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SEL NÄDALAL,SEL NÄDALAL,SEL NÄDALAL,SEL NÄDALAL,    

20.20.20.20.----26. VEEBRUAR26. VEEBRUAR26. VEEBRUAR26. VEEBRUAR    
 

E, 20.02 9.50 tänuhommik 
 10.45 kl. vanemate koosolek 5.-12. kl 
T, 21.02 11.00 sihtasutuse juhatuse koosolek 
 16.00 õpilasesinduse koosolek 
K, 22.02 14.00 direktsiooni koosolek 
 15.30 klassijuhatajate nõupidamine 
 20.00 korvpall 11b – 12c noormehed 
 21.00 korvpall 10c II – 12b noormehed 
N, 23.02  Eesti Vabariigi aastapäevale 

pühendatud kogunemised: 
 11.00 1.-4. klass 
 12.00 5.-9. klass 
 13.00 10.-12. klass 

SISEKONTROLL:SISEKONTROLL:SISEKONTROLL:SISEKONTROLL:  10. klasside hakkamasaamine 
 

Juhtkond tänabJuhtkond tänabJuhtkond tänabJuhtkond tänab    
 

Rita Ilvest, Sirje Kreismani, Aina Seppelit ja 
Mia Randa õpilaste väga hea 
ettevalmistamise eest maakondlikuks 
kõnekonkursiks 

Merje Oopkaupa ja Leili Poopuud õpilaste 
väga hea ettevalmistamise eest maakonna 
ajaloo-olümpiaadiks 

Reet Lullat ja Ruth Mustist õpilaste hea 
ettevalmistamise eest üleriigiliseks 
inglise keele uurimistööde olümpiaadiks 

Mari Ausmeest õpilaste väga hea 
ettevalmistamise eest üleriigiliseks 
muusikaolümpiaadiks 

Elle Tasa ja 6a klassi toreda suusaürituse 
eest Otepääl 

 

PEDAGOOGILISED KÕNELUSEDPEDAGOOGILISED KÕNELUSEDPEDAGOOGILISED KÕNELUSEDPEDAGOOGILISED KÕNELUSED    
 

K, 22.02 Ü. Mägi Vabariigi sünnipäev 
N, 23.02  Direktsiooni info 
T, 28.02 L. Paju Venekeelseid ajalehti 

Saaremaalt 

EELTEADE  ÕPETAJATELE! 
 

Esmaspäeval, 27. veebruaril kell 16.00 
on erakorraline  ÕPPENÕUKOGU. 

Päevakorras: Kokkuvõte Saare maavalitsuse 
haridusosakonna kontrollist. 

 

PÕHIKOOLI MÄLUMÄNG 
 

13. veebruaril läks lahti põhikooliklasside mälumäng. 
Sel õppeaastal on kõigi nelja vooru küsimused varia 
vallast. I vooru tulemused:  
 I koht – 7a (17 p)  
 II koht – 8b (15 p)  
 III-IV koht – 9a, 9b (14 p)  
 V-VI koht – 5a, 8a (13 p)  
 VII koht – 7b (12 p)  
 VIII koht – 6b (11p)  
Kahjuks ei võtnud esimesest voorust osa 5b ja 6a 
mälumängurid. Loodame, et järgmistes voorudes 
näeme ka neid.  

Diana Õun 
 

Maakondlikke ja üleriigilisi 
võistlustulemusi 

 

Laupäeval, 18. veebruaril toimus maakondlik ajaloo-
olümpiaad, mille tulemused olid järgmised: 
 

6. klass (24 osalejat) 8. klass (15 osalejat) 
I Mihhail Afanasjev (6a) 8. Maret Ansperi (8a) 
 

7. klass (28 osalejat) 9. klass (25 osalejat) 
II Liisa Saaremäel (7a) 5.-6. Kaisa Kopliste (9a) 
7. Äret Pea (7b) 14. Taavi Tiitsaar (9a) 
9.-10. Mihkel Lember (7b) 
 

Olümpiaadiülesanded olid väga rasked (v.a 6. klassi 
omad); õpilased olid ülesandeid nähes lapilised ning 
õpetajad katkusid (hiljem töid parandades) juukseid. 
Au ja kiitus kõigile osalenutele, et nad võtsid vaevaks 
olümpiaadi tarvis suure hulga lisakirjandust läbi 
töötada. Kõik olid väga tublid! 
 

Gümnaasiumiastme ajaloo-olümpiaadi küsimused 
olid samuti väga rasked.              (Tulemused pöördel) 
 



 — KOOLI INFO — 

 

 

 SÜG-Press nr.121 lk.2  

(Võistlustulemusi – järg) 
 

Gümnaasiumi ajaloo-olümpiaad 
Teema “Pärisorjast peremeheks” (7 osalejat) 
I Agnes Alev (10b) 
4. Andra Põldma (12c) 
 

Teema “Katoliku kirik keskajal” (15 osalejat) 
4. Reet Priske (11a) 
 

Teema “Balti riikide taasiseseisvumine” (13 osalejat) 
4. Peeter-Jaak Ait (11c) 
5. Tiiu Vaher (12c) 

Merje Oopkaup 
***** 

Laupäeval, 18. veebruaril toimus Eesti 
Muusikaakadeemias kolmandat korda üleriigiline 
muusikaolümpiaad 7. ja 11. klassile. 

Maakonda esindas meie koolist Stiine Viljaste 
(7a), kes saavutas väga tubli 6. koha, millega 
kaasnes hõbediplom. Helilooja Olav Ehalalt pälvis 
kiidusõnu Stiine omaloominguline laul “Laulmata 
laul”, mille ta kandis ette klassiõe Sandra 
Tammelehega. Kiitus mõlemale! 

Mari Ausmees 
***** 

Üleriigilisele inglise keele uurimistööde 
olümpiaadile kutsuti vabariigist 20 paremat. 
Nende hulgast oli meie koolist 3 õpilast: Ragne 
Aaviste (10a), Joonas Rõõm (12a), Roland Linna 
(12a).  

Reet Lulla, Ruth Mustis 
***** 

17. veebruaril toimus maakondlik kõnevõistlus. 
Noorema vanusegrupi tulemused: 
I-II Reet Sillavee (9b), Kaja Kuris (Valjala PK) 
III Mattias Kasemets (Kuressaare PK) 
Vanem vanuseaste: 
I-II Ivika Palu (12a), Jan Kainel (10a) 
III Hendrik Kuusk (11c) 
II vooru pääsesid veel Kaja Pukk (8b) ja Alo Kivilo 
(12c). 

Aina Seppel 
 

SPORT 
 

13. veebruaril toimus sanatooriumis Saaremaa 
Valss Saaremaa koolidevaheline bowlinguvõistlus 
põhikooli õpilastele, mille võitis meie 8a võistkond 
koosseisus Annemarie Randla, Kristi Aedma, Miko 
Pupart, Hindrek Pulk. 15. veebruraril gümnaasiumi 
õpilastele toimunud võistluse võitis samuti SÜGi 
11. klasside võistkond koosseisus Timo Müür, 
Märten Tootmaa, Siim Hiie, Alo Väli.      

(Sport – järg) 

Kooli bridži meistrivõistluste VI etapi tulemused: 
I M. Paju – E. Pärna (12c) 
II A. Põrk – K. Valge (12c) 
III M. Vipp – J. Ruga (12c) 

A. Loorpuu 
***** 

15. veebruaril peeti Kuressaare Põhikoolis 
üleriigilise spordimälumängu “Bumerang” 
maakondlik voor, kust võttis osa neli Saaremaa 
kooli: võõrustajad, Kuressaare Gümnaasium, 
Saaremaa Ühisgümnaasium ja Kihelkonna Põhikool.  

Kokkuvõtteses olime üsna usinad: meie teadmisi 
tunnustati 2. koha väärilistena. Lisaküsimuses 
suutsime Torino OM’il esinevatest Eesti suusajatest 
mainida ühe sportlase rohkem kui meiega võrdselt 
punkte kogunud Kihelkonna PK. Võistluse võitis 
seekord KG, kellelt järgmine aasta proovime kindlasti 
revanši võtta. SÜGi võistkond mõtles koosseisus: 
Mart Rannastu, Kaarel Väer, Timo Müür ja 
Mario Paiste.  

Kogu tiimi nimel pani loo kirja Kaarel Väer 

***** 
15. veebruaril toimus viimane klassidevaheline 

korvpallimäng põhikooli tütarlastele. 9a ja 9b 
mängus võitis 9b (24:8), kes mängis koosseisus 
Merily Uibo, Siret Kuusküll, Triinu Ollema, Reet 
Sillavee, Eva-Liisa Mägi. 

***** 
Regulaarselt on jätkunud tulised heitlused väärika 

meistritiitli eest meie gümnaasiumi klasside-
vahelistes korvpallimängudes noormeestele. 
Viimased mängud on tõestanud, et mängijad on 
hingega asja juures – tasavägisemaid mänge, kui 
eelmisel kolmapäeva õhtul peeti, pole siiamaani 
tunnistatud.  

12A ja 12C vastasseisu saatus otsustati alles 
viimastel sekunditel, kui 12A klassi snaiper Mikk 
Saarela tabas “täiesti hullu” kolmepunktiviske – 
üllatusvõit oli saanud tõeks! Sellist laadi mängud  
näitavad, et enne mängu viimaseid sekundeid pole 
mitte kui midagi selge – alati tuleb võidelda lõpuni.  

Teises põnevuskohtumises olid vastamisi mate-
füüsikud 10C klassi I võistkonnast ning keele-
teadlased 11A-st. Mäng kulges äärmiselt tasavägiselt 
ja närvirakke kulus nii mängijatel kui ka ohtratel  
fännidel kindlasti väga palju. Just mõlema võistkonna 
fännid olid loonud mänguks erilise õhustiku, 
proovides toetada oma võistkonda nii hingeliselt kui 
võimalik. Enne viimaseid sekundeid polnud võitja 
saatus selge – mõlemalt poolt tuli sisseviskeid lausa 
võimatutest positsioonidest.                         (Järg lk 3) 



 — MEEDIAKLUBI LEHEKÜLG — 
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(Sport – järg) 

Lõpuks võttis eelmise aasta II koha omanik 11A 
siiski  napi ja väga magusa 5-punktilise  võidu.  

 

 

 

Eufooria 

napi 

võidu 

pärast 

oli 

meeletu! 

Järgnevalt mängude tulemusi, mis pole veel 
kajastamist leidnud: 
10A <-> 12A 54:88 11B <-> 11C 107:73 
11C <-> 12B 61:93 11A <-> 12C 92:51 
11A <-> 11B 103:70 10AB <-> 10C II 61:64 
10C I <-> 10C II 96:39 10C I <-> 11C 89:65 
11A <-> 12A 92:42 10AB <-> 12B 75:93 
10C II <-> 12C 53:82 10C II <-> 12A 49:101 
11B <-> 12B 74:70 12A <-> 12C 77:76 
10AB <-> 10C I 43:93 10C I <-> 11A 58:63 
 

 
← Fännidele 

meeldivad 

tulihingelised 

lahingud 

 
Palju vaidlusi on 

tekitanud vabavisete 
ajal jooksev mängu 
aeg. Kõikidele 
mängijatele ja 
fännidele teadmiseks, 
et meie klasside-
vahelistel mängudel 

peabki vabavisete ajal mänguaeg jooksma, kuna 
muidu me lihtsalt ei jõuaks tunni ajaga ühte mängu 
peetud. Erandiks on mängu viimased kolm minutit, 
kus aeg vabavisete ajal naljalt ei jookse.  

Põhiturniiri 36st mängust on peetud 26. Ainsana 
jätkab täiseduga 11A klass, temale järgnevad ühe 
kaotusega 10C klassi esindusvõistkond ja 12B klass. 
Teistel klassidel on kaotusi kogunenud rohkem. 
Põhiturniiri lõppedes sõelutakse üheksast 
võistkonnast välja neli parimat, kes jätkavad mänge 
poolfinaalides ja kohamängudes, kus on juba kaalul 
kuld-, hõbe- ja pronksmedalid. Nendes mängudes 
vastastele armu ei anta. 

(Sport – järg) 

Sellel kolmapäeval, 22. veebruaril kohtuvad kell 
20.00 11B <-> 12C ning kell 21.00 10C II <-> 12B. 
Tulge aidake just oma klassil võita, sest mängitud 
kohtumised on näidanud, et võitja saatus on tihtipeale 
lahtine isegi enne viimaseid sekundeid.  

Häid korvpallielamusi soovides 
Kaarel Väer, korraldaja 

 

Ringitades ringides 

“Kreisis” 
 

Kreisis ei ole lihtsalt näitering, ta on pigem nagu 
sõpruskond. Muidugi mõista ei käiks me koos lihtsalt 
niisama, teater on siiski põhiline, kuid natuke kurb ja 
tühi tunne tuleb peale, kui mõtlen, et mina kui 
abiturient varsti enam Kreisise tegevusest aktiivselt 
osa võtta ei saa. Vahetevahel külastavad meie proove 
vilistlased (Kreisise liikmestaatus on muide 
eluaegne), et näha, kuidas meil läheb, ja toovad 
Kreisule kommi. Ta on meil maias. Aga tegelikult on 
Kreisu üldse hästi tore. Ma usun, et ta on paljude 
lemmikõpetaja. Kindlasti külastan minagi teda, kui 
olen juba kuskil mandril midagi tegemas. Toon 
kommi ja küsin nõu interpunktsiooni osas.  

 
Eks Kreisu ongi meie grupi süda. Tema piitsutab 

meid tagant, vahel kurjustab proovis heatahtlikult, 
otsib teatritükke, mida hiljuti keegi pole esitanud (asi 
peab ju uudne ja aktuaalne olema). Kreisis ongi 
Kreisu nägu, sest iga õpilane saab aktiivselt osaleda 
vaid kolm aastat, kuid Kreisu sütitav hingus on ürgne 
ja igihaljas.                                                  (Järg lk 4) 



 — KLASSIDE LEHEKÜLG — 
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(Ringitades ringides – järg) 

Eelmisel aastal võitsime Betti Alverile pühendatud näitekonkursi “Tähetund”. See tuli meile kõigile suure 
üllatusena. Tavaliselt jääb Kreisise jaoks ikka tegemise rõõm, kuid eks see ole ka teistel nõnda. Esitasime Kreisu 
poolt kokkupandud näidendi “Hullud sõnad”. Selle eesmärk oli juhtida publiku tähelepanu tõsiasjale, et eesti 
keeles on ka õ-täht, kuid ega ta hästi välja ei kukkund, sest meie saarlastena ei oska ju seda hääldada! Siiski 
näidend žüriile meeldis, kuigi ei sisaldanud suurejoonelisi eriefekte või ekstravagantseid kunstilisi võtteid, vaid 
oli lihtne ja loomulik nagu Kreisisele omane.  

Meie stiil ongi pühenduda näidendi mõttele ning vähem tähelepanu pöörata kostüümidele ja lavakujundusele. 
Sageli juhtub ka, et meil pole lavale üldse midagi kaasa võtta. Samuti ei kuluta me väga palju esituse 
täiuslikkuseni viimistlusele, et kõik oleks rangelt paigas ja iga etendus eelmisega ühesugune. Oma sõbra 
Kreveraga oleme alati hästi läbi saanud (konkurssidel oleme alati kõige rohkem üksteise poolt). 

Ma kogu hingest loodan, et Kreisul jätkub südikust meid veel vähemalt paar aastat juhendada, sest muidu 
oleks ju ütlemata kurb. 

Kirjutas Karl Uustalu 
 

Kooli Top 2006 - üldtabel 
 

Klass Sport Teadus Loovus Kunst Kokku Koht 
5A 3.02,79  

2 p 
9,5 
3 p 

30 
4 p 

44 
4 p 

 
13 p 

 
8. 

5B 2.39,63 
3 p 

9 
2 p 

19 
2 p 

45 
5 p 

 
12 p 

 
9. 

6B 3.29,14 
4 p 

10,5 
4 p 

49 
8 p 

70 
10 p 

 
26 p 

 
5. 

7A 2.11,53 
7 p 

15 
5 p 

64 
10 p 

54 
8 p 

 
30 p 

 
II-III 

7B 2.02,03 
9 p 

17 
9 p 

58 
9 p 

62 
9 p 

 
36 p 

 
I 

8A 2.06,76 
8 p 

16,5 
7 p 

43 
7 p 

54 
8 p 

 
30 p 

 
II-III 

8B 2.12,32 
6 p 

18 
10 p 

30 
4 p 

41 
3 p 

 
23 p 

 
6.-7. 

9A 2.01,26 
10 p 

16 
6 p 

38 
5 p 

49 
6 p 

 
27 p 

 
4. 

9B 2.17,29 
5 p 

17 
9 p 

40 
6 p 

41 
3 p 

 
23 p 

 
6.-7. 

 
Gümnaasiumi mälumäng 2005/2006 - üldtabel 

 

Kl I voor - varia II voor - loodus III voor - kuulsused IV voor - maailm Punkte  Koht 
10A 12 p 10 p 11 p 8 p 41 p  6.-7. 
10B 14 p 13 p 12 p - 39 p 8. 
10C 13 p 7 p 12 p 11 p 43 p 4. 
11A 11 p 11 p 14 p 9 p 45 p III 
11B 11 p 10 p 11 p 9 p 41 p  6.-7. 
11C 16 p 14 p 12 p 12 p 54 p I 
12A 14 p 9 p 11 p 8 p 42 p 5. 
12B 12 p 10 p 13 p 11 p 46 p II 
12C 9 p 8 p 11 p 7 p 35 p  9. 

 


