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KOLMAPÄEVAST REEDENI
K 17.11 14.00 Direktsiooni koosolek
15.00 Tehnikanõukogu koosolek
16.00 Nõukoja koosolek
16.00 Kadri-Mardi
võrkpalliturniir PK
17.00 Eelkool
N 18.11 16.00 Suur jäljendusvaadend
R 19.11
Ül B. Alveri „Tähetund“
Jõgeval
L 20.11
11.00 MK noorte infomess ja
konverents
Tuleviku Kompass
E 22.11 10.45 Klassivanemate koosolekud
T 23.11 09.00 SA juhatuse koosolek
16.00 Õpilasesinduse koosolek
16.00 Kadri-Mardi
võrkpalliturniir 10. – 12. kl
K 24.11 14.00 Direktsiooni koosolek
15.30 Klassijuhatajate
nõupidamine
N 25.11 18.00 Ando Raukase avalik loeng
R 26.11 14.00 Saaremaa
Miniteaduspäevad
21.00 20. kabaree viimane
etendus
L 27.11 10.00 Füüsika lahtine võistlus
Saaremaa Miniteaduspäevad

DIREKTSIOON TÄNAB
Sirje Kreisman ja 11a klassi õpilased Helina
Eist, Annemari Rahnel, Janne Albert, Riho
Koppel ja Mariann Tartes – saarlastest
juubilaride
raadiosaadete
ja
klassides
esinemiste eest
SISEKONTROLL
Uued õpetajad: vene keel
PEDAGOOGILISED KÕNELUSED
K 17.11 Mia Rand Laste psüühikahäired
N 18.11 Direktsiooni info
R 19.11 Inglise keele õpetajad Järvamaa koolid
E 22.11 Viljar Aro Elukool
T 23.11 Aime Metsmaa Hiina võimlemine

Number 284

SINILINNU TIIVUL
Küllap on kõigil juba teada ja väga hea meel, et
kooli tunnustati UNICEFi kõrge autasuga.
Sinilinnu aastapreemia on kindlasti edu. See on
aga sedasorti edu, mida ei tule võtta autasuna,
vaid pigem usaldusena, mis meile on antud.
Meil on Kaarel Väer ja Joosep Tõnus, meil on
huvijuhid Diana ja Triino, meil on meie
õpilasesindus, meie seas on aitajad ja toetajad.
Meil on meie õpilased ja õpetajad, kes on
toetanud
lastekodulapsi
ja
teinud
heategevuslaatu alati kellelegi mõeldes.
Üha pikenev pime aeg ja lähenevad jõulud
viivad meie kõigi mõtted üha enam oma
kodule, oma lähedastele, aga sellega seoses ka
nendele, kel kõike seda nii palju ei ole.
Katsugem siis märgata ja katsugem pakkuda
rõõmu. Alati ei seisne ju õnn ka rahas. Mäletan,
et ligi kolmkümmend aastat tagasi käisime oma
suvise EÕMi rühma kontsertturneega läbi linna
lasteaiad.
Kõige
emotsionaalsem
oli
laulumänguõhtu siiski lastekodus. Enne
lahkumist viisid poisid väikesed lapsed süles
vooditesse, meie väljudes olid aga kõik akendel
lehvitamas. Tüdrukud nutsid ja poisid hoidsid
pisaraid vaevaga tagasi. Mulle tundus, et pärast
kõblati suurema südamega ja visati heinapalle
kõrgema kaarega. See on vist nii, et kui annad
ja ei taha vastu saada, siis teeb see sind
suuremaks. Ehk jagades saad rikkamaks.
Mõtlema pani Joosepi lause, kes autasu vastu
võttes ütles, et abivajajaid ei ole alati mitte
kerge leida. Kindlasti võib olla mõnikord
raskusi suuremale rahale sihtsuunitluse
leidmisega, aga toetus algab palju väiksemast –
hea sõna sõbrale, mõistev pilk muresolijale,
naeratus kurvale, valguskiire paista andmine
pimeduses.
Mõelgem ka oma kirjalikele sõnumitele. Kas
nad motiveerivad või teevad jõuetuks, kas
annavad head nõu või väljendavad esmast
järelemõtlematut emotsiooni. E-maailm on
võimaldanud negatiivsuse kiiret kasvu, kuigi
hoopis väljakutsuvam oleks seda kasutada
positiivsuse paljundamiseks. Kõige täpsemat
infokandjat, kehakeelt, ei asenda arvuti iialgi.
Arvutimaailm pole tegelik elu – näost näkku
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suhtlemine oleks avameelsem ja ausam, siiram
ja selgem, inimlikum ja tulemuslikum. Sest siis
on võimalus olla ka hea kuulaja – arvutisuhtlus
oma kiirtempos ei võimalda reaalset
ümbersõnastamist ja tunnete peegeldamist.
Kuulamine aga on mõistmise alus.
Üks heategu päevas – see poleks ju palju. Üks
tõeline heategu oma klassiga kellelegi või
millegi jaoks – see on rohkem kui head hinded
päevikus. Soovin kõigile klassidele oma
Tähtede Mängu leidmist ja kõigile õpetajatele
hea tegevuse (ka heategevuse) eeskujuks
olemist.
Viljar Aro, koolijuht
KADRID-MARDID
Teisipäeval, 23. novembril algusega 16.00
toimub KURESSAARE SPORDIKESKUSES
kahel väljakul KADRI-MARDI võrkpalliturniir
gümnaasiumiastmele.
Võistkonnas mängib väljakul 3 neidu + 3
noormeest. Mängitakse kahes alagrupis 1 geim
20 punktini. Mõlema alagrupi 2 paremat
pääsevad võistlema poolfinaali. I–II koha mäng
kolmest parem. Võistkonnad mängivad
väljakul ühises riietuses või kadri-mardi
kostüümis.
Eelregistreerimine teha NIMELISELT reedeks,
19. novembriks 12.00ks.
Hilinejad mängima ei pääse. Infot saab lugeda
spordistendilt või küsida kehalise kasvatuse
õpetaja Aime Metsmaa käest.
Aime Metsmaa, võistluste peakorraldaja
JALGPALLITURNIIR
7.–9.
klassidevaheline
jalgpalliturniir
tütarlastele
21. septembrist 12. oktoobrini korraldati koolis
peale
tunde
klassidevahelised
jalgpallivõistlused 7.–9. klasside tütarlastele.
Mängud toimusid kolm korda nädalas:
esmaspäeval, teisipäeval ja neljapäeval.
Võistkonnas oli 6 mängijat ning mängiti 2 x 10
minutit. Ilusad ilmad soosisid mängude
läbiviimist. Mängud olid põnevad ja huvitavad
ning väravaid löödi palju. Jalgpalliturniiri võitis
9B klassi tütarlaste võistkond, kes mängis
järgmises koosseisus: Tene Tiitma, Gerda
Nelis, Anett Kuris, Anett Tael, Liisa End,
Sandra Raav ja Martha Liise Kapsta.
Võistluste üldine paremusjärjestus oli järgmine:
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I koht
9B
15 punktiga
II koht
8B
13 punktiga
III koht 7A
11 punktiga
4. koht
9A
9 punktiga
5. koht
7B
7 punktiga
6. koht
8A
3 punktiga
Suuremad väravalööjad olid Anni Toon (8B) 9
väravaga, Tene Tiitma (9B) 8 väravaga, Gerda
Nelis (9B) ja Anita Jakimenko (9A) 6
väravaga. Võistlusi aitasid kohtunikena läbi
viia Ly Haandi, Jüri Põld ja Aime Metsmaa.
Aime Metsmaa, kehalise kasvatuse õpetaja
TÄHELEPANU!
Gümnaasiumi noormeeste klassidevaheline
korvpall
Taas on alanud põnevad korvpallilahingud.
Mängud toimuvad teisipäeviti SÜGi võimlas.
Vaheaegadel pakuvad silmailu särtsakad
tantsutüdrukud.
Lisaks
ootab
suurima
publikuarvuga klassi turniiri lõpus eriauhind.
Toimunud mängude tulemused:
10B – 10A 67 : 17
12A – 12C 15 : 63
10C – 11A 63 : 32
Ajakava:
18.45
19.30
20.15
09.11
10B-10A
12A-12C
10C-11A
16.11
11C-PK
11B-12C
12B-10C
30.11
11A-10B
PK-12A
12B-10A
07.12
11C-11B
10A-10C
12C-PK
14.12
10B-12B
12A-11C
PK-11B
11.01
11B-12A
11A-10A
10C-10B
18.01
11A-12B
11C-12C
--Lisainfo: korvpall.page.tl; twitter.com/Sygkorvpall
Mihkel Lember, ÕE spordiosakonna juht
AUSTRIA REIS
Pühapäeval, 24. oktoobril kogunes kella
kaheksasks
hommikul
Saaremaa
Ühisgümnaasiumi ette üle 40 õpilase, et
alustada seitsmepäevast reisi Austriasse.
Esindatud
olid
nii
kümnendikud,
üheteistkümnendikud
kui
ka
kaheteistkümnendikud ning õpetajatest olid
kohal Erle Pulk, Mari Ausmees, Liis Ojasaar
ning Marju Niit.
Esimene päev koosnes ainult bussisõidust. Giid
Anu ühines meiega enne Eesti-Läti piiri
ületamist. Pühapäeva õhtuks jõudsime hotelli
Poolas. Majutuskoht oli korralik ja mugav.
Teisel päeval sõitsime läbi Poola pealinna
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Varssavi, mis on väga puhas ja kaunis linn,
ning lõunatasime Gorski-nimelises söögikohas.
Toit oli küll maitsev, kuid peamiseks
tõmbenumbriks oli jäätiselett oma ääretult laia
valikuga. Meil oli väga lahe reisiseltskond,
kellega ei hakanud hetkekski igav. Laulsime,
mängisime äraarvamismänge, lugesime ajakirju
ja tegime sõnaahelat. Teise päeva õhtuks
jõudsime hotelli Viini eeslinnas Gablitzis, mis
oli kesklinnast 20 kilomeetri kaugusel. Sinna
asusime elama järgnevaks neljaks ööks.
Kolmandal päeval suundusime avastama Viini.
Esimene vaatamisväärsus oli Schönbrunni
loss, Austria keisrisuguvõsa Habsburgide
suveresidents. Seal sai valida 22 või 40 toa
kirjeldusest koosneva lossituuri vahel. Kaasa
saime audiogiidi sobivas keeles, mis tutvustas
meile iga tuba. Toad olid väga kaunid ja jutt,
mis nende juurde käis, huvitav. Pärast tuuri oli
meil kõigil kaks tundi vaba aega, et külastada
lossi juures olevat parki, struudlikohvikut,
vankrite muuseumi ning loomaaeda. Mina koos
sõbrannaga
läksin
kõigepealt
struudlikohvikusse, kus igal täistunnil oli show,
milles näidati, kuidas Viini traditsioonilist
õunastruudlit valmistatakse. Pääsmeks oli
meile tükike sedasama struudlit. Show oli lahe
ning mina koos õpetaja Marju Niidiga sain
kokka aidata, mille eest anti meile mälestuseks
diplomid. Hiljem läksime uudistama parki, mis
oli oma sügisestes värvides üliilus. Lossi taga
asuvalt mäelt avanes hingemattev vaade Viini
linnale.
Seejärel
suundusime
Viini
linnaekskursioonile, kõigepealt bussiga ning
siis jalgsi. Giid oli meil super, näitas kõiki
lahedaid kohti ning rääkis seejuures huvitavalt.
Nägime Habsburgide talveresidentsi, vanimat
kirikut, peakatedraali ning isegi vanimat kõrtsi.
Hiljem oli meil vaba aeg ning kõik said ise
Viini linna avastada, söömas käia ja poodelda.
Õhtul sõitsime veel vaatama Hundertwasseri
maja, mis oli täiesti omamoodi ning eriline.

Miljoni dollari vaade
Neljandal päeval asusime teele Alpidesse, et
külastada St. Wolfgangi mägedevahelist
kuurortlinnakest ning Salzburgi, Mozarti
sünnikodu. Sinna sõites oli udu, aga kui siis
mingi hetk selgeks läks, nägime Alpe kogu
oma suursuguses ilus. St. Wolfgang, mis asus
Alpide vahel Austria sügavaima järve
Wolfgangsee kaldal, oli nii kaunis, et sinna
oleks soovinudki jääda. Mitmekorruselised
majad nägid oma nikerdatud puurõdudega välja
kui muinasjutus ja tegid linnakesest paradiisi
maa peal. Salzburgis tegi giid Anu meile
väikese linnaekskursiooni, lubades seejärel
meil kolm tundi omapead linnas jalutada ning
muuseume külastada. Külastasime Mozarti
sünnikodu ning imetlesime Höhensalzburgi
kindlusest
avanevat
vaadet.
Tagasiteel
vaatasime bussis filmi Mozartist.
Viies päev viis meid kaevandusse, kus asub
maailma suurim maa-alune järv Hinterbühl.
Saime seal paadiga sõita ning seejärel
suundusime Badenisse, et teha üks lõõgastav
suplus
sealsetes
termaalveebasseinides.
Loomulikult saime ka linnaekskursiooni. Pärast
Badenit sõitsime üles Viini metsadesse, kust
avanes vaade öisele Viinile. Seda pilti, mida
nägime, ei anna kirjeldada. Kahjuks aga ei
saanud me jääda seda vaadet imetlema, vaid
pidime minema tagasi hotelli, et pakkida kokku
oma asjad ning valmistuda tagasisõiduks
Eestisse.
Kuuenda päeva hommikul jätsime oma hotelliga
hüvasti ning asusime teele tagasi kodumaale.
Eestisse jõudes tänasime oma giidi, kes meist
Eesti-Läti piiril lahkus. Peagi jõudsime Virtsu,
sõitsime praamiga üle väina ning olimegi Muhus.
Viimane ots Saaremaal möödus nagu linnulennul –
veel paarkümmend kilomeetrit, mis läbiti ühise
laulmise saatel. Tänasime bussijuhte ning tegime
ühe suure grupikalli. Olen kindel, et seda reisi ei
unusta meist keegi.

Siin elamise vastu poleks kellelgi vist midagi…
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Eva Kristina Vatsfeldt, 11c õpilane
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PK REKORDID
21. oktoober 2010
Klass

Palli
püüdmine
kinniste
silmadega
(10 viset)

Riikide
pealinnade
kirjutamine
(1 min)

Arvu π
komakohtade
kirjutamine
(30sek)

Herneste
kukutamine
pudelisse 30 cm
kõrguselt
(1 min)

Kokku/ koht

5A
5B
6A
6B
7A
7B
8A
8B
9A
9B

9.-10./2 p
8./3 p
4.-7./7 p
4.-7./7 p
4.-7./7 p
1./10 p
9.-10./2 p
4.-7./7 p
2./9 p
3./8 p

10./1 p
8.-9./3 p
5.-6./6 p
8.-9./3 p
2./9 p
5.-6./6 p
7./4 p
3.-4./8 p
3.-4./8 p
1./10 p

-/0 p
-/0 p
8./3 p
5./6 p
4./7 p
1./10 p
6./5 p
7./4 p
3./8 p
2./9 p

4.-7./7 p
4.-7./7 p
9.-10./2 p
9.-10./2 p
4.-7./7 p
3./8 p
4.-7./7 p
2./9 p
1./10 p
8./3 p

10 p/10.
13 p/9.
18 p/6.-8.
18 p/6.-8.
30 p/3.-4.
34 p/2.
18 p/6.-8.
28 p/5.
35 p/1.
30 p/3.-4.

REKORDIOMANIKUD
Palli püüdmine kinniste silmadega (10 viset) –
Anna-Maria Lember–Kristin Aksalu 7b – 3
viset
Riikide pealinnade kirjutamine (1 min) – Karl
Jõgi 9b – 22 pealinna
Arvu pii komakohtade kirjutamine (30sek) –
Taavi Sink 7b – 46 kohta
Herneste kukutamine pudelisse 30 cm
kõrguselt (1 min) – Jüri Põld 9a – 5 hernest

Vett kurgust alla kulistamas
PURUSTAMINE
Sulgpalli mängimine 1 min jooksul – Gerli
Gull–Robin Mäetalu 5b – 90 korda
Selg vastu seina istumine, käed ees, jalad
täisnurga all – Anna Afanasjeva 8a – 6min
21,5 sek
Vahukommid suus – Taavi Tuuling 9b –
26 kommi
Diana Õun, huvijuht

SÜG-Press nr.284 lk.4

GÜMNAASIUMI MÄLUMÄNG
Eelmisel neljapäeval toimus mälumängu
järjekordne voor. Tulemused on järgmised:
I koht
12a 17p
II–III koht
11b, 12c 15 p
4. koht
10c 13p
5. koht
12b 12p
6.–7. koht
10b, 11c 11p
8. koht
10a 8p
Kahjuks
ei
ühinenud
meie
toreda
mälumänguseltskonnaga 11a klass.
Järgmine voor toimub 2. detsembril. Näeme!
Triino Lest, huvijuht
MALESÕNUMEID
Laupäeval,
13.
novembril
Kuressaare
Põhikoolis toimunud maakonna noorte
kiirmalevõistlustel said SÜGi õpilased neli
auhinnalist kohta.
Kuni 10-aastaste võistluste võitis Siret Sui (4b)
täisedu 5 punktiga. Teise koha sai tema vend
Andres Sui (2b), kes ainsa kaotuse sai oma õelt.
Kuni 18-aastaste võistlustel said 10c klassi
noormehed Matis Rüütel ja Ken-Erki Kermik
vastavalt teise ja kolmanda koha. Võitis Andres
Traumann Leisi Keskkoolist.
SÜGi meistrivistlustel kiirmales juhivad kahe
osavõistluse järel Ken-Erki Kermik ja Matis
Rüütel.
Kolmas
osavõistlus
toimub
kolmapäeval, 24. novembril kell 16
arvutiklassis
401,
kus
toimub
ka
eelregistreerimine.
Juuno Jalakas, maleõpetaja

