
SSSSSSSSÜÜÜÜÜÜÜÜGGGGGGGG--------PPPPPPPPrrrrrrrreeeeeeeessssssssssssssss        

5. detsember 2005 Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea Number 112 

 

SÜG-Press nr.112 lk.1 

SEL NÄDALAL, SEL NÄDALAL, SEL NÄDALAL, SEL NÄDALAL, 5.5.5.5.----11. 12 11. 12 11. 12 11. 12     
 

E, 05.12  tütarlastekoor Soomes 
 9.00 matemaatika kooliolümpiaad 

(10c, 11c, 12c) 
 10.45 klassivanemate koosolekud 
T, 06.12 11.00 sihtasutuse juhatuse koosolek 
 15.00 SÜGi MV sisekergejõustikus (C 

ja B vanuseklass) spordihallis 
 17.30 SÜGi MV sisekergejõustikus (A 

ja JUN vanuseklass) 
K, 07.12 14.00 direktsiooni koosolek (109) 
 15.00 juhtkonna koosolek 
 15.00 solistide konkursi maakonna 

eelvoor aulas 
N, 08.12 12.00 PK matemaatika kooliolümpiaad 
R, 09.12 8.10 A. Uustulndile pühendatud tund 

(10.-12. kl) 
 12.00 A. Uustulndile püh. tund (9. kl) 
 18.00 5.-12. kl talendiõhtu 
L, 10.12 18.00 Merekultuuri Seltsi A. Uustulndi 

õhtu 

SISEKONTROLL: tugisüsteemi rakendamisest 
 

Kooli mälestuspäevKooli mälestuspäevKooli mälestuspäevKooli mälestuspäev    
 

Esmaspäeval, 12.detsembril toimub meie kooli 
traditsooniline mälestuspäev. Ootame kõiki 

7.-12. klassi õpilasi selle päeva esimese õppetunni 
ajal kell 8.10 Kuressaare Laurentiuse kirikusse, et 
koos meeles pidada meie kooli jaoks olulisi inimesi. 

Pärast kontsert-jumalateenistust liigub koos 12. klassi 
esindajatega kirikust tuli surnuaedadesse. 

Rahulikku mälestuspäeva kõigile! 
Kooli nõukoda 

 

PEDAGOOGILISED KÕNELUSEDPEDAGOOGILISED KÕNELUSEDPEDAGOOGILISED KÕNELUSEDPEDAGOOGILISED KÕNELUSED    
 

T, 06.12 M. Schapel Kokkuhoid 
K, 07.12 T. Lest, D. Õun Jõulupidu 
N, 08.12  Direktsiooni info  
R, 09.12 M. Uustulnd Loovteraapia 
E, 12.12  Kooli mälestuspäev 
T, 13.12 A. Kallaste Ole nähtav! 

Juhtkond tänabJuhtkond tänabJuhtkond tänabJuhtkond tänab    
 

Arne Loorpuud õpilaste väga hea 
ettevalmistamise eest rahvusvaheliseks 
bridziturniiriks 

Ljuba Paju, Diana Õuna ja Laine Tubi õpilaste 
suurepärase ettevalmistamise eest maakonna 
vene keele olümpiaadiks 

Rita Ilvest õpilaste väga hea ettevalmistamise 
eest Koidulauliku konkursiks 

Tiiu Haavikut võimlejate väga hea 
ettevalmistamise eest võimlemisfestivaliks 
Gymnafest 

 

Koidulauliku konkursil 
 

29. novembril toimus maakondlik L. Koidula 
luulele pühendatud “Koidulauliku” konkurss. 
Kreverast osalesid Priit Puppart, Joonas Rõõm 
(eripreemia), Priidu Aardam (laureaat) ja Mehis 
Vipp (Grand Prix); Kreputlastest Reet Sillavee 
(laureaat) ja Liisa Saaremäel (Grand Prix). 

Mehis ja Liisa esindavad maakonda 
12. detsembril Pärnus L. Koidula muuseumis 
toimuval üleriigilisel konkursil. Aitäh kõigile tubli 
esinemise eest! 

Rita Ilves 

 

Veel kord Kompassist 
 

26. novembril toimunud Tuleviku Kompass sai nii 
hästi õnnestuda tänu väga tublide “punasärklaste” 
usinale tööle. Aitäh teile: Reet Sillavee, Maret 
Ansperi, Lagle Sammelsaar, Merily Uibo, Helena 
Vokk, Annemarie Randla, Kirsi Tilk, Annika 
Hansalu, Piret Põld, Pirgit Põld, Mihkel Mölder, Karl 
Kaljulaid, Vesse Vesiaid, Jörgen Liik, Silver Ool, 
Rauno Aus. 

Suurimad tänud ka Kompassi afterparty 
korraldajatele Mikk Saaretalule, Risto Virvestele, 
Vahur Poopuule, Veiko Valgele ja Andres Lahele. 

Korraldustoimkonna nimel Triino Lest 



 — KOOLI INFO — 
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Gümnaasiumi mälumäng 
 

Neljapäeval, 1. detsembril toimus gümnaasiumi mälumängu 
eelviimane voor, teemaks kuulsused. 
Kohad jagunesid järgmiselt:  
I – 11a (14 p); II – 12b (13 p); III-V – 10c, 11c, 10b (12 p); 
6.-9. – 10a, 11b, 12a, 12c (11 p) 
Kohtumiseni viimases voorus 26. jaanuaril.                  Triino 

 

Vene keele olümpiaadil 
 

26. novembril toimus Vanalinna koolis maakondlik vene 
keele olümpiaad gümnaasiumiklassidele. Olümpiaadil 
osales KGst, OGst ja SÜGist23 õpilast, kellest 4 oli eraldi 
arvestuses, kuna vene keel on nende emakeel. Õpilased said 
oma teadmisi näidata leksika tundmises ja grammatikas. 
Meie koolil läks väga hästi: 
I Ivika Palu (12a) 46 p (50-st) 
II Maarja Viljaste (10a) 44 p 
III-IV Roosi Tilk (12a) 40 p 
          Mariliis Mehik (12b) 40 p 
6. Krista Tiit (11a) 32 p 

***** 
3. detsembril toimus vene keele olümpiaad 8.-9. kl õpilastele. 
Tulemused: 
 

8. klass (osales 7 õpilast) 
I Kersten Vanem (8a) 28 p (32-st) 
II-III Lilli Sepp (8a) 26 p 
         Martha Jung (8b), 26 p 

9. klass (osales 25 õpilast) 
6.-9. Siret Kuusküll (9b) 26 p (32-st) 
        Laura Uustulnd (9a) 26 p 
10.-11. Maarja-Linda Põld (9a) 25 p 
12.-15. Anna-Maria Toom (9a) 24 p 
        Heidi Lees (9a) 24 p 
Aitäh osalejatele!                                      Vene keele õpetajad 

 

GYMNAFEST 2005 
 

Laupäeval, 3. detsembril toimus Tallinnas võimlemise 
aasta suursündmus – Gymnafest 2005. Kohale oli tulnud ligi 
70 rühma 500 võimlejaga. Iga rühm sai esitada ühe kava. 

Saaremaa Ühisgümnaasiumi neidude rühm esitas 
Gymnafestil kava “Hämarik”, mille eest võitis parima 
koolide võimlemisrühma auhinna ja uhke karika. 

Rühmas võimlesid: Anu Tilk (12a), Jaanika Sarantšuk 
(12b), Bret Kuldsaar ja Mari Pultsin (10c), Egle Niitvägi 
(10b), Kadri Pultsin (11c).  

Tiiu Haavik 
 

Bridz 
 

Kooli meistrivõistluste III etapi tulemused: 
I K. Kesküla (12c) – M. Tasa (12c) 
II R. Mägi (12c) – A. Põldma (12c) 
III L. Tõhk (11a) – M. Pärtel (11a) 

Arne Loorpuu 

Välkmale 
 

30. novembril toimunud SÜGi välk-malemeistrivõistluste 
1. osavõistlusel olid 11 mängija hulgas paremad: 1. Taavi 
Tiitsaar (9a) 9 punkti, 2.-3. Lagle Sammelsaar (9b), Ken-Erki 
Kermik (5b) 8 punkti, 4.-5. Kaja Pukk (8b), Sander Sepp (4a) 
7 punkti.  

Teine osavõistlus mängitakse kolmapäeval, 14. detsembril. 
Osavõtusoovist teatada 13. detsembriks kabinetti 404. 

Juuno Jalakas 
 

SPORTSPORTSPORTSPORT    
 

Spordielu sel aastal koolis on jälle aktiivselt käivitunud – 
juba teist kuud käivad tasavägised lahingud noormeeste 
klassidevahelises korvpallis.  

Siiamaani on peetud mänge esmaspäeva ja kolmapäeva 
õhtuti kella 8st alates, järgnevatel kordadel on gümnaasiumi 
mängud arvatavasti ainult kolmapäeviti, sest esmaspäevane 
aeg loovutati põhikooli tublidele korvpallihuvilistele – näib, 
et korvpalli mängimine on meie koolis väga populaarne. 
Siinkohal suured tänusõnad Enriko Laanemäele 8B klassist, 
kes on enda õlule võtnud põhikooli mängude korraldamise.  

Suhteliselt hilised kellaajad klassidevahelisteks 
võistlusteks on üllatavalt hästi õnnestunud – pea igal mängul 
on kooli võimlas täismaja tulihingelisi kaasaelajaid, kes 
soovivad, et just nende klass saaks magusa võidu oma rivaali 
üle. Eriti põnevate vastasseisude puhul jääb võimlas isegi 
pinkidest väheseks... 

Sel aastal osaleb gümnaasiumi korvpallilahingutes koguni 
10 võistkonda – tohutult hea meel on selle üle, et KÕIK 
gümnaasiumi klassid võtavad mängudest osa (!) ning 10C 
klass on esindatud lausa kahe võistkonnaga!  

Lähemalt tulemustest. Siiani on peetud 12 mängu, mis 
on lõppenud järgmiste skooridega: 
10B <-> 10C 42:105 11C <-> 12C 56:71 
11A <-> 11C 102:66 12B <-> 12C 89:66 
10B <-> 12B 61:128 10C <-> 12A 76:45 
10A <-> 12C 65:101 12A <-> 12B 66:68 
10C II <-> 11B 32:71 10A <-> 11B 58:113 
10A <-> 11A 60:90 10C II <-> 11C 40:66 

Enne turniiri tehti kõikidest võistkondadest ka tiimipildid, 
mida saab vaadata meie uuel koduleheküljel! Samuti proovin 
sinna teatud mängude möödudes värskeid tulemusi lisada. 
Veel on tiimide pildid nähtavad 1. korrusel oleval 
spordistendil, kus on ka tabel mängitud mängude 
tulemustega.  

Siinkohal tänan veel kõiki abistajaid – kohtunikke, 
lauakohtunikke, reklaami eest Karl Valget, kooli infojuhti 
Toomas Kaske, kooli fotograafi Mikk Saaretalu ning 
õpetajaid Aime Metsmaad ja Enn Laanemäed, kelle abi on 
hindamatu! Loodan jätkuvale koostööle, sest ¾ mänge on 
veel ees☺. 

Kohtume igal kolmapäeval alates kella 8st õhtul, sest neid 
korvpallilahinguid lihtsalt peab nägema! 

Kaarel Väer, mängude korraldaja
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Cosmo-eri 
Nädala horoskoop (6. - 12. detsember) 

 

 Jäär 
Soodne aeg kontrolltööde tegemiseks. Tuleb 
hoiduda haigeks jäämisest, sest järeltööd 
kahjustavad emotsionaalset tasakaalu ja 
võivad põhjustada edaspidiseid raskusi. 

 Sõnn 
Nädal algab edukalt, tarkust saab 
omandada kõige paremini neljandal 
korrusel. Nädala lõpu poole muutub 
õppimine kolmandal korrusel pea võimatuks, 
sest halb aura ümbritseb kõikjal. 

 Kaksikud 
Soovitav on püsida kodus, hoiduda koolist 
võimalikult kaugele. Tähtede seis näitab 
ebaedu hariduse omandamisel. Paluge 
vanematel vabastustõend kirjutada.  

 Vähk 
Pime kana leiab tera. Õnne korral võib sinu 
nädal mööduda edukalt, kuid kolmapäeval 
tuleks hoiduda Veenuse ja Marsi 
kokkupõrkest tulenevast ebaedust.  

 Lõvi 
Halb aeg ajaloo, vene keele ja bioloogia 
õppimiseks. Eesti keeles ja kirjanduses on 
sobiv aeg teha võimalikult palju arvestusi, 
ootamas on head hinded. 

 Neitsi 
Terve nädal on täis üllatusi, ühel päeval võid 
saada viie, kuid rõõmustamiseks ei ole 
põhjust, sest arvatavasti järgneb sellele kaks 
või kolm. Kool tekitab stressi, varu 
kummeliteed. 
 
 
 

 Kaalud 
Õpilastel möödub nädal rahulikult. 
Õpetajad, jätke ära kõik kontrolltööd, muidu 
võib teid saata õpilaste vaen. Vastasel juhul 
on oht tervise halvenemisele. 

 Skorpion 
Hea nädal õpetajatega paremate suhete 
loomiseks. Huvi õppimise vastu  tõuseb. Halb 
tervislik seisukord võib tekitada probleeme nii 
koolis kui vabal ajal. 

 Ambur 
Ära mine liiga ahneks. Kui saad nädala 
alguses viie, ära looda neid rohkem saada. 
Garderoobis võivad oodata suured 
üllatused.  

 Kaljukits 
Edu saadab sind matemaatikas. Suhted 
sõpradega võivad takistada õppimist. Kuni 
sa kinnitad endale, et sa ei oska midagi, ei 
ole ohtu pettuda oma õpitulemustes. 

Veevalaja 
Hea nädal õppimiseks. Kõiki sinu toiminguid 
saadab edu. Suhted teistega võivad 
muutuda halvemaks. Hoidu närvilistest 
situatsioonidest ja kohtadest (nt kool). 

 Kalad 
Ära õpi liiga palju, oht on saada 
ajukahjustusi. Liiga suured ootused võivad 
muutuda saatuslikuks. Rahaprotsent on 
73,25. 

Endre
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Viva la lokid... 
 
Kas olete kuulnud, et ei loe see, mis sul seljas 
on, vaid see, mis sinu sees on? Vale! Loeb see, 
mis sul peas on. Isikupära, originaalsus ja julgus 
oli see, mida otsisin ja seda ka leidsin. Teie ees 
on meie kooli parimad lokid (seekord siiski vaid 
parimad mehepojad).  

Sten: 
Kohevus, 
mida võib 

veel kohata 
vist ainult 

Shamtu 
reklaamis, 

kerged lained 
ja eestlasele 

omane 
kartulipruun 

värvus – kõik 
kokku annab 

isikupärase ja 
laheda 

tulemuse. 
 
Mario: 
Püüdes 
jääda 
erapoo-
letuks, 
pean 
siiski 
tunnista-
ma, et 
just need 
on 
vaielda-
matult 
minu ja paljude teiste kaasõpilaste lemmiklokid. 
Tahaksin vaid öelda, et selliste lokkide 
omamine peaks kooli sisekorra eeskirjade 
vastane olema, sest neid jälgides võib nii 
mõnigi tüarlaps kaotada reaalsustaju ja seega 
ennast ja oma kaasõpilasi ohtu seada. 
 

 

 
 
Priit: Stiilne, asjalik ja loomulik. Tsiteerides 
Donatella Versace’it: ”Ilul pole loomulikkusega 
mitte midagi pistmist. Porgandid on 
loomulikud.” Siinkohal sooviksin 20. sajandi 
ühele suurimale moeikoonile vastu vaielda ja 
öelda, et ka loomulik võib ilus olla. 
 

Artur: 
Väike 

kõrvale-
kalle 
loki 

teemast, 
kuid 

oleks 
kuritegu 

nii 
ilusad 

kiharad 
kõrvale 

jätta. 
Alates 

tänasest 
ei ole loomulik blond 

enam solvang ega labane nali, 
vaid kompliment. 

 
Anna Kõuts 


