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ÕPPEKASVATUSTÖÖST
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Linda Liivamägi

2.1. Kooli õppekasvatustöö 
põhieesmärgid aastatel 1995 – 2005 

Aasta 1995 aasta lõppes kooli jaoks traagilise
sündmusega: kooli põleng 12. detsembril, kus
hukkus kaks 11. klassi poissi — Raul Arva ja 
Kristjan Nepper. 

Õppetööd jätkati Kuressaare Gümnaasiumi ja
Vanalinna kooli teises vahetuses 15. märtsini
1996, kui sai kolitud oma kooli remonditud
majja tagasi. 

12. detsember kuulutati Saaremaa Ühisgüm-
naasiumi iga-aastaseks mälestuspäevaks.
Sellest ajast on 12. detsember alanud igal
aastal jumalateenistusega Laurentiuse kirikus. 

Aastast 1996 toimus koolides muutus eelkõige
sellega, et vabariigis kehtestati riiklik 
õppekava, mille alusel igal koolil tuli koostada 
oma õppekava. Selles ei lähtutud enam

klassidest, vaid kooliastmetest: I aste 1.–3. 
klass, II aste 4.–6. klass, III aste 7.–9. klass ja 
IV aste ehk gümnaasium.

Sellest johtus ka kooli töö. Aastatel 1996–
1998 tegeldi kooli õppekava koostamise, selle 
ellurakendamise ja õpetajate sellealase kooli-
tusega.

Õppekavas fikseeriti kooli põhieesmärk:
valmistada õpilasi ette kõrgkooli astumiseks ja 
seal hakkama saamiseks. Õppekavas sai
konkreetselt määratud ka õppesuunad:
põhikoolis keeled ja reaal, gümnaasiumis
reaal, keeled, loodus- ja riigikaitse. Loodus- ja
riigikaitset õpiti samas klassis, kus pooled olid 
looduse- ja pooled riigikaitsegrupi õpilased.
Ainult 1997. aastal võeti vastu terve klassi-
komplekt riigikaitseklassis õppijaid. 
Õppeaineteks seal lisaks kohustuslikele
gümnaasiumainetele olid tolli-, piirivalve-, 
kriminalistikaõpetus, kriminaal- ja haldus-
õigus, politseiõpe, vetelpääste-, tuletõrje-, 
sukeldumise ja enesekaitseõpetus. Õpetajateks 
olid vastava eriala spetsialistid väljastpoolt
kooli: Mart Kiisa, Mati Terve, Aivar Kaesvelt, 
Helmut Sääsk, Ants Aas ja Heigo Kips. 

letõrjeõppusRiigikaitselaagri tu
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Õppeaastal 1997/98 oli koolis ka haridus- linnavalitsuse ühine s
osakonna inspekteerimine, mille eesmärgiks
oli anda hinnang kooli õppekasvatustegevuse
juhtimisele, aineõpetuse tasemele ja majan-
dusele. Lõpptulemusena kooli juhtimisele
hinnangut ei antud, konstateeriti vaid
mõningaid fakte. Ainetest oli vaatluse all 
algklassid, ajalugu, vene keel, saksa keel ja 
mitteerialaõpetajate inglise keel. Kiitust 
pälvisid Helju Pärt, kelle puhul tehti ettepanek 
anda talle vanemõpetaja ametinimetus, väga 
tunnustavalt märgiti veel Liina Truu, Sirje
Essi, Ruta Keldi, Urmas Kiili ja Ljubov Paju 
tööd. Kiita sai ka kooli- ja klassiväline 
tegevus.

Õppeaasta 1998/99 möödus kooli 80. sünni-
päeva tähistamise tähe all. Sinna mahtus
mitmesuguseid ettevõtmisi: juhtkonna ja linna-
valitsuse ühisnõupidamine, kooli juhtkonna ja

pordishow, vilistlas-
tunnid, ajalookonverents, kus esinesid ette-
kannetega muuseumi direktor Endel Püüa,
õpetaja-pensionär Pauline Kremm, õpetajad
Ella Aeg, Vilve Männa, Rita Ilves, Indrek Peil,
Diana Õun, Viljar Aro ja õpilane Marko Kiisa. 

Mia Ranna organiseerimisel viidi läbi 
kooliball ansambliga Rock-Hotell kooli
praegustele ja endistele töötajatele. 

Ka Torontost saadeti õnnitlus ja teatati, et seal
oli endiste SÜG-i õpilaste kokkutulek eesti-
keelse koolina tegutsemise 80. aastapäeva 
tähistamiseks.

Lõppakordiks oli suur vilistlaste kokkutulek
2000. aasta suvel. Eelmine kokkutulek toimus
viis aastat varem. Toona külastas kooli ka EV 
president Lennart Meri. 

utuleku aktus lossihoovisSÜG-i vilistlaste 1995. aasta kokk

Aastatel 1998–2000 keskenduti kvaliteedi-

i.

juhtimisele, mis haaras eri aastatel erinevaid
töölõike: tööd andekate õpilastega, 10. klassi
õpilaste õppetaseme ühtlustamist, tööd laste-
vanematega, dokumentatsiooniga, õpilaste
tervisekaitset, tänapäevast õppetundi, uurimis-
tööd kui õppetöö vorm

Seoses kvaliteedijuhtimise projektiga moo-
dustati õpetajatest töörühmad, kes hakkasid
tegelema kooli kõige pakilisemate problee-
midega. Positiivne tähendus oli neil juba

seepärast, et rühmade tegevusega olid haaratud 
kõik õpetajad. 

Sel õppeaastal alustati 10. klassi õpilaste
õpitulemuste ühtlustamiseks tasanduskursuste
läbiviimist vene keeles, matemaatikas,
keemias ja inglise keeles. 

Õppeaastast 2000/01 sai kooli tunnuslauseks 
“SÜG ja saadki hakkama!”. Vastavalt sellele 
püstitati konkreetsed eesmärgid juhtkonnale, 
õpetajatele ja õpilastele. Suuremaks muutuseks
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sellest lähtuvalt oli gümnaasiumiosa õppe-
suundade muutmine.

Õppeaastal 2001/02 kümnendatesse klasside-
sse astujad õppisid uute suundade järgi: A-
klassid informaatika ja keeled, B-klassid
bioloogia ja matemaatika, C-klassid mate-
maatika ja füüsika. Vastavalt sellele muutusid
kooli õppekavas ka tunnijaotusplaanid.
Toonased uued tunnijaotusplaanid kehtivad
väikeste muutustega tänaseni (vt. Lisa).

8. klassist
veel rootsi keelt — õpetaja Kristi Aro — ja 

Alates õppeaastast 2000/01 viiakse läbi juht-

ökorraldus, taidluse tase,
õpilaskodu olukord (2003); üleriigiliste üritus-

öökla töö, õpetajate omavahelised
suhted, õpetajate täiendõpe (2004). 

maa
Ühisgümnaasiumi juhtkond on teinud head

olümpiaadidel, klassiväline
tegevus, toimib asjaajamise süsteem, on välja 

eesti keele,

jaanuarivaheajal läbi õpetajate uurimistööde
konverents.

Õppeaastast 2001/02 võeti kasutusele
klassipäeviku asemel õpetajapäevik, mis
tähendas seda, et igal õpetajal on oma päevik,
kuhu kannab sisse kõikide tema poolt
õpetatavate klasside hinded ja läbivõetava 
materjali. Klasside nimekirjad päevikusse 
võetakse arvutist. Päevikute koostajad-
trükkijad olid Indrek Peil ja Kunnar Sink. 

Õpetajapäeviku eeliseks on see, et igal õpetajal
on võimalus mistahes ajal hindeid sisse kanda 
ning pole vaja oodata klassipäeviku toomist
õpetajate tuppa. 

Suurt tähelepanu pöörati sel õppeaastal 
õpilastele õpioskuste õpetamisele. Indrek Peil
töötas välja õpioskuste õpetamise alused nii
õpilastele, õpetajatele kui lapsevanemale ning
esines vastaval teemal õppenõukogus, laste-
vanemate koosolekul ja klassijuhatajatundides.
Ka ainetundides tegeldi õpioskuste õpeta-
misega vastavalt ainespetsiifikale. 
Aastal 2001/02 alustati algklassi koolivormi
projektiga. Kokku tulid õpetajad Maie 

Gümnaasiumiastme vanemad klassid jätkasid 
endise tunnijaotusplaani alusel. 

Lisaks kohustuslikele ainetele oli õpilastel
soovi korral võimalus valida alates

prantsuse keelt — õpetaja Kersti Randmaa.

Algklassidel on valikaineteks religioon ja
majandus, 3. klassides draamaõpetus.

Lastevanemate kulul on algklassides võimalik
õppida arvutit ja 4. klassis peotantsu. 

Aastast 2000/01 sai uurimistöö kohustuslikuks
kõikidele gümnaasiumilõpetajatele.

konna aastalõpuküsitlusi, mille tulemusena
selguvad õppeaasta tugevamad ja nõrgemad
töövaldkonnad. Tugevamateks valdkondadeks 
on osutunud töö õppekavaga, pedagoogilised 
kõnelused, üleriigiliste ürituste korraldus,
sisekontroll, õpetajate täiendõpe (2000);
õpilaskodu, üleriigiliste ürituste korraldus, 
pedagoogilised kõnelused, olümpiaadid, raa-
matukogu töö (2001); lastevanemate töö, kooli 
kodulehekülg, õpetajate täiendõpe, pedagoo-
gilised kõnelused, raamatukogu töö, taidluse
tase (2002); kooli söökla töökorraldus, olüm-
piaadide tase, baari tö

te korraldus, taidluse tase, kooli dokumen-
tatsioon, raamatukogu töökorraldus, kooli
olümpiaadide tase, kooli õpilasürituste korra-
ldus, kooli s

Madalamalt hinnatud valdkonnad mitmel
aastal on olnud kooli ruumide remont, ühtsete
nõuete täitmine, töö kooli ajalooga, varustatus
õppevahenditega, koolikohustuse täitmine,
kooli ümbrus, koristajate töö. 

Taas oldi Haridusosakonna kontrolli all
õppeaastal 2000/01. Kokkuvõte oli: ”Saare

tööd kooli arendamisel ja kaasajastamisel…”
ning esile toodud kooli positiivsed tulemused:
“…hea töö õppekava arendamisel, tulemused
riigieksamitel ja

kujunemas toimiv enesehindamise süsteem”.

Tervikuna hinnati kooli töö heaks. 

Õppeaastal 2001/02 oli tähelepanu keskpunktis
ainekomisjonide töö: sisulise töö planeerimine
ja analüüs. Aktiivsemaks osutus algklasside
ainekomisjoni töö, hästi sujus ka
loodusainete ja inglise keele ainekomisjonil.
Eesti keele ja loodusainete õpetajatelt ilmusid
õppematerjalide kogud: Aina Seppelilt 5.
klassi eesti keele töölehed, Arne Loorpuul
koos Kunnar Singiga valmis õppematerjalide
komplekt põhikooli füüsikaõpetajatele ja
õppematerjalid on ka Internetis. Inge Vahteril 
valmis õppematerjalide komplekt põhikooli 
bioloogiaõpetajatele.

Ainekomisjonide töö johtus ka uurimistööga
seotud ülesannetest, sest esimest korda viidi
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Uustulnd, Irena Sink, Kersti Truverk ja igast
klassist 2 lapsevanemat. Kevadeks oli valmis
sobiv mudel ja leitud firma, kust tellida. Logo 
kujundas õpetaja Indrek Peil ja seda hakkas
valmistama Saaremaa ettevõte “Adniel”.

soovi korral olla pikapäevarühmas esmas-
päevast reedeni kella kahest neljani.
Põhitegevuseks on seal õppimine järgmiseks
päevaks. Õpilased saavad koduste tööde
tegemisel õpetajalt abi, kui seda on vaja. P

Õppeaastal 2002/03 oli vorm soovituslik, 
järgmisel õppeaastal olid koolivormis juba 
kõik alg
alustas
Kõikidel algkla

eale
õppimise saab mängida ka lauamänge, joo-
nistada, lugeda, raamatukogus filmi vaadata,

korral-
teks on

õpetajad.

klasside õpilased. Õppaastal 2001/02
tööd algklasside pikapäevarühm.

õues mängida vm. Pikapäevarühma üld
dajaks on olnud Kersti Truverk, õpetaja

sside õpilastel on võimalus olnud peaaegu kõik algklasside

Koolivormis 3A klass koos klassijuhat

I rida: Helerin Rauna, Bäbby Täht, Gr
Kerttu-Liisa Kopliste, Katrin Hom

II rida: Karl-Ants Vares, Rasmus Vaher
St

aja, koolivormi

ete Kesküla, r
mik, Kristina Kretova, Marliis Rettau 

, Martin La n
even Saagpakk, Sander Tiit, Siim L ,

III rida: Kristjan Kirs, Eva-Maria Vaher, Reti Lina, Gertrud Virveste, Katariina Karu, Marta Liisa Koit, Karmen Ainsalu 
IV rida: Martti Mägi, Karl-Mihkel Truu, Artur Loorpuu, Henri Äär, Kert Siiner, Ats Aim, Karla Kivi 

Õppeaastal 2002/03 keskenduti individuaalsete 
eärasuste arvestamisele õpilaste õpetamisel

ja kasvatamisel, tähelepanu keskpunktis oli
rvuti kasutamine õppetöös, õpetajate uurimis-

raditsi-
oonide arvestamine õppekasvatustöös ja ainete
integreerimine.

Tähelepanu pöörati õpetajate arvutioskuste 
arandamisele, neile viis arvutikursusi läbi 

Kunnar Sink.

Ainete integreerimise eesmärgil toimusid
ainekomisjonide ühised koosolekud, samal
eesmärgil korraldas eesti keele ja ajaloo 
ainekomisjon keskaja nädala. 

 ühe väljatöötaja Irena Singiga 

Sig id Hüüdma, Marianne Mitt,

htei , Romeo Siibak, Joonas Jõgi,
and Tambet Liblik 

is

a
tööde jätkamine, eestluse ja rahvat

p
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Keskaja nädala ettevalmistamise ja läbi-
viimisega olid haaratud peaaegu kõik aine-
komisjonid. Rahvatraditsioonide tutvustami-

Õppeaasta 2004/05 kuulutati õpivõlglasteta
aastaks, mis tähendas järgmisi märksõnu:

eskaja nädala ettevalmistamise ja läbi-
viimisega olid haaratud peaaegu kõik aine-
komisjonid. Rahvatraditsioonide tutvustami-

Õppeaasta 2004/05 kuulutati õpivõlglasteta
aastaks, mis tähendas järgmisi märksõnu:

seks ilmus kogu õppeaasta vältel infolehes
rubriik “Rahvakalendri tähtpäevi”, mida
toimetas Triino Lest. 

Õppeaastal 2003/04 oli jätkuvalt tähelepanu
keskpunktis eelneval õppeaastal alustatud 
õpilaste individuaalsete iseärasute arvestamine
ja arvuti kasutamine õppetöös. Lisaks oli 
eesmärgiks õpilaste suulise eneseväljenduse
arendamine ja ühtsete nõuete täitmine
õpetajate ja õpilaste poolt. Esmakordselt tehti 
jaanuaris vahekokkuvõte õppeaasta eesmär-
kide täitmisest. Õpetajate uurimistööde konve-
rentsil esinesid ettekannetega vastaval teemal
Linda Liivamägi, Indrek Peil, Viljar Aro, 
Diana Õun ning Triino Lest. 

kümnendikele eriline tähelepanu;
võimalik tasandusõpe 10. klassides; 
eelarvamusteta õpetus eelkõige 5. ja 
10. klassides; 
vältida konfliktide teket õpilastega 
mistahes põhjustel; 
õpilaste individuaalsete iseärasuste 
arvestamine;
metoodiliste võtete mitmekesistamine;
õpilasi rohkem kiita; 
teha kõik selleks, et õpilased tuleksid 
konsultatsiooni;
ehk ei pea kõiki kahtesid järel 
vastama;
hinded peaksid kajastuma
õpilaspäevikus.

PEAAEGU KÕIK SÕLTUB MEIST ENDIST —  ÕPETAJATEST! 

Joonis 4. Õpilaste, õpetajate ja klassikomplektide arvu muutus läbi kümne õppeaasta 
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1997/98 lõpetas põhikooli kaks 
oist

õppe
poisteklass, mida
Linda Liivamägi. Õpi- ja käitumisraskustega

oodustus 9D klass. Nende 
ooli

tasid
klassis kaheksast

poisist neli.

Seoses

ille tulemusen
aid üks üheksas klass, millest tulenesid

.

asta
199 lise keele õpetamise
osa nus ja Kersti
Saa
den ustis ja Reet Lulla.
Mõlem ure koormusega.
Väi
põh lise filoloog Riia
Nelis. aalast: Paul 
Tay

neda. Inglise keele tunde andsid
ka abituriendid Kristi Mänd ja Mele Pesti.

kuulutatakse direkt-

raamatu lisas. 

eklassi, mis olid moodustatud 1994/95.
aastal

nn Päkapikkude klassijuhatajaks sai k
a lõpe6. klassist. 9B oli tavaline psühholoog Mia Rand. Normaalajag

juhatas loomisest alates 9B klassi 23 poisist 21 ja 9D

kaheksast poisist m

Poisteklass lõpuaktusel 1998. a. kevadel 

I rida: Olari Koppel, Kaspar Prei, Jaanis Kaubi, Linda Liivamägi, Tõnis Toompuu, Madis Lunlov, Andres Riim
II rida: Tanel Trall, Peep Poopuu, Jaago Vallistu, Silver Varendi, Imre Kukk, Jaanus Bõstrov 

III rida: Marko Saar, Ivar Truu, Egert Väinaste, Marko Mägi, Allar Mehik 

koolide reorganiseerimisega 1993. 
aastast, jäid algklassid vaid ühe paralleeliga,

002 lõpetas

Taylor lahkus õppeaasta keskel. Ka Steve 
Gardiner ei suutnud meie koolisüsteemiga
täielikult koham

v
a aastatel 2000–2

raskused 10. klasside komplekteerimisel

Kaadri osas on olnud kõige raskem õppea
6/97, seda eelkõige ing
s. Koolist lahkusid Tiiu Tõ
rnak. Inglise keele õpetamise spetsialisti-
a jäid tööle vaid Ruth M

ad töötasid väga su
kese koormusega aitas neid koolis 
ikohaga mittetöötav ing

Tööle võeti kolm välism
lor, Steve Gardiner ja Benedict (Ben) 

Gray. Mittespetsialistidena alustasid tööd
inglise keele õpetajana Marge Sundström,
erialalt geoloog, ja Kersti Randmaa, erialalt 
eesti filoloog. Kogu õppeaasta probleemiks
number 1 oli inglise keele õpetamine, sest Paul

Järgnevatel õppeaastatel on kaader olnud
suhteliselt püsiv ja kõik õpetajad olemas, v.a. 
matemaatika, kus abiks on tulnud algklasside 
õpetajad. Aastatel 1995–2005 on koolist töölt 
lahkunud rida õpetajaid, kes on olnud 
aastakümneid kooli alustalaks ja omal moel
kooli nägu kujundanud. Need õpetajad olid
Vilve Männa, Valentin Oopkaup, Helju Pärt, 
Aima Siil, Silvi Silem ja Niina Suudla. 

Jätkatud on 1994. aastal alustatud traditsiooni: 
kultuuripäevade raames
siooni vastuvõtul välja kooli Aasta Õpetaja ja
Aasta Õpilane. Aastaõpetajate ja aastaõpilaste
nimed on toodud meie ajaloo
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SÜGi õpetajad ja kooli töötajad juunis 2003

I rida: Aime Metsmaa, Urmas Kiil, Sirje Kreisman, Linda Liivamägi, Viljar Aro, Diana Õun, Maire Pere, Anne Teigamägi,
Luule Lahe, Tiiu Haavik. II rida: Mia Rand, Harri Ait, Elle Tasa, Inge Vahter, Ruth Kask, Viire Pors, Velve Vipp, Kersti

Truverk, Erle Tiitson, Laine Tubi, Riina Oeselg, Liina Truu, Anu Ausmees, Ruth Mustis, Kristi Aro, Palmi Õll, Erika 
Matsak. III rida: Jaan Otsa, Maie Uustulnd, Angela Ling, Virve Lõbus, Urve Liiv, Ljuba Paju, Marika Pärtel, Liis Ojasaar, 

Merike Kuldsaar, Kersti Randmaa, Ülle Mägi, Triino Lest, Sirje Ess, Rita Ilves. IV rida: Aili Jung, Taimi Sepp, Alli 
Kallaste, Irena Sink, Stella Hommik, Margit Mägi, Indrek Peil, Ivar Kand, Aino Kaubi, Aina Seppel, Meeli Ool, Iivi Vikat
V rida: Väino Paju, Ilvar Saar, Marek Schapel, Aado Haandi, Arne Loorpuu, Heino Rüpp, Mart Mölder, Kunnar Sink, Eve 

Maripuu, Enn Laanemäe, Mari Ausmees 

Aastatel 1995–2005 on Eesti Vabariigi 
Aastaõpetajaks saanud üheksa pedagoogi: 

Ruta Kelt (1995/96); 
Linda Liivamägi (1995/96); 
Denise Andry Salas (1995/96); 
Inge Vahter (1998/99); 
Viljar Aro (1999/20
Enn Laanemäe (2000/01); 
Inge Vahter (2002
Tiiu Haavik (2003/04); 
Mia Rand (2004/05). 

matemaatikaõpetaja Valentin

seitse. Just sama palju kui vikerkaares värve.
Kevadeil 2003–2005 Saaremaa Ühisgümnaa-
siumi Vikerkaare Auhinna saanud kooli-
töötajad on ära toodud lisas. 

2.3. Kooli juhtimine 

iumi juhtimisstruktuu-
3.

2.3.1. Direktsioon 

need aastad direktor Viljar Aro, õppeala-
rojektijuht Indrek

Peil, noortejuht Diana Õun, ja majandus-

00);
Saaremaa Ühisgümnaas

/03);
rist annab ülevaate joonis

Aastal 1996 sai
Oopkaup Gerhard Rägo mälestusmedali.
Veebruaris 1998 sai meie kooli staažikas
õpetaja ja õppealajuhataja Vilve Männa
riikliku autasu — Valge Tähe Medali. 

Õppeaastast 2002/03 antakse igal kevadel 
kooli töötajatele üllatava, särava, ennastületava 
ja erakordse tulemuse eest välja Vikerkaare
Auhind. Vastavalt SÜG-i Vikerkaare Auhinna
statuudile on autasustatavaid igal kevadel

Koolielu juhtijaks kuni õppeaastani 2001/02 
oli SÜG-i direktsioon, kuhu on kuulunud kõik

juhataja Linda Liivamägi, p

juhataja Aado Haandi. Direktsiooni koosseisu
on mõnel aastal kuulunud veel ka psühholoog
Mia Rand, klassijuhatajate töö suunaja Sirje 
Kreisman, võõrkeelte ainesektsiooni juht ja 
metoodiline nõuandja Vilve Männa, kooli
esteetilise töö suunaja Virve Lõbus, spordijuht 
Enn Laanemäe, hoolekogu liige Ruth Mustis 
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ning algklasside esindajad Ruta Kelt, Maie
Uustulnd ja Sirje Ess.

Õppeaastal 2001/02 toimusid juhtimisskeemis
muutused. Kooli direktsiooni moodustasid
direktor Viljar Aro ja tema asetäitjad:

Indrek Peil, huvijuht (noortejuht) Diana Õun, 
majandusjuhataja Aado Haandi ja finantsju

õppealajuhataja Linda Liivamägi, projektijuht 

ht
Marika Pärtel. Õppeaastast 2002/03 kuulub 

04/05 koolitusjuhina tööle
võetud Sirje Ess. 

sinna veel huvijuhina tööle tulnud Triino Lest
ja õppeaastast 20

irektsioon sügisel 2002

el, Linda Liiamägi, Diana Õun
r Aro, Aado Haandi

õppeaastast õpetaja-metoodikutest: Mari 
Ausmees, Tiiu Haavik, Rita Ilves, Linda
Liivamägi, A

Saaremaa Ühisgümnaasiu

Esimene rida: Triino Lest, Marik
Teine rida: Indrek Peil

mi d

a Pärt
, Vilja

2.3.2. Juhtkond 

d. Juhtkonna
töövaldkonda on kuulunud kooli õppe-
kasvatustöö olulisemad küsimused: kooli
põhieesmärkide täitmine, 5. ja 10. klasside 
hakkamasaamine, 12. klasside arvamused
koolis õpitud aastate kohta, esimest aastat 
töötavate õpetajate kohanemine meie kooliga,
ainekomisjonide töö ärakuulamine, hinda-
misega seotud probleemid, kooli õppekava 
täitmine, toimunud ettevõtmiste analüüsid jne. 

2.3.3. Metoodikanõukogu 

Metoodikanõukogu, mille moodustasid varem
ainekomisjoni esimehed, moodustus 2001/02.

rne Loorpuu, Virve Lõbus, Ruth
Mustis, Indrek Peil, Inge Vahter ja Valentin 
Oopkaup. Tööd juhtis õppealajuhataja Linda 
Liivamägi. Kui aastal 2001/02 oli nõukogu 10- 
liikmeline, siis pärast atesteerimist 2002.
aastal on metoodikanõukogu vaid 5-liikmeline,
sest uue atesteerimise järel jäi metoodikuid
ainult 4: Rita Ilves, Inge Vahter, Viljar Aro ja 
Indrek Peil. detsembrist 2004 täienes 
metoodikanõukogu ühe liikme võrra, nimelt
omistati metoodiku nimetus Tiiu Haavikule. 

Metoodikanõukogu tööd juhib õppealajuhataja 
Linda Liivamägi.

Täna (2005. a.) moodustavad Kooli juhtkonna 
direktsiooni liikmed, ainekomisjoni esimehed
ja kooli psühholoog Mia Ran
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Metoodikanõukogu aastal 2004 
Esimene rida: Rita Ilves, Inge Vahter, Linda Liivamägi 

Teine rida: Viljar Aro, Indrek Peil 

etoodikanõukogu ülesandeks on olnud 
e suunamine, kooli 

õppekava täiendamine ja elluviimine, metoo-

Õppeaastast 2003/2004 on SÜG-i õpilasel ja 

onna õpilastele. Mõte

ss toimus meie kooli
organiseerimisel, 13. detsembril 2003. Messi 
ametlikuks korraldajaks oli toona Kuressaare

M
õppekasvatustöö sisulin

dilise töö juhendamine, koolituse juhtimine ja
koordineerimine.

Õppeaastal 2001/02 tegeles metoodika-
nõukogu õpetajate eneseanalüüsi aluste
väljatöötamisega. Töösse oli kaasatud
metoodikutele lisaks ka teisi õpetajaid. 

Esmakordselt analüüsis iga õpetaja oma tööd
vastavalt metoodikanõukogu poolt välja
töötatud analüüsilehele 2003. aasta kevadest. 

Metoodikanõukogu eestvõtmisel hakati 
õppeaastast 2002/03 koostama õpetaja meeles-
pead, kuhu on kuupäevaliselt kantud kõik 
kooli olulisemad ettevõtmised alates augusti-
kuu keskpaigast kuni kooli lõpetamiseni
jaanipäeva paiku. Meelespea on igal õpetajal 
õpetajapäevikus.

õpetajal oma kooli õpilas- või õpetajapäevik, 
mis sai teoks metoodikanõukogu eestvõttel,
põhiorganiseerijaks Indrek Peil. 

Kevadeks 2004 ilmus metoodikanõukogult
üllitis “SÜG-i õpetajate poolt kasutatavaid
õppemeetodeid”, kus oli vastavat materjali
peaaegu igalt õpetajalt. 

Metoodikanõukogul on olnud ühiseid koos-
olekuid Kuressaare Gümnaasiumi metoo-
dikanõukoguga, on külastatud Viljandi
maakonna C. R Jakobsoni Gümnaasiumi ja 
Viljandi Maagümnaasiumi, külastati Viljandi
haridusmessi, mille järel tekkis mõte viia läbi
infomess ka oma maak
sai teoks 2003. aasta sügisel. Infomessi nimeks
sai “Tuleviku Kompass”. Messil tutvustasid 
oma õppimisvõimalusi gümnaasiumid, kesk-
koolid. Samuti Eesti ametikoolid ja kõrgkoolid 
Esimene infome
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Linnava as
aktiivselt SÜG-i noortejuht Triino Lest. Meie Ülo

Vooglaiuga.

litsus. Ühe peakorraldajana tööt

kooli tutvustav osa oli Mia Ranna

organiseerimisel. Metoodikanõukogul oli 
kohtumine ka pedagoogikateadlase

Infomessil Tuleviku Kompass 2003.
ja Ethel Ader SÜG-i väljapanekut üles seadmas

s kujutas tüüpilise gümnasisti tuba 

a

Esmakordselt alustas koolis tööd nõukoda, 

su e
vaba aja sisustamine.

Õppeaastast 2001/02 on paigas ka juhtorganite 
koosolekute ajad: direktsioon igal kolma-
päeval, juhtkond kuu esimene, metoodika-

2003. a. sügisel

I rida:

Rita Ilves,

Vasakul: Triinu Unnam, Liis Saat, Liis Suluste
Paremal: Meie kooli infobok

2.3.4. Nõukod

kelle põhiülesandeks sai klassiväliste ürituste
unamine ja juhendamine, samuti õpetajat

nõukogu teine, klassijuhatajate nõupidamine
kolmas ja nõukoda iga neljas kolmapäev.

Nõukoja liikmed

Anne Teigamägi,
Diana Õun,
Triino Lest.

II rida:
Sirje Kreisman,

Ülle Mägi,
Mari Ausmees,
Ruta Kelt.

III rida: Indrek Peil 

Taas liideti võõrkeelekomisjon ühtseks
2000/01. õppeaastal. Ainekomisjoni juhiks sai 
Vilve Männa, kes suutis suurearvulise
komisjoni oskuslikult tööle panna. Samal
aastal ühendati ka eesti keele ja

2.3.5. Ainekomisjonid

Õppeaastal 1995/96 töötas koolis kaheksa 
ainekomisjoni. 1997/98. õppeaastal lahutati 
võõrkeele ainekomisjon inglise, vene ja saksa 
keele komisjoniks — kokku 10 ainekomisjoni.

ajaloo
ainekomisjonid. Lisaks neile töötab koolis
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algklasside komisjon, mis haarab kõiki
algklasside õpetajaid; loodusainete komisjon,
kuhu kuuluvad bioloogia-, keemia-,
geograafia-, ja füüsikaõpetajad; kaunite 
kunstide ainekomisjon, mille moodustavad
muusika-, kunsti- ja käsitööõpetajad; 
matemaatikakomisjon, kuhu peale matemaa-
tikaõpetajate kuuluvad ka arvutiõpetajad. 
Alates nimetatud õppeaastast töötab koolis 7 
ainekomisjoni.

K astat on ainekomisjone juhtinud Inge 

d

isjonis

Eredam nimetada

puhkusele arendati intensiivset 

Traditsioonilised on koosolekud teemal
“Soovitan lugeda…” On korraldatud ülekooli-
lisi kirjandusviktoriine, kirjanduslikke luure-
mänge, teatri ühiskülastusi, kevadisi analüüsi-
koosolekuid.

õik 10 a
Vahter — loodusained ja Linda Liivamägi — 
esti keel ja kirjandus.e

Ainekomisjoni juhtideks on olnud kuus aastat 
Vilve Männa, Ruta Kelt; neli aastat Enn
Laanemäe, Aime Metsmaa, Anu Ausmees,
Elle Tasa, Marek Schapel; kolm aastat Jaan
Otsa, Maie Uustulnd, Aili Jung; kaks aastat
Ljuba Paju, Laine Tubi, Tiiu Haavik, Liina
Truu, Riina Oeselg; ühe aasta Sirje Medell,
Helin Reimets, Väino Paju, Virve Lõbus, 
Urmas Kiil, Mari Ausmees, Tiina Koitla, Ülle
Mägi, Maire Pere, Urve Nõmm, Mare
Meisterson, Sirje Ess.

Ainekomisjonide töö eesmärk on olnu
eelkõige õpetajate ainealaste teadmiste laien-
damine, metoodilise pagasi rikastamine, aga
ka töö õpilastega. 

Eesti keele ja ajaloo ainekom

ateks ettevõtmisteks võib 
eesti keele ainemisjonil igasügisesi väljasõite 
oma maakonna vaatamisväärsustega tutvumi-
seks, mille käigus koostatakse ka tööplaan. Nii
võib 1999/2000. õppeaasta 20. septembri
infolehest lugeda: “Esmaspäeval, 13. septemb-
ril sõitsid meie kooli emakeeleõpetajad
Harilaiule, et tutvuda Saaremaa ühe
omapärasema looduskaitsealaga ja nautida 
veel sooja suveilma. Soe päike, hunnitu
liivarand, kaunid luiged ja sillerdav meri — 
mida kaunimat saab hing veel ihata… Lisaks 
võrratule
mõttetegevust ja kooli kirjandusnädala tarbeks 
kogus ideid hulganisti”. 

Emakeeleõpetajad Sirje Kreisman, Rita Ilves, 
Linda Liivamägi ja Aado Haandi Harilaiul 

Õppeaastal 2000/01 võeti aktiivselt osa

istamist ja läbiviimist, uurimistööde

Majamuuseumis. Korraldajaks on olnud
Saaremaa Rohelise Kabineti juhataja Enda
Naaber. Toim
pr d
loodusandidest, fotokonkursid ja muud.

Viimastel aastatel on piirdutud looduse-
päevaga, kus esinevad maakonna tuntud 
bioloogid. Päev on lõppenud konverentsiga,
kus oma uurimistöödest on andnud ülevaate 

Presidendi poolt väljakuulutatud mälestuste
kogumise võistlustest, kus eriti tulemuslikult
esinesid Sirje Kreismani õpilased, kes said ka
Presidendi tunnustuse. 

Loodusainete komisjonis

Loodusainete komisjonil on traditsiooniks 
kujunemas ainekomisjoni igasügisesed välja-
sõidud Saaremaa kaunitesse paikadesse
eesmärgiga tutvuda külastatava ala ajalooga,
vaatamisväärsustega ning koguda sügisande. 

Loodusainete komisjoni osa on eriti suur 
õpilaste tegevuse ja teadusalase töö suuna-
mises. Tavaks on korraldada loodusklassidele
matku Sarapiku järve äärde, konverentside
ettevalm
juhendamist, looduslaagreid kevadel. 

Loodusnädalate meeldejäävamateks üritusteks
on olnud looduslüürika õhtupoolikud Aavikute

unud on mitmesuguseid üritusi
ojekti “Prügikoll” raames, näituse
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Maakondlikul tasemel on olnud rohkesti 
osavõtjaid Saaremaa Keskkonnateenistuse,
koolituskeskuse “Osilia”, SA Ülikoolide
keskus Saaremaal, Saaremaa Rohelise 
Kabineti jt poolt korraldatud joonistus-,
kirjandi- ja esseevõistlustest, kust on
saavutatud palju auhinnalisi kohti. 

Alates üheksakümnendatest aastatest on kool
osalenud UNESCO Läänemere Projektis BSP 

d

atlu-
sed, Õhu Kvaliteet (happevihmade projekt), 

stel aastatel

edastatud Eesti Noorsootöö-

kooli parimad uurimistööde tegijad. Aktiivselt 
on osa võetud mitmetest üleriigilistest 
viktoriinidest ja muudest võistlustest, nagu
simulatsioonimäng “Tiigriretk Eestimaal” — 
saavutati võistkondlik 5. koht; “Tere, kevad”
ja muud.

Maakondlikul prügikollide võistlusel 1999. a. 
sügisel sai meie Merekoll esimese koha. Pildil 

Madli Varik, Anu Lepik, Kaire Ruus, Aina 
Lember, Ruth Kästik, Riin Kiik 

ja selle raames on läbi viidud mitmei
uuringuid: Water Quality, Wintering
Waterbirds Counting, fenoloogilised va

okkavaatlused, rannikuvaatlused.

Kõige põhjalikumalt on viima
tegeldud rannikuvaatlustega. Neid on juba
aastaid tehtud Tagalahe ääres Veere sadama
lähistel ja igal aastal on uuritud umbes 10 
kilomeetrit rannikut. Kõik andmed on
protokollitud ja
keskusele. Sama ala on ka koristatud. 

B-klasside Sarapiku järve laager oktoobris 1999      Upa kadastikus taimi määramas kevadel 2002 

Loodusainete komisjonil on hea koostöö Maie 
Meiusega koolituskeskusest “Osilia”, Viidu-
mäe Looduskaitseala juhtivtöötajate Mari 
Reitalu ja Tõnu Talviga, Saaremaa Keskkon-
nateenistusega, Ülikoolide Saaremaa kesku-
sega, Saaremaa Rohelise Kabinetiga, Vilsandi 
RP, Saaremaa Muuseumiga ning Sõrve Linnu-
jaama juhataja Mati Martinsoniga. Koos on
korraldatud mitmeid huvitavaid ettevõtmisi:
välilaagreid, õpilasteadurite päevi, looduspäe-
vi, seminare; spetsialistid on aidanud juhenda-
da õpilaste uurimistöid, praktikalaagreid jne. 

Kõrvuti tuntud spetsialistidega on edukalt 
nooremaid juhendanud kooli vanemad
õpilased, eriti hästi on see töö edenenud Krista 
Takkisel ja Liisi Leisil. 

Võõrkeelte ainekomisjonis

Võõrkeelte ainekomisjonis on suurt rõhku
pööratud õpetajate ainealasele kui ka 
metoodilisele enesetäiendamisele: ainekomis-
joni koosolekud on teeninud eelkõige
õpetamise eesmärke, on külastatud teisi koole
kogemuste saamise eesmärgil. Meeldejäävad 
on olnud külaskäigud Muhu, Kärla ja
Orissaare koolidesse. Arvuti kasutamise
kogemusi võõrkeeletundides on mitmel korral
jaganud inglise ja rootsi keele õpetaja Kristi
Aro.

Inglise keele õpetajad on end agaralt 
täiendanud. Tartu Ülikooli Avatud Ülikooli
ümberõppes täiendasid oma teadmisi Liina
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Truu, Elle Tasa, Kersti Ra
Ü
Liis Ojasaar, rahvusvahelistest koolitustest on 

sa võtnud Elle Tasa, Liina Truu, Kersti 
Randma elt Indias.
Reet Lulla, Mare Soomere ja Riia Nelis õpivad 

l õppida
eesti keelt, meie omadel vene keelt. Õpetajaiks

rsioone
Saaremaal, orienteeruti, külastati muuseume,

mitmel aastal läbi ka kevadise 
-

päevi.

ndmaa, Tartu Laagritena viidi
likooli Avatud ülikoolis õpib inglise keelt praktika vene, inglise ja saksa keele õppe

o
a on ise õpetanud inglise ke

aastast 2002 magistriõppes mentoriks.

Vene keele ainesektsioon viis aastaid läbi 2-
nädalast keeltelaagrit, kust võtsid osa meie
kooli, Ahtme ja Sillamäe gümnaasiumi ja 
Kuressaare Vanalinna kooli õpilased. Eesmärk
oli Ahtme ja Sillamäe kooli õpilaste

olid nii meie kui Sillamäe ja Ahtme kooli 
õpetajad. Lisaks korraldati eksku

vaadati videofilme, õpiti seltskonnatantse.
Laagri ülemaks oli Ljuba Paju, kuid teda
aitasid ka Laine Tubi, Diana Õun, Triino Lest, 
Mia Rand, Mari Ausmees jt. 

Meie kooli vene keele õpetajad Ljuba Paju ja
Diana Õun ning eesti keele õpetaja Mia Rand
õpetasid kaks aastat Kohtla-Järve ja Narva
politseinikele eesti keelt. 

Taritu keelelaagri vene keele päev (1998) 

    Muusikatund Ahtme ja Sillamäe õpilastele              Taritu keelelaagri inglise keele päev 

Matema

atemaatikaõpetajad viisid 1997/98. õppeaas-
tal läbi 23. Eesti 
mis toi est

2 korraldas matemaatika
ainekom ja
Kahtla vuda

s, Kunnar Sink
8. klassis ja Viljar Aro 9. klassis. 

a kooli 9. klassi 

atika ainekomisjonis klassis, Anu Ausmees 7. klassi

M
matemaatikaõpetajate päevad,

musid Kuressaares. Meie õpetajat
esinesid ettekannetega Viljar Aro teemal
“SÜG hariduselu edendajana” ja Valentin
Oopkaup teemal “Saaremaa matemaatika-
õpetajatest”. Meie õpetajad organiseerisid ka 
õhtuse koosviibimise ja 28. septembri lõpeta-
misele järgnenud koosviibimise.

Õppeaastal 2001/0
isjon ainulaadse väljasõidu Valjala 
Põhikooli. Eesmärgiks oli tut

nende koolide ainekomisjonide tööga, kuid 
Valjala põhikoolis andsid meie õpetajad ka
tunde: Velve Vipp 5. klassis, Marek Schapel 6.

Kahtla koolis külastati Heli Maajärve 9. klassi
tundi, kus õpetamine toimus metoodika alusel
“Lugemine ja kirjutamine iseseisva mõtleja
kujundamisel”.

Lisaks kohtuti mõlem
õpilastega, kellele tutvustati õppimisvõimalusi
Saaremaa Ühisgümnaasiumis, samuti külastati
SÜG-iga seotud kohti Ruhve külas. 

Aastal 2002/03 viidi esmakordselt läbi kooli 
IT päev. Läbiviijateks olid arvutiõpetajad 
Erika Matsak ja Kunnar Sink ja neid aitas
tehnilise poole pealt ka Andreas Noor. 
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IT päeva põhiteg detsembris 2002 
Rai arek Müüris petaja Erika M , Andres Laht, T

Algklasside ainekomisjonis

Algklasside ainekomisjon on väga olulisek
pidan öd lastevane a. Ühiselt on
ette d ja läbi v isadepäevi,
emad lu- ja kevad erte õpilastelt
vanem pilased on d vanemate
tööko ende tööga mas. Õppe-
aastast 2000/01 alustas tööd Eelkool. 

Toim nädalaid,
tihe on side Kuressaare lasteaedadega. 

oostööd on tehtud üle kuue aasta. Igal sügisel
korraldatakse lasteaialastele kooli tutvumis-
pä ja k
koolim korraks koolipink istuda ja
ko kanda ning õpilased esitavad 
väikese kontserdi. Lasteaiakasvatajate hinnan-
gul päev lieelikute hmadele
kooliks ettevalmist l väga oluline. 2004.
aas s meie koolis algklassiõpetajate ja
lasteaia koolieelikute õpetajate ümarlaud,
par koostööd kooli ja lasteaia vahel 
vee

Alates 1998/99. õppeaastast alustasid 
lgklassid looduskonverentside läbiviimist,

kus reaalklasside õpilased esinesid oma

ettekannetega koolikaaslaste ees. Idee algata-
jaks ja esimese k

ss. Lo on õiki
algklasside õpilasi, valmistatud neile kon-
verentsi kuulam s töölehed ja antud välja 
auhindu parim astuste eest. Õ sed on
kaasa toonud o emmikloomi, kui teema on 
seda vajanud. Õpetaja Ruta Keldi lapsed on
valmistanud id huvitavaid akette,
korraldanud katsete päeva ja 2004. sügisel
valmis 2b klassil oma uurimustest raamat.
Õpetaja Kersti Truuvergi lapsed uurisid ühel 
aastal koolis leiduvaid putukaid ja on
korraldanud

oigi rabasse

innu el
aastal “Prügikolli” projektist niivõrd, et uurisid 
nädala jooksul tekkivat prügi ning selle 
vähendam võimalusi.

Reaalklasside lapsed on valmistanud palju 
huvitavaid õppematerjale kaaslastele, neid
võib leida meie kooli raamatukogust kooli
arvutist.

Algklassides võeti kasutusele koolivorm 2001. 
aastast, pikapäevarühm töötab aastast 2000.

ijad
vo Pilv, M epp, õ atsak oomas Pärna, Kaarel Järveots 

s E
ud koostö mateg
valmistatu iidud
epäevi, jõu konts

atele. Õ käinu
htades n tutvu

unud on sisukaid algklasside 

K

ev. Õpeta d näitavad lassiruume ja
K

aja,
olimütsi

saab i Õpetaja Alli Kallaste lapsed 

on see koo rü
amise

tal toimu

andamaks
lgi.

a

onverentsi läbiviijaks oli Sirje
oduskonverentsidele kaasatud k

isek
ate v pila
ma l

mitme m

väga meeleolukaid loodusretki
ja Viidumäele.

stusid üh

ise

või
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Näitus 2B klassi õpilaste loodusuurimu

koos-
pilaste
nende

eme, mis tingitud 
Haavik on

eid maakondlikke ja

liselt
ja

tveda-
sukaid

Õppenõukogu moodustab kogu kooli õpe-

Alates 2000/01. õppeaastast on muutused
olnud ka õppenõukogu töös: rohkem on olnud
arutlusi sisulistel teemadel. Tavaks on saanud 
augustikuu õppenõukogus ajurünnak kooli 
eeloleva õppeaasta eesmärkide lahtimõtes-
tamiseks. Juunikuu viimases õppenõukogus on
põhjalikult analüüsitud aastast tööd ja seatud
ka järgmise õppeaasta põhieesmärgid.

Õppenõukogu võtab vastu ja kinnitab kõik
sisulised otsused, mis aitavad tagada tulemuste
järjekindla paranemise ja arengu. 

2.4. Õpitulemused 

Õpitulemuste kvaliteedis teatavaid muutusi
aastate lõikes on toimunud. Tugev töö toimub
algklassides, millest annab tunnistust see, et
põhikooli vanemas astmes jõutakse hästi edasi.

Normaalselt on töö kulgenud ka põhikooli 
vanemas astmes. Probleeme on olnud
gümnaasiumis, kus kohati on väljalangevus 
olnud suur, eriti neil aastatel, kui meie kooli 
lõpetas üks üheksas klass.

ste tulemustest oktoobris 2004 

Kehalise kasvatuse ainekomisjonis

Kehalise kasvatuse ainekomisjoni
olekutel on põhiliselt arutatud õ
võistlustega seotud küsimusi,
ettevalmistust. Samuti proble
spordivahendite vähesusega. Tiiu 
läbi viinud mitm
üleriigilisi kursusi. 

Kaunite kunstide ainekomisjonis

Kaunite kunstide ainekomisjon on põhi
tegelnud õpilasürituste ettevalmistamise
läbiviimisega.

Kooli velskri Marianne Starikova ees
misel on igal aastal läbi viidud si
terviseüritusi õpilastele. 

2.3.6. Õppenõukogu 

tajaskond. Õppenõukogu käsitleb koolielu
elulisi ja prioriteetseid küsimusi.
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Õpitulemusi iseloomustavad järgmised tabelid: 
Õpitulemused 1.–4. klassideni 

Õppeaasta Õpilaste arv Kiituskiri “4” ja “5” õppijad Kordajad
1996/97 236 182 -47
1997/98 268 141 -56
1998/99 271 139 -50
1999/00 283 6 129 -0
2000/01 281 135 -58
2001/02 273 139 -45
2002/03 258 13753 -
2003/04 234 68 128 -
2004/05 213 

Õpitulemused 5.–9. klassideni
Õppeaasta Õpilaste arv Kiituskiri “4” ja “5” õppijad Kordajad
1996/97 309 12 123 7
1997/98 256 12 84 3
1998/99 230 15 91 3
1999/00 237 22 93 1
2000/01 277 28 121 2
2001/02 310 28 127 4
2002/03 348 27 129 3
2003/04 347 35 131 2
2004/05 353 

Õpitulemused 10.–12. klassideni 

Õppeaasta Õpilaste arv Kiituskiri
“4” ja “5” 
õppijad

Kuldmedal Hõbemedal
Välja-

langejad
1996/97 299 4 90 - - 26
1997/98 2 84 - - 16
1998/99 312 2 91 - 5 14
1999/00 291 1 86 1 8 14
2000/01 292 3 60 - 8 28
2001/02 293 7 48 - 1 13
2002/03 25281 7 43 3 5
2003/04 22280 12 64 6 7
2004/05 280

Kõ
õp
abiturienti

J Teetormaja arvutipreemia (1995. 

Spordipreemia (1999. aastast); 

Preemiasaajate nimed on toodud meie raamatu

ige suurem medalisadu oli 2003/04.
peaastal

Arensburger Wochenblatti saksa keele
, kus kooli lõpetas kuldmedaliga 6 
ja hõbemedaliga 7.

preemia (1994. aastast); 
Parima loodusetundja preemia (1995. 

ätkus eripreemiate väljaandmine silma-
aastast);

paistnud abiturientidele gümnaasiumi lõpu-
aktusel. Nendeks preemiateks on: 

H. Frey nimeline matemaatikapreemia
(1991. aastast); 
P. Saagpaku nimeline inglise keele 
preemia (1993. aastast); 
Uustulndi nimeline eesti keele ja 
kirjanduse preemia 1994. aastast); 

aastast);
F. Heinmetsa nimeline füüsikapreemia
(1999. aastast); 

Kultuuripreemia (1994. aastast).

lisas.

 32 



L. Liivamägi ÜLEVAADE ÕPPEKASVATUSTÖÖST 

Kevadel 2004 anti lõpetajatele 
esmakordselt õppekavavälise tegevuse 
tunnistus, kuhu olid kantud saavutused
aineolümpiaadidel, taidluses ja spordis 

millest
kirjand on kõigile kohustuslik. Kuni 

peab lõpetamiseks saama
vähemalt 20 punkti. 

ud
peale eesti keele, mis on kohustuslik, 

olnud Anu Ausmees.

2.4.2. Tasemetööd ja aineolümpiaadid

Õppetöö tulemuste näitajaks on ka üleriigilised
tasemetööd, mida korraldatakse 1997. aastast,
ja aineolümpiaadid. Tasemetööde tulemused
on aastaid olnud üle vabariigi keskmise.

Edukalt on esinetud maakonna ja üleriigilistel
aineolümpiaadidel. Õppeaastast 1996/97 hak-

assis esikümnesse, kusjuures 
üleriigilise bioloogiaolümpiaadi absoluutne 

õitja oli 12B klassi õpilane Ingrid Liiv. Eesti 
võistkonna kandidaatideks rahvusvaheliseks
bioloogiaolümpiaadiks on meie koolist arvatud 
Helena Faust ja Kaire Ruus (1998/99), Ingrid 
Liiv ja Anu Lepik (1999/2000), Ingrid Liiv
(2000/01) arvati ka Eesti neljaliikmelisse
koondvõistkonda ja võttis osa rahvusvahelisest 
bioloogiaolümpiaadist Brüsselis. Krista Takkis 
(2001/02), kes sai rahvusvahelisel olümpiaadil
Türgis pronksmedali. Krista Takkis oli Eesti 
võistkonna liige ka 2004. aasta rahvusvahelisel 
bioloogiaolümpiaadil Austraalias. Kandidaa-
diks oli meie koolist Liisi Leis. 

ning ühiskondlik töö koolis. 

2.4.1. Riigieksamid

Õppeaastast 1996/97 korraldas
Haridusministeerium esimest korda
gümnaasiumi lõpetamisel riigieksa-
mid, mis annavad teatud tagasisideme
kooli õppetöö tasemest. Viiest 
kohustuslikust lõpueksamist peab
kolm olema riigieksamid,

2002. aastani oli võimalus lõpetada
gümnaasium ka siis, kui riigieksami
tulemus oli vaid 1 punkt. Alates 2003.
aastast

Hakkasid eksisteerima kooli lõpu-
tunnistus ja riigieksamitunnistus.
Kooli lõpetamiseks oli vaja mõlemaid.
Alates 2003/04. õppeaastast sai kool 
lõputunnistused täita elektrooniliselt, 
varem olid selleks ettenähtud 
blanketid.

Riigieksamite tulemused on olnud üle
vabariigi keskmise peaaegu kõigis 
ainetes. Enamik õpilastest on valin

riigieksamiks inglise keele ja matemaatika.
Vähenenud on aasta-aastalt valikud keemiast
ja füüsikast.

Riigieksamite tulemusi vt. Lisast.

Aastast 1999 korraldatakse riigieksamid ka 
põhikooli lõpetamisel. Tulemused on olnud
head, eriti matemaatikas, kui õpetajaks on

kas domineerima olümpiaaditulemuste põhjal
bioloogia, mille ettevalmistamisel on tohutu
töö teinud Inge Vahter, Veljo Volke ja Mart
Mölder. Nii saavutati 2000/01. õ. a. maa-
konnaolümpiaadil kõik esikohad, üleriigilisel
olümpiaadil osales 10 õpilast, kes kõik jõudsid 
oma vanusekl

v

Õppekavavälise tegevuse tunnistus 
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Üleriigilise bioloogiaolümpiaadi kõrgete kohtade võitjad 2001. aastal 
da: Merit Sepp, Ingrid Liiv, Liisi Leis, Eva Toom, L

äsk, Rait Kivi, Enel Estron, Krista T
Esimene ri iina Saar

Teine rida: Helen Sä akkis, Kristel Turja

odusteaduste olümpiaadil Indoneesias (2004) 
o Kiitam (Tallinna Inglise Kolledž),

k (SÜG) ning Mihkel Männa (SÜG)
 (SÜG) 

Eesti võistkond rahvusvahelisel põhikooliõpi
Esireas hõbemedalitega Andres Laan ja
pronksmedalitega Marju Kaps ja Liina 

Tagareas delegatsiooni juht Karin Hellat (Tartu

laste lo
Urm
Kol

Ülikool) õpetaja Indrek Peil ja Annika Soom
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Õppeaastal 2004/05 võtsid meie koolist
esmakordselt osa rahvusvahelisest põhikooli 

Marju Kaps
(8a), Mihkel Männa (8a), Liina Kolk (9b). 

Ülesannete lahendamiseks vajalikku infot
dina, tabelis, piltide

ena, aga ka reaalsete objektide
kaudu.

sid 7. klassi õpilased Erki Metsanurk,
Liisi Leis, Kalvi Nõu, Brit Pavelson ja Anni 

õpetaja Maie Uustulnd, 2003/04. õppeaastal

devahelist
võistlust “Informiin”, mis põhines teabe-

itse eripreemia praktilise loodus-

ro
is

, millest võttis osa 44 õpilast ja 4

loodusteaduste olümpiaadist Eesti võistkonna
koosseisus Annika Soom (7b), 

Marju Kaps ja Liina Soom saavutasid oma
tulemuste põhjal pronksmedali. Nende
õpetajateks on olnud Inge Vahter (bioloogia), 
Arne Loorpuu (füüsika), keemia (Anne 
Teigamägi). Võistkonda valmistas ette ka
Indrek Peil, kes käis nendega koos
Indoneesias, kus olümpiaad toimus.

Aasta-aastalt on paremaks muutunud keemia-
olümpiaadide tulemused.

Nii saavutasid Anne Teigamägi õpilased 2000.
aastal üleriigilisel olümpiaadil 7. ja 11. koha,
2001. aastal 4. ja 7. koha, 2002. aastal 4. koha, 
2003. aastal 1., 6. ja 11. koha, 2004. aastal 1. 
ja 11. koha.

Aastast 1995 pandi vabariigis alus uuele 
olümpiaadile — õpioskused, mille eesmärgiks
on osata tänapäeva infotulvas leida vajalikke 
fakte õigest kohast ja nende põhjal järeldusi 
teha. Pearõhk on teabe otsimisel ning
määratlemisel ja selle käsitlemise oskustel.
Kasutatakse mitmesuguseid teatmeteoseid.
Oluline on tunda erinevate teatmeteoste
ülesehitust, leida tundmatu teose kasutamise
juhised, valida ülesande lahenduse leidmiseks
sobiv raamat või muu allikas. 

esitatakse tekstina, helilin
ja skeemid

Meie kool on õpioskuste olümpiaadil edukalt
esinenud alates 1998/99. õppeaastast, kui
võistkonda hakkas ette valmistama Mia Rand. 
Maakonnas on sellest ajast igal aastal saadud 
esikoht, üleriigilisel olümpiaadil esimeste
hulgas ja 1999/2000. õppeaastal saavutati
esikoht üleriigilisel olümpiaadil. Võistkonda
kuulu

Viskus. Üleriigiline esikoht tähendas ka seda, 
et meie kool korraldas järgmisel aastal
üleriigilise õpioskuste olümpiaadi.

Häid tulemusi algklasside maakonna õpioskus-
te olümpiaadil on saavutanud ka meie alg-
klasside õpilased. Nii said III klasside osas 
2001/02. õppeaastal I koha meie 3B — õpetaja
Ruta Kelt ja IV klasside osas meie 4A —
õpetaja Margit Mägi, 2002/03. õppeaastal sai
esikoha IV klasside osas 4A võistkond —

3B klassi võistkond Kersti Truuverki
juhendamisel. Õpioskuste olümpiaadi eeskujul 
hakati läbi viima koolis nn klassi

materjali kasutamise oskusel. 

Alates 2001/02. õppeaastast on osa võetud 
Eesti noorteadlaste ehk Archimedese konkur-
sist. Eriti häid tulemusi saavutati esimesel
aastal:

I koht Ingrid Liivile — auhinnaks oli osavõtt
Viinis toimuvast rahvusvahelisest noortead-
laste konkursist; 

II koht Krista Takkis — auhinnaks osavõtt
Brasiilias toimunud konkursist; 

III koht Kristel Turja. 

Ära märgiti veel Liisi Leisi hea esinemine, loa
Viini konkursist osavõtuks sai ka Liina Saar.
Ta oli ka esimene Eestit esindanud õpilane, 
kes saavutas Archimedese konkursilt
saadetuna rahvusvahelisel tasandil kõrge 
tulemuse ja sai võimaluse osa võtta polaar-
ekspeditsioonist.

Õppeaastal 2002/03 sai II koha Mariliis Mehik
ja looduska
kaitse eest Priit Liiv. Aukirja hea töö eest
pälvisid Liisi Leis ja Krista Takkis. 

Õppeaastal 2003/04 sai II koha Mai Jõgi. 

Õppeaastal 1999/2000 sai teoks Viljar A
kooli noorteadurite reinitsiatiivil

Helsingisse
õpetajat. Külastati Heureka teaduskeskust ja 
uut ujulat, toimus linnaekskursioon. Õhtud 
sisustas sõpruskooli Vaskivuoren Lukio
õpilasesindus.
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01. a. (maakonnas I, vabariigis 7. koht) 
Tiit, Märten Tootmaa
, Taavi Rihvk

Edukas on olnud aastate jooksul Nuputa

võistkond, keda on juhendanud Anu Ausmees,
Velve Vipp ja Epp Petrov. Nuputa võistlus
tähendab mittetraditsiooniliste matemaatika-
ülesannete lahendamist, milles on järelduvate
algandmetega ülesanded, järjestamine välis-
tamismeetodil, arvutusnippe, defineerimist,
kuidas ühest mõistest tuleb järgmine;
matemaatika kui keel ning keele elemendid
matemaatikas jne. 

Õpioskuste olümpiaadi võidukas võistko
I rida: Ott Rosenfeld, K

II rida: Martti R

nd 20
rista
ettau

om ja Mariliis Mehik. 

t

2.5. Üleminekueksamid 

Süsteemsemaks on muutunud kooli 
üleminekueksamite läbiviimine. Ainekomisjo-
nides arutatakse iga aasta kevadel läbi 
järgneva õppeaasta üleminekueksamid, mis
augustikuu õppenõukogus kinnitatakse. Põhi-
mõte on, et iga aine mingis klassis lõpeks 
eksamiga. Peaaegu igal aastal on toimunud
mingid muudatused. Viimane oli 2004. aasta
kevadel, kus 11. klassi eksamite eesmärgiks
seati ettevalmistus abiturientide riigieksami-

Kevadel 2000 töötas kooli direktsioon välja
punktisüsteemi, mille alusel hakati koostama
edetabeleid TOP 10 parimate õpilaste kohta
õppetöös, taidluses ja spordis. Õpilasteaduse 
TOP 10 aluseks olid olümpiaadide tulemused.

TOP 10 tabelisse pääsenute nimed on toodud
raamatu lisas. 

Läbivateks nimedeks on olnud õpilasteaduse
TOP 10-s Erki Metsanurk, Anet Ansperi, Liisi
Leis, Merit Sepp, Rait Kivi, Brit Pavelson,
Krista Takkis, Eva To

Inglise keele õpetamise heast tulemusest annab
tunnistust see, et Avatud Eesti Fondi konkursi 
tulemusena on mitmed meie õpilastest saanud 
õppima välismaale:

1995/96 Mele Pesti ja Kadri Tarkin
1997/98 Monika Kallas ja Rai
Rohumägi
1998/99 Timmo Krull ja Priit Pruul

teks. Õppeaasta 2004/05 üleminekueksamid on 
loetletud lisas. 
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2.6. Praktika 

Õppetöö eesmärke teenib ka iga-aastane
praktika õppeaasta lõpus.

kestis 5 päeva, millest
aastatel 1998–1999 toimus gümnaasiumi osa

nagu etikett,
psühholoogia, draamaõpetus, arvuti, kunsti-

vaid loodusklassides.
Viimastel aastatel on muutunud ka

uuseumi teadur Sirje Azarov, 
Sõrve Linnujaama juhataja Mati Martinson, 
konsultant-ornitoloog Veljo Volke. Edukalt on 
juhendajatena laagris toiminud ka õpilased 
Liisi Leis ja Krista Takkis. Alates 2001.
aastast on praktika pikkus 4 pä

.7. Klassijuhatajatöö

õpetama eluks vajalikke oskusi: oma tervise 

Analoogselt teiste õppeainetega olid ka
klassijuhatajatundideks olemas iga klassi ja 
kooliastme jaoks soovituslikud teemad.
Paljudel õpetajatel kujunesid välja oma
lemmikteemad, millest käidi rääkimas mitme-
tes klassides. Nüüdseks on osa teemasid

s on need üle
võtnud, kuid sisulise klassijuhatajatunni 

nna-
hoid, meediaõpetus, liikluskasvatus ja saarlus. 

ks ja uute sihtide
seadmiseks. Kui viis aastat tagasi viidi 

ad, et arutada oma probleeme või 
kuulata mõnda väljastpoolt tulnud esinejat. Nii 

.
Klassijuhatajate koostöös on valminud mitmed

oolitöös vajalikud dokumendid: klassi-
juhataja meelespea, meetmed põhjuseta 
puudumisega võitlemiseks, käitumishäiretega

emise kord, arenguvestluse 
ameti-

juhend jne. 

is
võimaldab jätkata hariduse omandamist
kõrgkoolis. Kümne aasta jooksul on oluliselt
kasvanud kõrgkoolides õpingute jätkajate arv.
Kui 1995. aastal astus kohe lõpetamise järel
kõrgkooli 48,5%, siis 2004. aastal jätkas
kõrgkoolis juba 85 % lõpetajatest. 

Esmakordselt viidi praktika läbi ka keskastme
klassides 1997/98. õppeaastast, algklassides
1998/99. Süsteemse plaani järgi hakati
põhikoolis praktikat läbi viima 2000/01
õppeaastast.. Praktika

praktika kõikidel erialadel 4-päevases laagris.
Keeltelaager oli Taritus ja Kahtlas,
riigikaitselaager Tehumardil, matemaatika-
laager Eiklas, looduselaager Sõrves. Üks 
praktikapäevadest oli koolis, kus käsitlusel
olid niisugused teemad,

õpetus ja -näitused. Alates 2000. aasta 
kevadest toimusid praktikad laagrina vaid
looduklassidel ja riigikaitsel, teistel koolis.
Pärast riigikaitseklasside kadumist toimub
praktika laagrina

praktikalaagri sisu: oma aineõpetajate kõrval
on juhendanud õpilasi mitmed oma ala
spetsialistid: Eesti terioloogiaseltsi esimees
Uudo Timm, TÜ doktorant Mart Jüssi, 
Saaremaa M

eva. õpilastega tegel
fikseerimise protokoll, klassijuhataja 

2
Mia Rand 

Üheksakümnendate aastate keskel hakati
otsima klassijuhatajatööle uut sisu. Ühise 
mitmeaastase töö viljana valmis SÜG-i
eluõpetuse programm, mis tähendas, et läbi 
kõikide kooliastmete hakati süstemaatiliselt

hoidmist, suhtlemist ja käitumist, efektiivseid
töö- ja õpioskusi, loodushoidu, raha kasutamist
jne.

Klassijuhatajatöö on õpetajate hulgas järjest
enam väärtustatud, sest just klassijuhatajana on 

kõrvale jäänud, sest inimeseõpetu

toimumine vähemalt kaks korda kuus on
jäänud jõusse. Olulisel kohal klassijuhataja-
töös on viimastel aastatel riikliku õppekava
läbivad teemad: karjääriõpetus, keskko

Karjääriõpetuse vallas on olnud klassi-
juhatajatele eraldi koolitusi, mida on läbi
viinud kooli psühholoog Mia Rand. 

Järjest suuremat tähelepanu pööratakse
individuaalsele tööle õpilaste ja vanematega.
Arenguvestlused õpilase, klassijuhataja ja
lapsevanema osavõtul on ellu kutsutud seni 
saavutatu ülevaatamise

arenguvestlusi läbi üksikutes klassides, siis
praegu on see kohustuslik kõigi kooliastmete
alguses ja lõpus. 

Kord kuus kohtuvad kõik kooli klassi-
juhataj

on klassijuhatajatele käinud rääkimas avatud 
noortekeskuse noorsootöötaja, Laurentiuse
kiriku noorsootöötaja, linna sotsiaalnõunik ja
koolide sotsiaaltöötaja, noorsoopolitseinik jt

k

suurim võimalus õpilasi mõjutada, nende 
rõõme-muresid jagada. 

2.8. SÜG-i vilistlaste edasiõppimisest 
Mia Rand 

Saaremaa Ühisgümnaasium on klassikalise
gümnaasiumina alati pidanud väga oluliseks,
et kooli lõpetajad saaksid ettevalmistuse, m
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SÜG-i lõpetanute kõrgkoolidesse pääsemine aastail 1991–2004 

Lõpetas/Pääses kõrgkooli 

A
a

s
ta

L
õ

p
e

ta
s

A-klass B-klass C-klass D-klass

Kõrgkooli
pääsenute %

1991 83 30/6 20% 21/3 14,3% 32/18 56,3% 32,5%

1992 79 26/6 19,2% 19/3 15,8% 34/29 85,3% 46,8%

1993 66 31/14 45,2% 19/6 31,6% 16/10 62,5% 45,5%

1994 80 26/7 26,9% 24/9 37,5% 30/24 80,8% 50,0%

1995 68 28/14 50,0% 19/7 36,8% 21/12 57,1% 48,5%

1996 81 29/15 51,7% 23/12 52,2% 29/21 72,4% 59,3%

1997 73 29/17 58,6% 23/10 43,5% 21/19 90,5% 63,0%

1998 79 20/12 60,0% 27/21 77,8% 32/31 96,9% 81,0%

1999 117 32/28 87,5% 23/21 91,3% 34/34 100% 28/20 71,4% 88%

2000 95 32/24 77% 27/20 75% 36/35 97% 84%

2001 79 27/19 70% 22/13 59% 30/26 86% 73%

2002 95 31/26 83% 30/23 76% 34/33 97% 86%

2003 79 24/22 92% 21/8 38% 34/30 88% 76%

2004 88 29/25 86% 33/25 72% 26/25 96% 85%

Viimase 10 aasta jooksul on Eesti kõrgharidus-
maastik tunduvalt muutunud. Kunagise viie
traditsioonilise kõrgharidust andva õppe-
asutuse asemel on meil nüüd üle 40 kõrgkooli.
Akadeemilisele kõrgharidusele on lisandunud
rakenduskõrgharidus. Hu
erakõrgkoole, üha ena
jätkamiseks välismaal.

ssides karjääriplanee-

ö- ja haridus-

Õpilased tutvustavad esitlusprogrammide abil 
ameteid, mida nad on eeltöö käigus tundma
õppin
neid intervjueerinud. 11. klassi konverents

eskendub haridusvõimalustele. Ettekannetes
tutvustatakse erinevate erialade õppimis-

õimalusi Eestis ja mujal, erinevaid kõrgkoole,

kõrgkoolide õppesüsteemi jne. Lisaks käib igal 
aastal hulgaliselt kõrgkoolide esindajaid,
sealhulgas meie oma vilistlasi, gümnasistidele
oma koole tutvustamas. Sel moel püüab kool
aidata kaasa meie lõpetajate teadlikule 

on aastatel 1996-2004 Saaremaa

lgaliselt on tekkinud 
m on võimalusi õpingute 

valikule.

Kõik see teeb valikute tegemise ja otsustamise
noore inimese jaoks keerulisemaks. On päris 
selge, et alles lõpukla
rimise küsimustega tegelema hakkamine on
liialt hilja. Sel põhjusel on ka kooli karjääriõpe
viimastel aastatel oluliselt muutunud.
Õppeaastal 2003/04 kinnitatud karjääriõppe 
programmi järgi tegeldakse tö
maailma tundmaõppimisega nüüd 1.–12.
klassini. Töö käib nii aineõpetuse kaudu kui ka 
klassijuhatajatundides, õppekäikudel, klassi-
välistel üritustel jne. 

Lisaks toimuvad 8. ja 11. klassi kevadel
karjäärikonverentsid. Kaheksandas klassis on 
teemaks töömaailm ja erinevad elukutsed.

Kuigi valikuvõimalusi on palju, on meie
lõpetajate hulgas endiselt populaarsed riiklikud 
ülikoolid. Nii

ud ning mille esindajatega kohtunud ja

k

v

Ühisgümnaasiumi lõpetanud 786 noorest 
astunud kohe lõpetamise aastal Tallinna
Tehnikaülikooli 175, Tartu Ülikooli 144 ja
Tallinna Pedagoogilisse Ülikooli 54.

Rakenduskõrghariduse populaarsus on olnud
aastate lõikes üsna stabiilne:

Rakenduskõrgkooli suundunud lõpetanute arv
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Rakenduskõrgkoolidest on nende aastate 
jooksul olnud populaarseim Eesti Mere-

Lõpetamise aasta
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akadeemia (õppima asus 36 SÜG-i l
Tallinna Tehnikakõrgkool (õppima

ea

õpetanut),
 asus 21 

kadeemia (õppima

nende aastate jooksul

ol, kuhu on aastatel 1996-2004

aasta või paar hiljem.

Kokkuvõtteks võib tõdeda, et SÜG-i lõpetajad 
on endiselt noored inimesed, kes väärtustavad 
haridust, ning kel jätkub õpihimu ja visadust, 
tulemaks toime tänases kiirete muutuste
ühiskonnas.

itme-
tunnist jalutusretke Viidumäel oli puhkehetk
Aado Haandi suvekodus Selgase külas Värava 
talus.

Kevadel 2001 võeti ette Abruka reis, kus 
Salme Tuulik oli meile teejuhiks ja Inge 
Vahter viis läbi meeleoluka retke läbi Abruka
salulehtmetsa, mille võlu meid kõiki lummas.

lõpetanut), Eesti Sisekaits
asus 16 lõpetanut). 

Erakõrgkoolidesse on
asunud õppima vaid 56 noort, mis on 7%
lõpetanute arvust. Populaarsemateks erakõrg-
koolideks on olnud Eesti Kõrgem Kommerts-
kool ja Õigusinstituut. 

Gümnaasiumijärgset kutseharidust andvatest 
koolidest on soosituim olnud Kuressaare 
Ametiko
õppima asunud 39 meie kooli lõpetanut.
Teistesse kutsekoolidesse minejaid on igal
aastal leidunud vaid üksikuid. 

Gümnaasiumi lõpetamise aastal ei ole
õpinguid jätkanud 67 noort (8%). Valdav osa 
neist leidis sobiva töö välismaal, ühendades
selle keeleõppega, ning asus edasi õppima

2.9. Silmaringi laiendamine

Õpetajate üldise silmaringi laiendamiseks on 
korraldatud õppeekskursioone oma kodu-
saarele, ka Muhusse ja Hiiumaale ja Mia 
Ranna initsiatiivil tutvutud välisriikidega. 

Esimene väljasõit oli 1997. aastal Leisi lähedal
asuvasse Poka turismitalusse, kus meid
kostitasid perekond Truuväärt ja psühho-
loogilisel teemal esines Külli Looman.

Traditsiooniks sai oma kodusaare tundmaõppi-
mine aastast 1998, mil korraldati esimene
õppeekskursioon Muhu saarel. Meie giidiks oli 
kooli vilistlane Kadri Tüür. Päev lõppes 
Muhus Pädaste mõisas.

Järgmisel aastal käidi tutvumas Viidumäe
rikkaliku taimestikuga, millega meid tutvustas 
kaitseala juhataja Mari Reitalu. Pärast m

Selgasel jaanituld tegemas (juuni 1999) 
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Järgmisel aastal külastati Pidula kalakasvatust.
Päev lõppes taas Aado Haandi suvekodus. 

2002. aastal tutvuti Sõrve poolsaarega,
kusjuures osavõtjad ise olid eelnevalt ette 
valmistanud ja tutvustasid osavõtjaile nii
Sõrve loodust kui ka saare kurba minevikku.

i Lümanda söögimajas.

ik Urmas Selirand, Hiiumaa
uuseumi juhataja. Tutvuti Sõru vaatamis-

vää t õpu
maj g
kirikuga. Lõunat söödi Vetsi tallis Kassaris. 

Järgmisel aastal oli reis mööda Lääne-
Saaremaad, mille kadakaväljad, nii uued kui
vanad kiviaiad paelusid, uudistati Pilguse
mõisa, kuulati selle minevikust ja nüüdis-

aegsest funktsioonist. Juta Pae pakkus 
hõrgutavaid koduroog

2004. aastal võeti ette reis Hiiumaale, kus 
teejuhiks oli vaimukas hiidlane, tema oma
ütluse järgi odratolgus, hiidlane ja Eesti 
Vabariigi kodan
m

rtus ega, Ristna lõunaninaga, K
aka a, Tahkunaga, Suuremõisa ja Pühalepa

SÜG-i töötajad Kõpu tuletornis Hiiumaal 2004. a. juunis 

Välisriikide külastused sel ajavahemikul on 
olnud Itaaliasse, Pariisi ja Kreekasse. Varem
on koos käidud

1
—
Napol
Veneetsia. Reis õnnestus igati. 

Pariisis.
Marsruudiks Stockholm — Kopenhaagen —

Brüssel — Pariis — Luxembourg. Kõige 
pikem peatus oli Pariisis, kus külastati 
Louvre’i muuseumi, Versailles’i lossi, Grevini 

evaga Seine’il

i jätnud kedagi

älestusi jäi ka
Stockholmi vanalinnast, põhjamaisest Kopen-

Norras

997. aasta Itaalia reis toimus marsruudil Viin 
San Marino — Rooma — Vatikan —

— Capri saar — Pisa — Firenze —

vahakujude muuseumi, sõideti la
ja imetleti Eiffeli tornist tuledesäras Pariisi.
Kevadise suurlinna võlud e
ükskõikseks.

Kauneid ja värvikaid m

1999. aasta kevadvaheajal oldi 
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haagenist, euroopalikust Brüsselist ning
maalilisest väikeriigist Luxembourgist.

— Epidauroses muuseum —
sadamalinn Patra. 

Õppeaasta 2003/2004 sügisesel koolivaheajal 
toimus Kreeka külastus. Marsruudiks Poola —
Tsehhi — Austria — Itaalia. Kreeka esimene
paik Igoumenitsa, millele järgnesid

Kalambaka — Meteora kaljukloostrid — Delfi 
— Ateena — ületati Korinthoese kanal —
Mükeenes arheoloogiline ala ja Agamemnoni
hauakamber

Õpetajad Rita Ilves ja Mari Ausmees Kreekas Agame omn ni hauakambri ees (sügisel 2003)
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