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SEL NÄDALALSEL NÄDALALSEL NÄDALALSEL NÄDALAL    

17.17.17.17.----23. OKTOOBER23. OKTOOBER23. OKTOOBER23. OKTOOBER    
 

E, 17.10 10.45 klassivanemate koosolekud 
T, 18.10 10.45 7.-12. kl aritmeetikakonkursi 

IV voor aulas 
 11.00 sihtasutuse juhatuse koosolek 
 16.00 õpilasesinduse laiendatud 

koosolek klassivanematega 
K, 19.10 9.45 4.-6. kl aritmeetikavõistlus 
 14.00 direktsiooni koosolek (109) 
 16.00 hinded kantud õpinguraamatusse 
 16.00 nõukoja koosolek 
N, 20.10 11.00 algklassidele etendus “Seitsme 

maa ja mere taga”, pilet 16 kr. 
 15.30 õppenõukogu koosolek 
 16.00 põhikooli rekordite püstitamine 
R, 21.10  tütarlastekoori laululaager 
 toimuvad kõik tunniplaanis ettenähtud 

tunnid, õpinguraamatute kätteandmise aja 
määrab klassijuhataja 

22.10-29.10 õpetajate reis Hispaaniasse 
22.10-30.10 VAHEAEG 

SISEKONTROLL: SISEKONTROLL: SISEKONTROLL: SISEKONTROLL: uue hindamisjuhendi täitmine 

 

PEDAGOOGILISEPEDAGOOGILISEPEDAGOOGILISEPEDAGOOGILISED KÕNELUSEDD KÕNELUSEDD KÕNELUSEDD KÕNELUSED    
 

K, 19.10 T. Lest, D. Õun  Õppereis Pärnusse 
N, 20.10  Direktsiooni info  
R, 21.10 R. Oeselg Veerandilõpu kontsert 

 

Juhtkond tänabJuhtkond tänabJuhtkond tänabJuhtkond tänab    
 

Mia Randa õpilaste väga hea 
ettevalmistamise eest maakonna 
õpioskuste olümpiaadiks 

 

Leitud! 
 

Õpetajate päeval jäid kabinetti 406 metallraamidega 

prillid. Omanik saab need kätte sekretäri käest 
õpetajate toast. 

 

Tähelepanu, lapsevanemad! 
 

Saaremaa Ühisgümnaasium on käesolevast 
õppeaastast liitunud E-kooliga, mis võimaldab 
lapsevanemal interneti vahendusel (sisenedes 
internetipanga kaudu või ID-kaardiga aadressilt 
www.ekool.ee) jälgida oma lapse hindeid ja 
puudumisi. Sel aastal käivitub E-kool SÜGi 1., 
5. ja 10. klassidele alates II õppeveerandist. 

Eelnimetatud klasside lapsevanematel, kes 

soovivad kasutada E-kooli võimalusi, palun 
saata e-mail aadressil arne@syg.edu.ee. Teema 
(subject) reale kirjutada märksõnaks 
“Eklassivanem” ja kirjas tuua ära õpilase nimi, 
klass, lapsevanema nimi ja isikukood.  

Arne Loorpuu 
 

Linnalaager koolivaheajaks!Linnalaager koolivaheajaks!Linnalaager koolivaheajaks!Linnalaager koolivaheajaks!    
 

Kuressaare Linnavalitsuse ja Eesti Pyladese Liidu 
koostöös toimub ka sellel sügisel linnalaager Citykas 
ajavahemikul 24.-28. oktoober. Laagrisse on oodatud 
7-13-aastased õpilased. Nädalakava saab olema 
meeleolukas ja mitmekülgne: sporti, kunsti ja 
kultuuri. Viiepäevane tegevusprogramm maksab 
150 kr (sisaldab sooja lõunasööki). 

Info ja registreerimine Kai Saar 5698 5022, 
kaie@pylades.ee 

 

Aritmeetikakonkursi 
 

3. vooru (7.-12. kl) võitis Andra Mesila (12c) 38 
punktiga, järgnesid Karel Tasane (9b) 34 p, Rait Ool 
(10c) 33 p ja Margit Ool (11c) 33 p. Klasside 
arvestuses olid parimad 10c 95 p, 11c 93 p, 12c 85 p. 
 
Enne viimast vooru juhivad individuaalselt Velle Toll 
(11c) 102 p, Andra Mesila (12c) 100 p, Rait Ool (10c) 
98 p, Karel Tasane (9b) 95 p, Mart Tasa (10c) 93 p, 
Triin Sink (10c) 92 p ja klassidest 10c 291 p, 11c 
278 p, 9b 243 p. Kordagi ei ole osalenud 7a, 8a, 11b. 

Viljar Aro 



 — KOOLI INFO — 
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Õpilasesindus annab teadaÕpilasesindus annab teadaÕpilasesindus annab teadaÕpilasesindus annab teada    
 

11. oktoobri õpilasesinduse koosolekul arutatud teemad: 

1. koolimeened; 2. Soome sõprusklass; 3. PK rekordid; 
4. kooli arengukava; 5. koolivorm; 6. õppereis Pärnusse; 
7. õpilasomavalitsuse liidu koosolek Tallinnas. 
 

Otsustati: 

1. Valisime järgmised koolimeened: vihmavari, sokid, 
hiirematt, lips, pastakas, vimpel, võtmehoidja, šokolaad. 

2.  ÕE võtab kevadel vastu Tammisaari noored ja aitab neil 
koostada siinset tutvustavat programmi. 

3.  PK rekordid toimuvad 20. oktoobril kell 16.00 aulas, 
juhend ilmub infolehes. 

4.  Mõtteid seoses uue kooli arengukavaga arutatakse koos 
klassivanematega järgmisel koosolekul, 18.okt kell 16.00. 

5.  Seoses põhikooli koolivormiga viiakse läbi küsitlus, mille 
eest vastutab Martti Rettau 11a. 

6.  Õppereisil Pärnusse külastame õpilasesindusi Pärnu 
Ülejõe Gümnaasiumis, Pärnu Ühisgümnaasiumis, Paikuse 
Politseikoolis ja Paikuse Põhikoolis, kes meid ka majutab. 

7. Õpilasomavalitsuste Liidu koosolekule lähevad Maria Väli 
ja Kaisa Kopliste. 

 

TÄHELEPANU!TÄHELEPANU!TÄHELEPANU!TÄHELEPANU!    
 

Käes on jälle põhikooli rekordite sooritamise aeg! 
See sündmus leiab aset neljapäeval, 20. oktoobril 

kell 16.00 kooli aulas. 

Seekordsed uued alad, milles võimalik rekordit teha: 
1. Bunny-bunny vahukommivõistlus – 1 võistleja 

klassist (mitu vahukommi mahub suhu, peale iga 
kommi suhupanemist tuleb öelda arusaadavalt 
Bunny-Bunny). 

2. Paberlennuki viskamine kauguse peale (3 katset) 
– 1 võistleja klassist (iga osaleja valmistab 
kohapeal A4 suurusest paberist lennuki ja lennutab 
seda võimalikult kaugele).  

3. Villastes sokkides slaalom (aja peale) – 1 võistleja 
klassist (osalejal on jalas villased sokid, toolidest 
on moodustatud slaalomirada, mis tuleb läbida 
võimalikult kiiresti). 

Lisaks uutele aladele saab iga klass purustamiseks 

valida ka ühe vana rekordi. 

Kohtumiseni! 
Õpilasesindus 

 

Bridz 
 

Kooli meistrivõistluste II etapi tulemused: 
I A. Põldma (12c) – T. Põldma (12c) 

II-III H. Tuuling (12c) – R. Mägi (12c) 
II-III M. Paju (12c) – E. Pärna (12c) 

A. Loorpuu 

Taas võeti mõõtu õpioskustes 
 

Maakondlik õpioskuste olümpiaad 6. kl õpilastele 
toimus sel aastal 13. oktoobril. Tegemist on 
võistkondliku olümpiaadiga, kus igat kooli esindab 
üks viieliikmeline võistkond. Meie kooli esindusse 
kuulusid 6b klassi õpilased Tiina Ollema, Laur 

Vatsfeld, Karin Reisko, Mart Laus, Morten 

Merila. 

Seekordne olümpiaad toimus uuenenud vormis – 
võistkonnad läbisid kindla ajagraafiku alusel töötube, 
milleks olid sinine tuba (humanitaarvaldkond), 
ruuduline tuba (reaalained), roheline tuba 
(loodusteadused) ja kirju tuba (varia). Igas toas oli 
aega 30 minutit ja lahendada 6 ülesannet. Vajalikud 
allikmaterjalid olid laual, mõnede küsimuste puhul 
võis kasutada ka Internetti. Selline võistluste kord oli 
väga tempokas ja põnev.  

Pingelises võistluses saavutas 95,25 punktiga 
esikoha Kärla Põhikooli võistkond. Meie võistlejad 

jäid 94,5 punktiga teiseks ning Vanalinna Kool 91,5 
punktiga kolmandaks. Suur tänu meie tublile 
võistkonnale!                    Mia Rand 
 

Lilleseadjad koolimajas 
 

Kolmapäeval, 12. oktoobril toimus SÜGi 
lilleseadehuvilistele väike koolitus, õpetajaks oli 
Kairi Pruul Rae kaupluse Lillekojast. Kursuse 
teemaks “Lille kodu” ehk kuidas leida lilledele õige 
vaas, kuidas sobitada proportsioone ja värve. Peale 
tunnipikkust õpetust said huvilised saadud teadmisi ka 
praktiliselt katsetada. Valmis töödele andis hinnangu 
proff Kairi.  

Tähelepanelikud võisid valminud töid näha 
möödunud nädala lõpul 1. korruse aknalaudade. Suur 
tänu õpetaja Kairi Pruulile. Aitäh ka Merike 
Kuldsaarele, Stella Hommikule ja Angela Lingule, 
kes abistasid taimematerjaliga, ning tänu tublidele 
lilleseadjatele 6b, 7a, 7b, 8a, 8b ja 11a klassist. 

Ülle Mägi 
 

Algklassides 
 

Käik loodusesse. Hommikul kell 9.00 esmaspäeval läksime 
Mustjalga. Alguses läksime loodusmajja, kus oli välja pandud 
hunt ja huntidest vajalikku infot. Pärast seda läksime Mustjala 
loodusrajale. Seal tutvusime nii paljugi uuega. Kõndisime 
mingi järve äärde välja. Seal tegime lõkkes viinereid. Kui 
istusime bussi, siis samal ajal oli päiksevarjutus. Vaatasime 
selle ära ja tulime kooli tagasi. Mulle meeldis. Nii palju uut 
sai teada. 

Anni Viskus, 3a klass 
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Aleksis Kivi päev 2005 
 
Kõik algas 5. oktoobril, kui meie kallis kirjanduse 
õpetaja Reet Igav rääkis meile filoloogiaringis 
võimalusest sõita “kivipäevale”. Alguses kõlas see 
eriti veidralt, kuid siis saime selgust, et tegemist on 
soome rahvuskirjaniku Aleksis Kivi sünniaastapäeva 
tähistamisega. Asjad arenesid kiiresti ja selgus, et 
reaalne võimalus minemiseks nii kooli kui 
korraldajate poolt on olemas. 
 
Järgnevalt on kirjeldus meie päevast (reede, 
14. oktoober) läbi minu silmade: 

Kell 4.10 heliseb äratuskell mulle eneselegi 
arusaamatul põhjusel ning löön selle kinni. 

4.22 helistab mu klassiõde Kaie ning taipan, et pean 
ikkagi üles tõusma ja nüüd juba kiiresti-kiiresti 
tegutsema. 

4.56 väljun koduuksest ning hakkan liikuma mööda 
kottpimedaid ja paksu uduga kaetud tänavaid 
bussijaama poole. 

4.58 kohtun Reeda ja Kaiega Pere Poe ees. 

5.15 väljub varahommikune Sareta buss, kus viibivad 
peale meie kolme veel ka Kristiina, Hedi, Laura, 
Leana ja Marili.  

7.00 sõidame praamile, padjanäod peas. 

7.29 tagasi bussi ja kähku magama. 

9.58 ootame Kaubamaja ees veel teisigi  kivihuvilisi. 

10.58 kargame oma rõõmsameelse seltskonnaga 
trollist välja Marja peatuses ning vihume 
Lilleküla Gümnaasiumi poole, kus algabki meie 
üritus. 

11.05 saame registratuuris endale “Seitsme venna” 
nimelised kivid kaela ja kilekotitäie täiendavat 
nänni pealekauba. 

11.15 sööme suupisteid ja joome kohvi. 

11.45 algab kontsert-aktus, kus võtavad sõna 
Lilleküla Gümnaasiumi direktor Jaan Paas ja 
Soome Instituudi juhataja Jaana Vasama, 
esinevad Lilleküla kooli õpilased soomekeelsete 
lauludega, antakse ülevaade Aleksis Kivi elust 
ja loomingust ning esitatakse katkend 
“Seitsmest vennast” andekate 11. klassi poiste 
poolt. 

12.35 algab ühistegevus, mida juhivad Tallinna 
Ülikooli soome filoloogiat tudeerivad 
üliõpilased ning kus pannakse proovile meie 
soome keele, joonistamise ja esinemise oskused. 

 

 

13.36 sööme lihakastet ja viinamarju. 

14.10 sõidame koos tudengitega  linna, kus eri 
gruppides olevad inimesed külastavad järgmisi 
olulisi kohti: Soome Turismiarenduskeskus, 
Rahvusraamatukogu Põhjamaade saal, Soome 
Tööturu Infokeskus, Tallinna Ülikooli 
Põhjamaade kateeder, Soome Instituut, Soome 
Suursaatkond. 

14.50 seisan Soome Suursaatkonna rõdul ja naudin 
miljoni dollari vaadet Tallinnale. 

16.00 toimub lõpetamine Tallinna Ülikooli aulas, kus 
saavad sõna Soome Suursaatkonna pressi- ja 
kultuurinõunik Ilmi Villacis ja selleaastane 
korraldaja, Madean Altsoo, kes on Lilleküla 
Gümnaasiumi soome keele õpetaja.  

17.30 istume oma seltskonnaga veel korra maha ja 
teeme kokkuvõtteid päevast. 

18.01 oleme kõik lahkunud oma rada. 
 
Leian, et Aleksis Kivi päev oli meie filoloogiaklubi 
seltskonnale igati hea võimalus õige hoog sisse saada. 
Kokkuvõtteks tuleb kindlasti mainida, et sarnased 
päevad on parim variant, kuidas huvitavalt ja 
atraktiivselt  propageerida noortele kirjandust ning 
kultuuri.  
 
Fakte Aleksis Kivist: 

• Sündis 10. oktoobril 1834 ning suri 
31. detsembril 1872. 

• On Soomes armastatuim kirjanik ja 
rahvuskangelase staatuses. 

• Oli lihtne maapoiss pooliku haridusega, kuid 
üritas trügida juba väga noorena Helsingi 
intelligentsi hulka. 

• Suureks iidoliks noorpõlves oli Shakespeare. 

• Tal diagnoositi krooniline depressioon. 

• Tema kuulsaim teos on “Seitse venda” ja 
riikliku kirjanduspreemia sai ta 
“Nõmmekingseppade” eest. 

• Tema suhtes oldi väga kriitilised just seetõttu, et 
ta kirjutas soomlastest nii, nagu nad on, 
ilustamata.  

 
Kristi Kruuser 
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CESAR COMES: “Ootasin Eestist hullemat ...” 
 
Meie kooli 11c klassiga ühines sel aastal 
eksootilisest ja kuumast Brasiiliast pärit 
vahetusõpilane Cesar Comes, kes 13. oktoobril 
tähistas oma 18ndat sünnipäeva. Kõigepealt 
suured tänud talle, et  aitas meil diktofoni 
portugalikeelsest (mis ei pidanud üldse 
portugali keele moodi kõlama) kasutusjuhendist 
midagigi aru saada.  
Me teame, et tulid Brasiiliast, kuid kust 

täpsemalt? 
Brasiilias ma elan Rio De Janeiro osariigis 
Campose linnas, mis on umbes sama suur kui 
Tallinn, kuid Brasiilias peetakse seda 
väikelinnaks.  
Miks tulid just Eestisse? 

Sest tahtsin tulla külma kohta, mis oleks täielik 
vastand minu kodumaale. Minu teadmised 
Eestist ei olnud just kõige suuremad ning 
sattusin siia täiesti juhuslikult. Loomulikult oli 
mul ka soov õppida uut keelt. Ootasin Eestist 
midagi hullemat, sest mind hoiatati, et Ida-
Euroopa inimesed on hästi kinnised, kuid siia 
jõudes üllatusin meeldivalt. Tegelikult olete te 
väga sõbralikud.  
Millised on peamised erinevused Brasiilia ja 

Eesti vahel?  
Brasiilia on palju suurem ja seal on hästi soe 
(kuu aega tagasi oli seal keskmiselt 45 
kraadi sooja). Brasiilias ei veeda noored nii 
palju aega õppides, nad eelistavad pigem 
koos sõpradega filme vaadata või lihtsalt 
juttu rääkida. Suvel õpilased ei tööta. 
Inimesed seal on palju temperamentsemad ja 
suhtlevad omavahel rohkem, Eesti inimesed 
on pigem häbelikud ja kinnised. 
Kas tunned koduigatsust? 

Pigem igatsen oma tüdrukut.  
Kuidas Sulle Eesti tüdrukud meeldivad? 
Eestis on palju hästi ilusaid tüdrukuid. 
Brasiilia tüdrukutel on küll ilusam keha, 
kuid Eesti tüdrukud on ilusama näoga. 
 

 

 

 

Millised on su edasised plaanid seoses 

Eestiga? 

Tahaksin kindlasti esimesel võimalusel siia 
tagasi tulla ja kui saaks, siis ka elama. Brasiilia 
on küll hea koht külastamiseks, kuid elamiseks 
on seal liiga palju vägivalda ja korruptsiooni. 
Praegu on plaanis minna Brasiilias ülikooli, 
kuid eks vaatab, mis edasi saab. 
Mida huvitavat oled Kuressaares teinud? 
Ma käisin ööklubis Privilege. Seal esines 
ansambel Terminaator, mis oli päris hea, kuid 
mulle meeldib Brasiilia muusika rohkem.(Mille 
peale ta võttis kohe välja oma CD-mängija ja 
lasi meile Brasiilia muusikat, mis oli tõesti 
hea☺). 
Cesari 10 asja 
Lemmiksöök: juustuburger ja coca-cola 
Lemmikmaa: Brasiilia ja Eesti (peale pikka 

mõtlemist) 
Lemmikbänd: Red Hot Chilli Peppers 
Lemmikraamat: “Sõrmuste Isand” 
Lemmikriietusese: T-särk 
Lemmikkirjanik: Jo Soares 
Lemmikese: CD-d 
Lemmiktegevus: Basskitarri mängimine ja 

korvpall 
Anna & Anna 

 


