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KOLMAPÄEVAST LAUPÄEVANI
K 22.09 14.00 Direktsiooni koosolek
10.45 7.–12. klassi
aritmeetikavõistlus
15.00 Tehnikanõukogu koosolek
16.00 Nõukoja koosolek
R 24.09
Teadlaste ÖÖ (vt eriplaani
15. sept SÜG-Pressist)
E 27.09 10.45 Klassivanemate koosolekud
T 28.09 09.00 SA juhatuse koosolek
09.45 4.–6. klassi
aritmeetikavõistlus
Jooksupäev tervisepargis
(vt eriplaani lk 6)
MK ettelugemispäev
Lümandas
Lasteaedade päev
K 29.09 10.45 7.–12. klassi
aritmeetikavõistlus
14.00 Direktsiooni koosolek
15.30 Klassijuhatajate
nõupidamine
Euroopa keelte päeva
tähistamine
N 30.09
Euroopa keelte päeva
tähistamine
R 01.10
MK taimeseade konkurss
L 02.10 10.00 Matemaatika lahtine
võistlus
DIREKTSIOON TÄNAB
12. klassid – toreda ja sisuka Jukude nädala
korraldamise eest
Loodusainete
ainekomisjon
–
puhkereedepärastlõuna korraldamise eest
SISEKONTROLL
Õppetöö 5. klassides
Õppetöö 7. klassides
Koolivormi kandmine
PEDAGOOGILISED KÕNELUSED
K 22.09 Anne Teigamägi STH
N 23.09 Direktsiooni info
R 24.09 Marek Schapel Põhikooli riiklik ÕK
E 27.09 Viljar Aro Elukool
T 28.09 Tiiu Haavik Saatuslik naine Tallinnas
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KUTSUN ÜLES!!!
... nii õpetajaid kui ka õpilasi osalema
kõikvõimalikes projektides ja konkurssidel. On
kindel, et igaüks neist on väljakutse ja võimalus
edasiminekuks ja arenemiseks. Enamik
olulistest pakkumistest on saadaval meie
kodulehekülje esilehel olevast Koolielu
portaalist http://www.koolielu.ee/ . Mida seal
pakutakse:
* Programmeerimise konkurss nii põhikooli kui
ka gümnaasiumi õpilastele tähtajaga 1.
detsember;
* 15. oktoobril 2010 algab 8. korda Eesti
ühiskonnaõpetuse olümpiaad nii põhikoolile
kui ka gümnaasiumile. Olümpiaadil saab
osaleda Interneti vahendusel. Olümpiaadi
aadress on: http://www.tuulberg.ee/olympiaad/;
* Lühifilmikonkurss „Mina ja pension”
gümnaasiumiõpilastele tähtajaga 3. oktoober;
* Eesti Noorsootöö Keskus kuulutas koostöös
Eesti Kodu-uurimise Seltsiga välja isamaalise
luule, proosa ja laulu konkursi, kuhu oodatakse
omaloomingut teemadel Eestimaa, isamaa,
kodu, kodumaa armastus. Konkursist saavad
osa võtta kõik 7–26-aastased noored.
Isamaalise omaloomingu konkurss kestab kuni
24. septembrini. Tulemused avalikustatakse 5.
oktoobril;
* Euroscola projektikonkurss. Euroopa
Parlamendi Infobüroo kutsub gümnasiste
osalema projektikonkursil, mis on seotud
Euroopa vabatahtliku tegevuse aastaga 2011.
Parimate ideede autorid ja teostajad saavad
võimaluse osaleda Euroscolal 2011. Arutlege
klassikaaslastega, mida te saate ümbritsevas
keskkonnas muuta ja kuidas te saate panna
inimesi aktiivselt üheskoos tegutsema!
Konkurss koosneb 2 etapist:
1.
Projektikonkursil
osalemiseks
täida
taotlusvorm
hiljemalt
1.
oktoobriks.
Taotlusvormi
leiad
siit:
http://www.europarl.ee/view/et/Noortele/Euros
cola/Projektikonkurss/Taotlus.html
2. Kõigilt taotluse esitanutelt ootame hiljemalt
1. novembriks 2010 kokkuvõtet/ülevaadet selle
kohta, kuidas idee teoks tehti, mida korda
saadeti, kuidas ettevõtmine õnnestus, mida
oleks saanud paremini teha.
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Kokkuvõtet ootame võimalusel koos piltide
ja/või
videoga
e-posti
teel
eptallinn@europarl.europa.eu või aadressil:
Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis, Rävala
pst 4, Tallinn 10143;
* KONKURSS ÕPILASTELE
„Minu
abivahendid
õppematerjalide
omandamisel“. Ikka on nii, et õppematerjale
loovad õpetajad ning õpilased lihtsalt
kasutavad neid. Tiigrihüppe haridusportaal
Koolielu kutsub õpilasi osalema konkursil,
mille eesmärgiks on luua audiovisuaalseid
õppematerjale mingi teema omandamiseks.
Tegemist võib olla näiteks mp3-failiga, mille
abil saab bussis telefonist kuulates selgeks
Jüriöö ülestõus või hoopis aitab video mingit
keerulist teemat mõista. Õpilased teavad ju ise
kõige paremini, kuidas neile õppida meeldib.
Kõigile 4.–12. kl. õpilastele tähtajaga 30.
november;
*KONKURSS ÕPETAJATELE
Õppematerjalide konkurss “1+1=3”
Koos tehes on ikka rohkem ideid ja mitu pead
on ikkagi mitu pead. Igal õpetajal on kindlasti
kuhjaga nippe ja ideid, kuidas veebis
pakutavaid vahendeid kasutada õppematerjalide
loomiseks. Õpilaste tervikliku maailmapildi
kujunemisele aitab kaasa ainete lõimumine –
erinevate ainete õpetajate ühistööst võib
sündida väga põhjalikke ja sisukaid materjale.
Tiigrihüppe haridusportaal Koolielu kutsub
õpetajaid kolleegidega koostööd tegema. Põnev
oleks ju kolleegidel uurida näiteks keskaega
oma ainetes – ajaloos, muusikas, kunstis,
kirjanduses, teaduses vm – ning ühise töö
tulemusena võiks tekkida terviklik kogumik.
Tingimused:
- Konkursist on oodatud osa võtma 2–5liikmelised õpetajate võistkonnad ühest või
erinevatest koolidest.
- Lõimitud peab olema vähemalt kaks
õppeainet.
- Õpetajatel tuleb välja töötada konkreetsed
tunnikavad koos õppematerjalidega, kus
erinevate ainete lõiming koondatakse ühte või
enamasse tundi. Tunnikava järgi on võimalik
läbi viia ühistundi või ühisel teemal
järjestikused tunde (nt ühel nädalal mõlemas
aines). Tunnid võivad olla korraldatud ka
virtuaalselt. Tähtaeg 30. november;
* Õppematerjalide konkurss õpetajatele.
Konkursile oodatakse veebipõhiseid
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tervikmaterjale – silmas pidades uue õppekava
rakendamist, mis vastavad Koolielu portaalis
avaldatud õppematerjalide kvaliteedinõuetele.
Õppematerjal ei ole saanud varem rahastust
mõnelt teiselt organisatsioonilt. Materjal võib
olla näiteks testikogu, veebis loodud
teemalehekülg, animatsioon jne. Konkursile
võib esitada nii individuaalselt kui ka
meeskonnatööna valminud õppematerjale.
Konkursi
esimeses
voorus
oodatakse
konkurstöid kolmeks erinevaks tähtajaks: 10.
jaanuariks (ANKEET) 2011, 28. märtsiks 2011
või 6. juuniks 2011. Ühte ja sama tööd või selle
edasiarendust võib esitada ainult ühel korral;
* 6. septembril algab 14–19-aastaste noorte
kaasaegse kunsti triennaali Eksperimenta! (E!)
Eesti talendijaht. Konkursi tugevaimad teosed
osalevad 2011. aasta aprillis Lauluväljakul,
rahvusvahelisel noorte kaasaegse kunsti
triennaalil E!, mis on Tallinn2011 programmi
üks suurüritustest. Tähtaeg 10. oktoober;
* Kultuuriministeerium, Eesti Kirjanduse Selts,
Keskkonnaministeerium ja Keskkonnaamet
kuulutavad
välja
loodusteemalise
omaloominguvõistluse "Seigeldes looduse
raamatus". Tööde esitamise tähtaeg on 8.
november. Kõigile õpilastele 1.–12. kl;
* Elurikkus ootab ülesjoonistamist. 1.
septembril 2010 algab elurikkusele ehk
bioloogilisele mitmekesisusele pühendatud
arvutijoonistuste võistlus, kus kuni 15.
novembrini saavad osaleda kõik looduse- ja
kunstihuvilised lapsed, noored ja täiskasvanud;
* Euroopa koolid on oodatud osalema sel
põneval võistlusel, et näidata oma saavutusi
energia säästmisel ning tagada sellega
jätkusuutlikum tulevik. Esimene U4energy
võistlus avatakse ametlikult septembris 2010.
Koolid saavad energiatarbimistavadega seotud
materjali esitada kuni maini 2011;
* Ajakiri Täheke ja Euroopa Parlamendi
Infobüroo Eestis kuulutavad juba viiendat
korda välja suure 4–12-aastaste laste
joonistusvõistluse. Sellel aastal on teemaks
"Joonistame Euroopat!". Tähtaeg 15. oktoober.
Soovin kõigile edu meie eduühiskonnas.
Väljakutseid pakutakse – võtame nad siis vastu.
On päris kindel, et iga õng on võimalus kala
püüdmiseks. Soovin edu nii ärksatele
õpetajatele kui ka asistele õpilastele.
Viljar Aro, koolijuht
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ÜLEMINEKUEKSAMID 2010/11 ÕA
3A klass eesti keel
3B klass eesti keel
4A klass matemaatika
loodusõpetus
4B klass matemaatika
loodusõpetus
5A klass eesti keel
matemaatika
5B klass eesti keel
matemaatika
6A klass eesti keel
inglise keel
6B klass matemaatika
inglise keel
7A klass bioloogia
matemaatika
vene keel
7B klass bioloogia
matemaatika
vene keel
A
8 klass ajalugu
füüsika
inglise keel
8B klass ajalugu
füüsika
matemaatika
10A klass ajalugu
matemaatika
arvuti
10B klass ajalugu
matemaatika
arvuti
10C klass ajalugu
matemaatika
arvuti
A
11 klass kirjandus
inglise keel
veel 2 valikeksamit järgmistest ainetest:
kirjand, ajalugu, matemaatika, saksa keel, vene
keel, prantsuse keel, bioloogia, keemia,
geograafia, füüsika

NB! Kooliraamatukogus olevaid raamatuid
saate
vaadata
aadressil,
http://192.168.0.5/riksweb/. Väljaspool kooli
saab
RiksWebi
kasutada
aadressil
http://syg.edu.ee:8080/riksweb/
Infot raamatukogu tegemiste, kohustusliku
kirjanduse ja muu huvitava kohta leiate
raamatukogu
AJAVEEBIST,
http://www.sygrmtk.blogspot.com/
Endiselt on ajaveebis avatud SÜG-i
LUGEMISTUBA, kuhu võite saata oma
lugemiselamusi. Eriti oodatud on teie selle
suvised kuuma rannaliiva või diivaninurga
lugemiselamused! Muljed ja kommentaarid
loetu
kohta
saatke
aadressile
meeli.ool@syg.edu.ee
või
iivi.vikat@syg.edu.ee ja meie lisame need
blogisse.
LUGEMISTUBA
avaneb
raamatukogu ajaveebis „Kirjanduslikud lingid”
alt.
Kena kooliaastat ja sujuvat koostööd soovides
Iivi Vikat ja Meeli Ool, raamatukogutöötajad

11B klass kirjandus
bioloogia
veel 2 valikeksamit järgmistest ainetest:
kirjand, ajalugu, matemaatika, inglise keel,
saksa keel, vene keel, prantsuse keel, keemia,
geograafia, füüsika

SÜG EELKOOL töötab alates käesolevast
aastast projekti ”Saaremaa Teadus- ja
Huvikooli loomine”
nr. 1.1.0705.09-0073
raames.

11C klass kirjandus
füüsika
veel 2 valikeksamit järgmistest ainetest:
kirjand, ajalugu, matemaatika, inglise keel,
saksa keel, vene keel, prantsuse keel, bioloogia,
keemia, geograafia
MÄRKUS: valikeksamitest 11. klassis ei
vabastata hinnete põhjal.
Marek Schapel, õppealajuhataja
RAAMATUKOGU TEADE
Uus õppeaasta on käima läinud ja loodetavasti
enamus õppematerjale teil endil ja õpilastel
kätte saadud.
NB! Õpikutele tuleb sisse kirjutada oma NIMI.
Elu on näidanud, et kevadeks on siiski mõni
õpik vahetusse läinud ja keegi on kellegi "padja
alt" vale õpiku toonud ning segadust kui palju...
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EELKOOL 2010/2011 ÕPPEAASTAL
OSALEMISEKS PALUME EELNEVALT
REGISTREERIDA
KOOLI SEKRETÄRI
TELEFONIDEL 45 24 430; GSM 534 861 81.
VÕI MEILI TEEL sirje.ess@syg.edu.ee
13. OKTOOBRIL KELL 16.45 OOTAME
KÕIKI KOOLI FUAJEES. Ühine eelkooli tund
algab lastele ja vanematele auditooriumis I
korrusel ruum 138 täpselt kell 17.00. Lastel
palun kaasa võtta vahetusjalatsid ja pinalid,
vanematel kirjutusvahendi.
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SÜGi RAHVATANTSURÜHMA TEGUS
SUVI

Saaremaa Ühisgümnaasiumi rahvatantsurühm
Öieti ei unustanud oma meelistegevust ka suvel, võttes osa meeste tantsupeost ning noorte
tantsijate suvelaagrist ja esinedes mitmel pool.
Rahvatantsusuvi sai alguse juba juuni
keskpaigas. Tantsupeoaastat seekord paraku
polnud, küll aga sai mehisem pool enda oskusi
näidata 13. juunil Rakveres toimunud meeste
tansupeol Elementaalne.
„Meeste tantsupeo tegi eriliseks see, et
publikumiks olid peamiselt naisterahvad. Eluks
ajaks jääb meelde situatsioon, kus meie kui Crühmade mehed saunatantsuks paljaste
ülakehadega platsi äärde kogunesime ja
enamiku pealtvaatajate pilgud olid suunatud
meie, mitte tantsuväljaku poole,“ kommenteeris
üritust rahvatantsija Janno.
Järgmine suurem ettevõtmine leidis aset
augustis, kui lausa kuuel päeval võeti osa
Maido Saare eestvedamisel toimunud noorte
tantsijate suvelaagri tegemistest Viimsis.
Kohapeal õpiti selgeks kümmekond tantsu,
mida esitati siis kahel kontserdil, riietudes nagu
Buratino.
Kõik tantsud olid käesoleval aastanumbril oma
60. sünnipäeva tähistanud helilooja Olav Ehala
muusika järgi. Maestro võttis kontsertidest ka
ise osa, esitades klaveri taga kõigile hinge
läinud loo „Papa Carlo laul“.

SUITSUVABALT SEIKLUSPARGIS
Suitsuvaba klassi võistlusega 5000-kroonise
tšeki võitnud SÜGi 12.A klass käis teenitud
raha augusti lõpus kulutamas Pärnu külje all
asuvas Valgeranna seikluspargis.
Seikluspargis oli koos õpperajaga viis rada. Kui
alguses tekkis küsimus, kas kõik rajad ongi nii
lihtsad, siis vastuse sai sellele viimase rajaga,
mille pidi läbima umbes kümne meetri kõrgusel
puudelt puudele turnides.
Lisaks erinevate puude vahele tõmmatud köite
ületamisele ja takistuste läbimisele sai ka
meeldivate õhulendude osaliseks, sest iga rada
lõppes nn ahviraudteega ehk siis puu otsast
köiega allalaskumisega.

Liina seiklusrada läbimas
Hakkas huvitama? Valgeranna seikluspark
korraldab kooli alguse puhul septembris
sooduskampaania. Samuti toimub võistlus,
mille auhinnaks on muidugi seiklus sealses
pargis. Täpsem info Valgeranna seikluspargi
kodulehelt:
http://valgerannaseikluspark.ee/
Kristjan Lukk, 12a õpilane
Öieti ja Olav Ehala
Lisaks sellele tegid Öieti noored tantsuhaid
mitmeid esinemisi, näiteks tantsiti Oitmel
Õlletoobril ja Kuressaare merepäevadel.
Nüüd on aga kätte jõudnud tantsupeoaasta ning
et sellest võimalikult palju häid emotsioone
koguda, ootab Öieti endale uusi liikmeid. Jälgi
kuulutusi, sest alustame tantsimisega juba
septembrikuus!
Kristjan Lukk, Öieti tantsija
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SEENELISED SEENEMETSAS
Kui loodusainete õpetajad järjekordseks
seeneretkeks valmistusid, oli vihmasadu juba
alanud. Õigeid seenelisi see loomulikult ei
häirinud ja nii kaks autotäit seenesõpru oma
teed alustas. Ikka nii, et suur juht Mart oma
autoga ees ja teised tema kannul. Ja äkki sai
sõit otsa, sest kaua sa ikka sõidad, kui seened
lausa teepervel endast märku annavad.
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Nii see traditsiooniline korilusretk jälle pihta
algas. Kõigil oli äkki oma ämbrite täitmisega
nii kiire, et isegi kokkusaamise kellaaeg jäi
paika panemata.
Seened olid tõesti ilusad: enamus neist suure
nööbi suurused kuuseriisikad, keda ussidki
polnud veel üles leidnud. Kas korjamise ajal
vihma sadas, ei tea, suured kuused olid headeks
vihmavarjupuudeks.

Rikkalikku saaki imetlemas
Pärast tunniajalist metsas viibimist hakkas
seenelisi tasapisi autode juurde tagasi tulema,
ikka nii, et väiksemad ämbrid-korvid seeni täis,
suuremates anumates parajad portsud olemas.
Mõned meist said uhkustada ka mitmete
puravike liikidega. Ja nagu ikka kombeks,
jagasid suured sõbrad osa seeni omavahel.

1A
MULJEID
ESIMESEST
KOOLIPÄEVAST
"Minu emme pani mulle ilusad riided ja ma
panin need riided kohe selga ja see oli nii tore,
et ma nägin oma head õpetajat ja klassi."
(Hosanna)
***
"Läksime jalgsi kooli. Seejärel algas aktus.
Direktor meenutas oma koolipõlve. Lisaks
saime teada, et oleme eriline aastakäik, sest
Toomas Hendrik Ilvese tütar Kadri Keiu läheb
kooli. Siis kutsus direktor meid ükshaaval saali
ette ja pani mütsid pähe ja andis aabitsad."
(Martin)
***
"Oli aktus ja ma sain koolimütsi. Siis ma nägin
oma sõpra ja siis läksime veskisse. Mamma ei
lubanud rõdule minna ja õhtul ma läksin sõbra
juurde."
(Hanna)
***
"Ma olin väga elevil, siis kui me olime
lauluplatsil.Siis hakkasin ära väsima. Oli hästi
soe. Siis me läksime La Perlasse sööma ja ma
sain endale roosa koti ja kaelakee. Siis hakkas
sadama ja ma läksin koos emmega Rahva
Raamatu poodi". (Elise-Maria)

Puravikud
Pärast väikest püstijalapiknikku (mätas oli
märg!) algas sõit kodu poole. Aga kuidas näeb
ikkagi välja Tuiu rauasulatusahjude piirkond,
seda seekord teada ei saanudki. Ju seda saab
avastama minna ühel teisel korral.
Õhtul kodus oli jälle võimalus seeni
marineerida ja neist muudki põnevat teha.
Inge Vahter, üks seenelistest
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Suured ja väikesed koolilapsed
Margit Mägi, 1a klassijuhataja
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SÜG-i XI SÜGISJOOKS
EESMÄRK
Populariseerida jooksmist kooliõpilaste hulgas.
LÄBIVIIMISE AEG JA KOHT:
Võistlused
viib
läbi
Saaremaa
Ühisgümnaasium 28. 09. 2010. a, Võistlused
toimuvad Kuressaare Tervisepargis.
OSAVÕTJAD
Osalevad Saare maakonna
üldhariduskoolide 1.–12. kl õpilased.
VÕISTLUSTE PROGRAMM:
1.–4. kl P;T 1 km – Kuressaare Tervisepark
5.–7. Kl P;T 2 km – Kuressaare Tervisepark
8. – 9.kl.P 4 km – Kuressaare Tervisepark
8. – 9.kl. T 2 km - Kuressaare Tervisepark
10. - 12.kl.T 4 km - Kuressaare Tervisepark
10. - 12.kl.P 7,3 km Start Kuressaare
Tervisepark – Roomasaare jahisadam –
Kuressaare Tervisepark
REGISTREERIMINE.
Jooksukaardid
saab
täita
Kuressaare
Tervisepargi stardipaigas alates kella13.30.
AUTASUSTAMINE:
Iga vanuseastme kolme paremat poissi ja
tüdrukut autasustatakse diplomi ja medaliga.
7,3 km distantsi I–III kohta medali ja
diplomiga.
AJAKAVA
14.00 – 1. kl T
14.10 – 1. kl.P
14.20 – 2. kl.T
14.30 – 2. kl P
14.40 – 3. kl.T
14.50 – 3. kl P
15.00 – 4. kl T
15.10 – 4. kl P
15.20 – 5.–6. kl T
15.30 – 5.–6. kl P
15.40 – 7. kl P
15.50 – 8.–9. kl P
15.55 – 7.–9. kl T
16.15 – 10.–12. kl T
16.20 – 10.–12. kl P
Arvestust peetakse järgmistes vanuseklassides:
I kl P, T; II kl P, T; III kl P, T; IV kl P, T; V–
VI kl P, T; 7.–9. kl T; 7. kl P; 8.–9. kl P; 10.–
12. kl P, T.
Vanuseklassis 7.–9. kl saavad võistelda 1994.
a. (need, kes õpivad põhikoolis) ja hiljem
sündinud.
NB! Info tel 5278205.
Enn Laanemäe, kehalise kasvatuse õpetaja
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MEIE
KLASSID
KLASSIJUHATAJAD
2010/2011 õa
Kokku
T
1a Margit Mägi
24
1b Alli Kallaste
24
2a Irena Sink
24
2b Kersti Truverk
24
3a Viire Pors
23
3b Marina Mäetalu 22
4a Maie Uustulnd
24
4b Ruta Kelt
22
1.–4. kl kokku
187

P
13
12
13
14
10
12
12
12
98

11
12
11
10
13
10
12
10
89

5a Elle Tasa
5b Liis Ojasaar
6a Reet Igav
6b Liina Truu
7a Ülle Mägi
7b Linda Kuuseok
8a Riina Laanes
8b Sirje Ess
9a Vauri Priske
9b Anu Ausmees
5.–9. kl kokku
1.–9. kl kokku

11
9
17
8
15
12
12
14
10
16
124
222

13
14
6
14
8
13
17
15
12
17
129
218

22
22
17
23
25
15
21
18
9
172
394

12
13
18
7
11
17
5
17
17
117
335

24
23
23
22
23
25
29
29
22
33
253
440

10a Marju Niit
34
10b Merje Oopkaup 35
10c Diana Õun
35
11a Ljubov Paju
30
11b Arne Loorpuu
36
11c Merike Kuldsaar 32
12a Mari Ausmees 26
12b Sirje Kreisman 35
12c Rita Ilves
26
10.–12. kl kokku
289
1.–12. kl kokku
729
SEISUGA 10. september 2010
Stella Hommik, kooli sekretär

JA

