
Kiida Teko õpetajat või töötajat 

Kaubandusvaldkonna õpilased 

 Külliki Türi - hea ja positiivne õpetaja.  

 "Annely Kallo. Väga hea tugi. Kuulab ja aitab. " 

 Kaia Laansoo. Parim õpetaja, mis kunagi oli! 

 õpetajad Helna Karu-baher, Annely Raudsepp, Heikki Eskusson ja Aive Antson: nende tunnid 

olid huvitavad, hästi läbimõeldud ja igapäeva eluga/tööga seotud. 

 Anneli Raudsepp- huvitavad  ja vajalikud tunnid. 

 Väga hea tund oli Kaia Laansoo ja Sigrid Õigega. Nende tunnid olid huvitavad ja sisurohked. 

 "Eesti keele õpetaja Annely Raudsepp - Tunnid olid väga sisukad ja intensiivsed. Väga väga 

hea õpetaja Nõudlik kuid aus  

Meeli Kaldma (ja mitte sellepärast, et ta direktor on) Tema tunnid olid alati põnevad ja 

harivad oli teooriat ja praktilisi näiteid väga hästi oskad asjad selgeks teha.  

Alje Nohrin - tunnid olid intensiivsed, mitmekesises, postiivne iseloom. Mulle väga meeldisid 

läbi kahe aasta tema tunnid ja tunnis toimub töö (tund püsis alati teemas) 

Helna Karu-Baher - Lemmik õpetaja. Tema antud tunnid olid alati põnevad ja ennast tundma 

õppimine oli selles tunnis üllatv. Alati positiivne.  

Ja nende nelja õpetaja puhul võib välja tuua väga suure plusi, et nendelt õpetajatega sai 

suhelda e-maili teel nende kirju ei pidanud ootama 2 nädalat või koduste tööde tagasisidet. 

Alati olid asjad tehtud nii nagu lubatud." 

 "Eesti keele õpetaja A.Raudsepp on suurepäraste teadmistega kahju ainult et aine tunde oli 

liiga vähe. Tore oli kuulda õigetest ja muutunud reeglitest jne. Alati rõõmsa ja heatahtliku 

suhtumisega." 

 "Алье Нохин. Очень доступные и красочные матерьялы. Интересные матерьялы и 

харизматичный человек" 

 Eriline kiitust Küllike Türile, alati on tund ettevalmistatud, kodutööd hinnatud ja koos 

tagasisidega õpilasele tagasi antud. Väga hea on minna ja tunda, et oled oodatud ja kordagi 

ei ole kuulnud, et õpetajal on aega vähe ja tööd palju. Samuti kiidan Aive Antsoni ja Hele Liiv- 

Tellmanni- alati tunniks ettevalmitused tehtud ja väga põnevad ning sisukalt läbi viidud.  

 "Kristi Leinus, Ilona Säälik, Kris Leinatamm" 

 Kiidaksin Aive Antsonit, kuna ta on tõesti väga tore õpetaja ja väga tark ka ja mulle meeldivad 

tema tunnid.Tema tunnis on kord. 

 Helna Karu-Baher.Huvitavad mitmekesised tunnid ja asjalikud.Aive Antson asjalik, konreetne. 

 "Mõistva suhtumise ja huvitava tunni läbiviimise eest,  kiidan õpetaja Türi 

Hoolivuse ja mõistva suhtumise eest kiidan õpetaja Vilkist 

Nõudlik ja huvitavad teemad tunnis, kiidan õpetaja Antsonit" 

 "Külliki Türi -  tema tunnid ja suhtumine ja stiil on alati teistsugune ja värskendav. 

 Aive Antson -  läbiviimine tunnis on põnev, uudne ja palju infot andev." 

 Õpetaja Karu-Baher. Tema tunnid olid huvitavad. Kõik kuulasid õpetajat ja ei tegelenud miski 

muuga.  

 Hele-Liiv Tellmann on meeldiva ja tasakaaluka aura/stiiliga õpetaja  

 "Meie kooli minu lemmik õpetaja on kindlasti Helna Karu-Baher. Ülimalt sõbralik ja soe 

õpetaja. Tema tunnis on (oli) alati olnud huvitav olla ja end harida.  

 Õpetaja Aive Antson on õpetamise poolest väga hea õpetaja. Paneb ennast tunnis piisavalt 

maksma, samas laseb õpilastel piisavalt sõna võtta ja arvamusi avaldada. " 



 Aive Antson-teeb oma aine hästi selgeks, tal on suurepärased teadmised ja tema tunnid on 

põnevad. 

 Tahaksin kiita Külliki Türit ja Helna Karu-Baherit. Mõlemad on väga positiivsed ning eelistavad 

teha aktiivseid ja arutelul põhinevaid tunde. Tund möödub kiiresti, on huvitav ja lõbus ning 

materjal jääb palju paremini meelde. 

 Külliki Türi on väga super õpetaja  

 "Eriliselt kiidaksin oma rühmajuhendajat Külliki Türi-väga meeldiv inimesena ja väga hea 

õpetaja  

Aive Antson- samuti meeldiv inimene, väga kohusetundlik ja korrektne õpetaja 

Helna Karu-Baher - huvitav ja meeldiv väga kasulikud teadmised 

Ants Viljus- hea, asjalik ja rahulik õpetaja" 

Majutusvaldkonna õpilased 

 Ilona Säälik 
Kristi Leinus 
Ühed parimad õpetajad koolis. Innovatiised, kaasaegsed ja uskumatult lahedad õpetajad. 
Nendest tuleks võtta eeskuju. Üheski tunnis pole kunagi igav ja samas õppime nii palju. 
Need on need õpetajad, kes õpetavad elu. Nad julgustavad meid astuma samme. Nad on 
Teko kullatükid.  

 Kiidaks Kristi Leinust - teeb oma tunnid põnevaks  
Kris Leinatamm - väga väga mahukad kodutööd, aga asi saab kindlasti selgeks.  

 Kristi Leinus väga tore ôpetaja, tema tunnid on alati huvitavad, oskab oma tunde huvitavalt 
ja pônevalt läbi viia, tema loengutes on huvitavad 

 Kristi leinus ja maie ründva parimad klassijuhatajad. Kris leinatamm teab kuidas raske aine 
arusaadavalt seletada 

 Annely Kallo kuna on alati aktiivne ja igal pool abiks 
Kristi Leinus kuna on üks parimaid rühmajuhendajad kes mul olnud on ja mõistab muresi ja 
aitab kui oskab 
Kaido Tiits kuna tema tunnid on huvitavad 
Administraator Peeter alati lõbus ja hea jutuga 

 Soome keele õpetaja Ilona Säålik ja Kristi Leinus. 
Alati rõõmsameelsed ja annavad eeskuju hea  teenindamiseks 

 Annely Kallo- aktivist ja super abi almis 
Maie Ründva- Parim õpetaja, nagu teine ema, alati aitas ja toetas. Suure-suure südamega. 
Parim rühmajuhendaja keda tahta. 

 Vene keele õpetaja Svetlana Kalju. Suurepärane õpetaja, üks minu lemmikumaid. Alati 
positiivne ja temaga sain ma alati kõik ilusti tehtud. Kunagi polnud probleeme temaga. Eks 
õpetab ka hästi ja meeldib tema tunnis käia.  

 Kristi Leinus - suurepärane rühmajuhendaja oma esimese aasta kohta. Väga abivalmis ning 
teab oma eriala väga hästi. 

 Vene keele õpetaja Svetlana on 5+ 

 Annely Kallo, kuna ta teeb väga hästi oma tööd! 

 Annely-parim ajaloo ōpetaja,  ühiskond +väljas käimised vanglas,  riigikogus,  Sekam.  
Kristi leinus ja Kris Leinatamm spetsjalistid hotellinduses, turisminduses,  administratsioon. 

Leinus on väga sōbralik ja kōik said temaga nii lühimese ajaga nii kalliks 😊 

Maie Ründva- ōpetaja kes pani meid paika,  ōpetas kuidas tuleb puhastada,  käisime pirital 

tube koristamas,  ta kutsus meid oma harakateks 😉 

Alari pōlm- vägatore keka ōpetaja, sportlik,  viisakas  
Annely Raudsepp-korrektne,  nōudlik ja tore eesti. K ōpetaja.  
Svetlana Kalju kes ōpetas algajale vene. K aitäh!  
Kaimar Palm- said aru kus lusikas käib, nuga, kahvel millal vōi ja vesi lauda viia,  ōpetas 
latesi tegema ja kassat.  Saime julgust juurde selles tunnis.  

Riin Laht-ōpetas lihtsamaid roogasi valmistama.  Meil olid suurepärased road 😉 

Tervitame alati Peetrit 😄 



 Maie Ründva,Rita Kosapoeg,Annely Kallo,Annely Raudsepp,Svetlana Kalju,Riina Laht,-Alati 
vastutulelikud,inimlikud õpetajad.Õpetavad oma ained hästi ja põhjalikult. 

 Ilona Säälik - Väga rõõmsameelne ja nooruslik. 
Maie Ründva - Kuigi vahepeal on nii klassil kui ka temal toriseda, siis siiski on tegu väga 
mõistva, vastutuleliku ja toreda õpetajaga. 
Svetlana Kalju - Väga meeldiv ja tore õpetaja. 

 Ma kiidaksin eesti keele õpetajat Annely Raudsepp,inglise keele õpetajat Romanit , kes 
näeb väga vaeva tunnis kuid kedagi väga ei huvita see mida tegema peab, 

 Õpetaja Maie Ründva. Väga toetav ja tubli õpetaja! Hoolib oma õpilastest. 

 Maie Ründva ja Annely Kallo - mõlemad väga sõbralikud, näha et teevad oma tööd 
südamega ja hoolivad õpilastest.  Kiidusõnu võiks nende kohta öelda lõputult!!! 

 Kristi Leinus- Supper lahe õpetaja, on küll konkreetne ja suurte nõudmistega, kuid tema 
väljamõeldud ülesanded on huvitavad ja ei ole kunagi mittevajalikud vaid eluks väga olulised 
ja harivad, ta on väga sõbralik kui käid ilusti tunnis, ei hiline, töötad kaasa jne ja väga 
abivalmis õpetaja. 
Annely Kallo- Suure südamega, abivalmis, otsekohene ja tore õpetaja. 
Ilona Säälik- Abivalmis, õpetab hästi ja on väga tore õpetaja! 

 Kiidan õpetaja Ilona Säälikut, sest ta teeb alati tunnid väga huvitavaks õpilastele ja arvestab 
ka õpilaste soovidega ja mõistab neid. Hea on temaga vahel niisamagi vestelda. 

 Maie Ründva- Kõige parem klassijuhataja!  Väga tore ja armas õpetaja!  
Kristi Leinus- samuti hea õpetaja, parim õpetaja koolist! :)  

 Maie Ründva- südamlik ja nagu ema2 :)  
Kristi Leinus- alati huvitavad tunnid ning tore ja sõbralik 

 

Pagar-kondiitri ja kondiitrieriala õpilased  

 Самый любимый преподаватель - Рина. На ее уроках никогда не бывает скучно и 
можно узнать много нового. 

 Хочу просто скахать спасибо, за то что нас терпели. 

 Info laua inimesed on hästi abistavad ja avatud. Meesõpetajad tunduvad üldiselt ka 
rahulikumad ja hoiavad klasse hästi korral. 

 Väga hea erialaõpetaja on Ellen Lessel, kes on igati meeldiv, tore, ja tunneb õpetatavat ala 
hästi. 
Matemaatikaõpetaja Maija Prokofjev selgitab kõike väga hästi ja oskab keerulisemadki 
teemad üllatavalt lihtsaks teha. 

 Ants Viljus. Tema arvuti tunnid pole kunagi igavad ja kõik õpilased on kaasatud. 

 Ellen Lessel. Alati vaoshoitud ja väga vastutulelik õpetaja. 

 Õpetaja Ellen Lessel: teoorias selgitab alati kõik ilusti ära. 

 Tenok, Lessel, Kallo 

 Õp Lessel - tark, autoriteetne ja rahulik õpetaja, oma ala tõeline asjatuid. Oskab oma aineid 
huvitavalt õpetada.  
Õp Kallo -  kui kõik õpetajad nii huvitavad oleksid, oleks kool parem paik. Iga tund on nagu 
teatrietendus olles seejuures väga hariv. 

 Esmaabi õppejõud. Väga energiline õpetaja ning tema tundides oli alati palju uut ja 
huvitavat. 
Annely Kallo. Samamoodi väga energiline ning huvitav õppejõud. 

 Teko pagari praktika juhendaja Hille. ta on väga mõistev ja rahulik ning oskab õpetada. ta 
mõistab ka, et kõik inimesed ei ole ühe sugused ja mõnel on olukord keerulisem kui teine. 

 Нина Смирнина - очень грамотно составленные презентации, четко обозначены темы, 
контрольные не отходят от тем. 
На уроках интересно и если что-то не понятно, всегда объяснит что и как. 

 Annely kallo. Ta on väga hea ja lahe õpetaja. Temaga saab isegi põnevaid asju teha. 

 Ajaloo õpetaja Annely Kallo on väga hea õpetaja. Viitsib käija õpilastega väljaspool kooli 
ringkäikutel. 

 Annely Kallo väga hea õpetaja ,oskab huvitavalt seletada. 

 Kiidaks Anneli Kallot, kes aitab alati ja on nõus olnud meie klassiga käima igal pool.  

 Annely Kallo - tubli  õpetaja, kes teeb alati kõik asjad selgeks ning lisaks juhib ka kooli teatrit 



 Annely kallo. 
Ta on lahe ja parim õpetaja. Tema käest saab alati vajaliku info kätte. Taga on alati 
huvitavad tunnid. 

 Eha Martma väga tore ja hooliv. 

 Õpetaja Annely Kallo on väga tubli! Ta tegeleb väga palju oma õpilastega, isegi siis, kui ta 
pole nende klassijuhataja 
Kaido Tiitsu tunnid on alati huvitavad, isegi kui ei saa õppeainest aru 

 Annely Kallo - alati energiline, alati valmis vastama absoluutselt ükskõik millistele 
küsimustele olgu kas või see mitu korda küsitud ja väga abivalmis nii koolisiseste asjade 
abistamises kui ka vajadusel koolivälistes asjades. Tema tunnid olid alati põnevad! 
 
Maija Prokofjev - Hea ja abivalmis õpetaja, kes oskab hästi matemaatikat õpetada ja on 
nõus ka täiendavalt aitama ja õpetama, kui sa näitad huvi või küsid millegi kohta, olgu see 
kas matemaatika või mingi muu asjaga seotud. 

 Pets, kes on vastuvõtulauas, on väga armas, hommikuti tervitab alati kõiki õpilasi ja ütleb 
nägemist. Väga positiivne inimene! 
Annely Kallo- väga väga armas õpetaja ning oskab õpilasi rääkima panna. Oskab tunde 
huvitavalt läbi viia ning on elava loomuga. Hoolib väga oma õpilastest!! 

 Eha Martma 

 Annely Kallo. Väga sõbralik ja hooliv õpetaja. Kohtleb kõiki õpilasi võrdselt. 

 kaido tiits , hästi energiline õpetaja ja hea  

 Бряузова отличный учитель , очень хорошо учит , самая лучшая ! 

 Alari Põlm 
Tatjana Pravdjukova  

 Pravdjukova 
Brjauzova 
horosho uchat 

 Alari Põim - hea suhtleja, sõbralik ja abivalmis. 

 Mare Kiis ja Kaido Tiits on väga head õpetajad ja sõbralikud ja mõistlikud. 

 Kehalise kasvatuse õpetaja on tore. 

 Спасибо за понимание и все приобретённые знания! 

 Kaspar Kütt-väga tore ja sõbralik õpetaja, suhtub õpilastesse väga hästi. 
Kaido Tiits- Hästi põneva õpetamismeetodiga õpetaja 
Eha Martma- väga tore rühmajuhendaja 

 martma usin & tore 

 Kaido Tiits - tema tunnid on huvitavad ja mitmekülgsed, on äratanud huvi nii mõnegi aine 
kohta, mis varasemalt vastukarva oli 
 
Kaspar Kütt - arvestab noorte huvide ja soovidega ning tema tunnid on huvitavad 
 
Annely Raudsepp - tema tunnid on paeluvad ning samas oskab tunnis korda hoida, millega 
mõned õpetajad hakkama ei saa 

 Очень хочу поблагодарить учителей за готовность идти на встречу, отличное 
преподавание и чувство юмора. Отдельное спасибо вахтёру, который всегда 
здоровается и прощается. Всё это повышает настроение, а в училище приятно 
возвращаться, снова))) 

 Светлана Альбертовна - отлично преподносит материал, все объяснит, если ты не 
понял, много шутит, тем самым поднимает настроение и делает её предмет и учебу в 
целом легче.  

 

Koka ja toitlustusteeninduse eriala õpilased 

 
 Ilona Säälik on väga rõõmsameelne ja tore õpetaja, kelle tunnis on huvitav olla. 

 Ülle Toots, teda kahjuks ei ole enam meie koolis ja Annely Kallo 

 Kaido Tiits, väga meeeldiv õetaja 



 Kaido Tiits tema on kõige parem õpetaja, sest temaga on lõbus, enamus inimesi teevad 
isegi tunnis kaasa, kuna me teeme seal ka katseid. 

 Ülle Toots keda kahjuks enam meie koolis ei ole, samuti Annely Kallo 

 Людмила Захарова  

 Maria Stulova 
horosho objasnjaet i dobraja. 
Svetlana Brjauzova 
interesno vedjot svoi predmetq. 

 Людмила Викторовна Захарова, самый лучший учитель,классный руководитель,всегда 
поможет. 

 Alari Põlm 

 Учитель физики , химии -Светлана Альбертовна , этот учитель умеет преподавать 
свои предметы , на уроках сидеть интересно , так как учитель доходчиво обьясняет , и 
показывает на опытах , чтобы все поняли , эти предметы хочется изучать  
Учитель кулинарии - Людмила Викторовна замечательно преподает свой предмет  

 Spasibo za vawi staranija nau4it' nas vsemy tomy, chto vq znaete. 

 Спасибо нашему классному руководителю за ее терпение,обучение и готовность 
всегда понять и помочь. 

 Благодарен всем учителям за понимание и терпимость по отношению к ученикам. 
Спасибо, что стараетесь для нас :) 

 Светлана Альбертовна Бряузова ,всегда поможет ,хоть и применяет свои особые 

методы помощи 😁 

 Учителя истории, литературы и эстонского помогают освоить и умеют заинтересовать 
в обучение в этом предмете, только тех кто действительно хочет. 

 Валентина Валентиновна Короткова 

 Светлане Альбертвоне большое спасибо,  что она помогает держать группу в таком 
большом составе.  

 Sergei Pavlov-Один из не многих учителей, который способен вызвать интерес к 
предмету, а это самое ценное в учителе, опять же это мое субъективное мнение. На 
его уроки, я искренне иду с большим удовольствием ! 

 SVETLANA BRJUZOVA horosi klassni rukovoditel  

 меня устраивают все учителя 

 Pille Pajula - teab mida õpetab ning oskab seda hästi edasi anda. Samuti kuulab ja aitab 
alati õpilasi. Samas on suutnud enda autoriteeti kehtestada ning õpilasi ennast kuulama 
panna.  
Kristi Tiido - vist ainukesi koka eriala õpetajaid, kes ka tegelikult teab toidu valmistamisest 
rohkem ja ka paremini, ning suudab enda retseptide ja teadmistega õpilasi aidata ning teda 
õpetada.  

 Pille Pajula 
Pirje Pärimets 

 Pirje Pärimets- tõeliselt hea südamega, tark ja armas inimene.  
Pille Pajula- paistab karm, kuid samas nii abivalmis ja hingega asja juures.  
Kristi Tiido- alati valmis aitama nõu ja ideedega, särav ja tore. 
Kaimar Palm- entusiastlik, eesmärgiks innustada õpilasi, kunagi ei ütle ei, tuleb ja aitab. 
Vastvõtus olev noorem meesterahvas, tore kohe tulla kooli kui näed et lõbus ja tervitav nägu 
ootab vastas.  

 Pille Pajula, Kristi Tiido, Pirje Pärimets 
Kõigil käed-jalad tööd täis; auväärt superinimesed. 

 Нет ни одногоплохого преподавателя. Но особое место это - Мария Стулова мой 
классный руководитель.  Самый отзывчивый человек который всегда помогает.  

 Нет ни одногоплохого преподавателя. Но особое место это - Мария Стулова мой 
классный руководитель.  Самый отзывчивый человек который всегда помогает.  

 Благодарна своему классному руководителю Марии Стуловой за ответственность к 
своим ученикам.  

 Спасибо моему классному руководителю за её заботу к нам.Она всегда переживает, 
волнуется за нас , даёт нам огромные знания которые обязательно пригодятся в 
жизни. 



 Мария Стулова 
Людмила Колченко 
Ирина Хороших 
 
данные преподаватели внесли наибольший вклад, научили очень многому 

 mulle meeldib need õpetajad- marija stulova, ljudmila kolchenki, eda odar, ljudmila larina, 
irina bogdanova, diana malkevich,Diane Sarapuu-Kelder  seoses, et nad teevad oma töö 
väga kvaliteetne ja nende tunnid ie ole igav. 

 Mare Kiis. Väga hea õpetamisviisiga teeb tööd alati toreda meeleoluga. 

 Kehalise kasvastuse õpetaja Alari Põim! 
 
Kõige parem õpetaja, sõbralik, viisakas, aktiivne ja südamlik!  

 Garderoobi töötajad on viisakad ja väga töökad 

 Annely Raudsepp, Svetlana Kalju, Annely Kallo - positiivsed ja jutukad õpetajad 

 Pille Pajula on hea erialaline õpetaja, samuti range kuid kasutab piitsa ja prääniku võimalusi.  

 Kehalise kasvatuse õpetaja, Mare kiis. Kõige positiivsemad ja vastutulelikumad õpetajad, 
minu arvates. 

 Väga meeldivad garderoobitöötajad, alati  teretavad ja on positiivsed. Hea algus ja lõpp 
koolipäevale. 

 Maija Prokofjev - õpetab hästi ja selgelt. Väga rahulik ja tore. 
Mare Kriis - õpetab huvitavalt ja suhtub õpilastesse sõbralikult. Tunnid on huvitavad. 
Diane Sarapuu-Kelder - Väga hea eriala õpetaja, tänu kellele on teadmised ja praktilised 
oskused arenenud.  
Annely Raudsepp - meie klassijuhatja, kes hoiab ja püüab meid igal võimalikul viisil õigele 
rajale suunata. 

 Annely Raudsepp on väga hea õpetaja ja rühmajuhendaja. Hoolib igast õpilasest ja aitab 
kõigil asjad korda saada. Väga inimlik ja suurepärane õpetaja. 

 Нина Тимофеевна. Следит за успеваемостью каждого ученика. Всегда напомнит об 
исправлении оценок. Не даст возможности ничего не делать. 

 Все учителя очень хорошие 

 Администратора училища , за вежливость и приятное приветствие с утра . 
Л.В.Захарову за то что она хоть и строгая , но замечательный УЧИТЕЛЬ !!!!!!!! 

 Л.В.Захарову 
за то,что она действительно учит дисциплине и серьёзно относится к работе 

 vse horoshije 

 Людмила Викторовна Захарова 
Нина Тимофеевна 

 Светлана Бряузова - самый лучший мотиватор для учёбы 

 Светлана Бряузова - лучший учитель. В меру строгий. 

 Светлана Альбертовна Бряузова, превосходный преподаватель, держит все под своим 
контролем и всегда поможет. 

 Учитель, я тебя похваляю. 

 Светлана Альбертовна - учитель, который умеет хорошо преподнести тему, объясняет 
хорошо, что увеличивает интерес к предмету учителя.  

 Илона Сялик хороший учитель 

 Garderoobi tädikesed on alati väga sõbralikud ja teevad tuju heaks!  

 Pirje Pärimets - alati abivalmis ja mõistlik, abistab ja teeb ka nalja 
Kristi Tiido - sõbralik ja mõistev 

 Annely Kallo - Ta tegeleb niivõrd paljude asjadega ning kõike teeb ta 100 % hästi. Tema 
õpperühmas olles tegeles ta iga õpilasega individuaalselt ning vajalik info oli alati pikalt ette 
teada. Supper hoolitsev ja armas õpetaja. 

 Ilona Säälik - meeletult armas, energiline, sõbralik ja soe inimene. Väga huvitavad tunnid, 
temaga oli tõesti mõnus õppida ja suhelda. Pirje Pärimets - samuti väga armas ja sõbralik. 
Väga abivalmis ja hooliv ja muretsev. Mõistliku suhtumisega. 

 Ilona Säälik - inimene armastab seda mida teeb  
Kristi Tiido - mõnus suhtlemis- ja õpetamisstiil 
Pirje Pärimets - väga pühendunud rühmajuhendaja 



 Д.В. Малькевич. Очень хороший и разумный учитель. На её уроках действительно 
интересно и сама она как человек очень интересна. 

 Нина Смирнина; точное и корректное преподавание! 

 Diane Sarapuu-Kelder ta on alati olemas kui meil vaja on ja ta teeb palju rühmaga väljas 
käimisi.  

 Diane Sarapuu-Kelder. Ta on lahe õpetaja ja nalja saab 

 Kaido Tiits ja Diane Sarapuu Kelder mõlemad on ranged kuid ka sõbralikud ja nad teevad 
õppimise huvitavaks. 

 Diane sarapuu kelder on hea õpetaja 

 Diane Sarapuu-Kelder -  Hea rühmajuhendaja ja aitab alati. 
Kaido Tiits - humoorikas vana 

 Diane-Sarapuu Kelder ja Alari Põlm on mega head õpetajad!!!! Parimad!!!! 

 Kristi Tiido - On aru saada, et tal on pikad ja kiired päevad, aga siiski leiab aega oma 
klasside jaoks. Väga haritud ja austatud nii köögis kui ka mujal. 

 Kristi Tiido on väga tore ja hea õpetaja 

 Merike Mets. Väga lahe õpetaja. 

 Diane Sarapuu Kelder, ta on hea , ning alati abivlamis õpetaja. 

 Kristi Tiido, õpetab õpilasi hästi. 

 Kristi Tiido, Merike Mets- väga tore õpetaja ja noortesöbralik 

 Merike Mets- ta on hästi rõõmus ja aktiivne, tegeleb ja hiab klassis põnevust üleval  

 Kristi Tiido - Abivalmis, tark, südamlik. Alati valmis aitama ja väga vastutulelik, hoolib oma 
õpilastest väga.  

 Светлана Альбертовна. Учитель пока что на мой взгляд лучший. По манере общения  
с учениками, подачи знаний, организации урока. Ну и Ирина Владимировна тоже очень 
хороший учитель.  

 Светлана Бряузова, объясняет все интересно и понятно и имеет хорошее чувство 
юмора 

 Светлана Альбертовна, хоть и строгая но объясняет все хорошо, так что все легко 
понимается. 

 Хочу сказать огромное спасибо учителям за их терпение и понимание, так как после 
школы очень тяжело привыкать к новым учителям и распорядку.  

 Светлана Бряузева, очень интересно приподает, все понятно и доходчиво. Как 
говорится "разжует и положит в рот" Понимающая и с хорошим чувством юмора. 
Всегда сможет разрядить обстановку в классе.  

 хочу похвалить Эду Одар , как хорошего преподавателя и отличным классным 
руководителем.  
Эда Эрвиновна уделяет нашей группе много внимания , заботы. она всегда поможет , 
если может ; дает советы , как можно сделать лучше. 

 Эда Одар -  относится с пониманием и ставит справедливые оценки.  
Светлана Бряузова - интересно рассказывает материал урока.  

 Kiidan Kaie Toometit, väga hea töötaja,alati aitab kui keegi vajab. 

 Annely Kallo suguseid õpetajaid võiks olla siin koolis rohkem. Ehk siis mitte neid 
isehakkanud "isasi". Annely on sellessuhtes Super õpetaja! 

 Annely Kallo - leiab alati aega iga rühmaga tegelemiseks, viib läbi erinevaid ekskursioone, 
mis on väga kasulikud. Muudab iga tunni oma jutuga huvitavaks, alati kuulab ja aitab ja leiab 
lahenduse.  
Riina Laht - vastutulelik, abivalmis. Suure südamega. 
Kaimar Palm - oskab õpetada, võimaluse korral aitab alati 
Ljudmilla Zahharova - hea õpetaja, kasutab laboritundides vene keelt, mis tuleb väga kasuks 

 Ilona Säälik- 

 Ilona Säälik-kõige armsam ja sõbralikum. 

 Kaimar, Ilona Säälik, Maie Ründva, köögi Ilona ja Kairi, Aleksandra.  

 Kaimar Palm- väga hea õpetaja, hingega asja juures 
Kaido Tiits- väga tore klassijuhataja ja mõistlik isiksus.  

 Kiidan Kaimar Palmi, sest arvestades möödunud juhtumit, kus Kaimar kipsi sai, suudab ta 
ikka suhtuda asjadesse positiivselt ega ela end teiste peal välja 

 Kaido Tiits - hea ja tark õpetaja, oskab visata nalja, teeb tunnid natukene huvitavamaks. 
Ilona Säälik - Toredamat inimest polegi näinud, väga positiivne ja lõbus, kindlasti elab kaua. 



Kaimar Palm - Väga mõistlik ja toetav õpetaja, teab oma eriala perfektselt, annab head 
koolitust. 
Maie Ründva - Annab head koolitust köögis toiduvalmistamise tundides, teooria tundides 
arutab õpilastega valmistusviise 
Riina Laht - Väga huvitavad tunnid, positiivne meeleolu tundides, annab head koolitust 
toiduvalmistamise tundides. 
Roman Fokin - Õpetab hästi inglise keelt, tunnid on huvitavad. 

 Ilona Säälik- väga hea suhtumisega õpetaja, kes saab õpilastest aru ja väga hea huumoriga 
õpetaja. 

 Alari Põim- Klassijuhataja kes on mõistev ja kuulab ning abistab õpilasi. 

 Kiidan Ilona Säälikut, kuna oskab hästi sisustada tundi oma naljade ja erinevate näidetega.  

 Kiidan Teko Kollektiivi 

 Kiidan Ilona Säälikut energlilise ja rõõmsameelse suhtumise eest. Tunnid on temaga väga 
huvitavad. 

 Kiidan Ilona Säälikut positiivse ja rõõmsameelse suhtumise eest enda töösse ning 
õpilastesse. 

 Mina kiidaksin õpetaja Riina Lahte - ta on hästi rahulik ja mõistab õpilast (vähemalt mind). 
Kiindaksin ka Kaimar Palmi - Kaimar on küll mõnesmõtes range aga temalt saab palju 
õppida ja on hea õpetaja.  

 

 


