetajad ja klassijuhataja tulevad võimlasse kooli-poolsest uksest ,
lähevad mööda väikest treppi oma kohtadele. Lõpetajad jäävad seisma oma tooli ette.
* Hümn

(Plaadi helimeeste kätte toimetab Anne R)

Alustame 2019.a lõpetajate aktusega.
* Esineb Mirelli Loite, 7. kl laul „On läinud aastad“ (fono)
* Kooli direktori kõne
* Tunnistuste kätteandmise tseremoonia.
Õp Astrid loeb ette tunnistuse teksti.
Enda nime kuuldes lõpetaja tõuseb püsti ja seisab, kuni tekst on lõpuni ette loetud.
Siis suundub õpilane direktori juurde, kes tunnustab õpilast käepigistusega ja annab tunnistuse,
raamatu, kiituskirja.
Igale õpilasele annab koolipoolse lilleõie 8.klassi õpilane. (lilled muretseb direktor ja üleandmise
korraldab klassijuhataja Merike Haas)) Üleandjad on Emma ja Enely.
Õpilane seisatab kindlaks määratud kohas ja fotograaf Ü.Soomets teeb pildi.


Esineb Marii- Eliise Lumijõe, 8. kl (ukulele)



Tänusõnavõtud
Kõneleb 9.klassi klassijuhataja Ülle Urba
8.kl. esindajana on sõna soovinud Carl Robyn Valdaru.
Lastevanemate esindajana on sõna Arko isal Ahto Saarel, Tori kooli vilistlane
aastast 1989,
Sõna saab hoolekogu esimees, Markko Virkus , vilistlane aastast 1995.
Tervitab abivallavanem Jana Malõh
Kõneleb esimene õpetaja õp Eve Kukk
Sõna saavad lõpetajate nimel Carl Aadam Vihrov ja Karmen Toomet
( lillede andmise ajal muusika )

Palun külalistel jääda istuma, lõpetajad ja õpetajad teevad ühisfoto peatrepil,
millele järgneb lõpetajate õnnitlemine siin võimlas.
* Lõpetajate pildistamine
* Lõpetajate õnnitlemine ja lillede üle andmine võimlas (muusika )

direktor

