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KOLMAPÄEVAST REEDENI 

K 24.11  14.00  Direktsiooni koosolek 
  15.30  Klassijuhatajate  
   nõupidamine 
 16.00 Kadri-Mardi võrkpalli- 
  turniir gümnaasiumile 
 18.00 Ando Raukase loeng 

SYGlas 
R 26.11  14.00  Saaremaa  
   Miniteaduspäevad 
  21.00  20. kabaree viimane  
   etendus 
L 27.11  10.00  Füüsika lahtine võistlus 
  Saaremaa  
  Miniteaduspäevad 
E 29.11  10.45  Klassivanemate koosolekud 
T 30.11  09.00  SA juhatuse koosolek 
  16.00  Õpilasesinduse koosolek 
  16.30  7. kl arutelu aineõpetajatega 
K 01.12  14.00  Direktsiooni koosolek 
  15.00  Juhtkonna koosolek 
N 02.12  16.00  Gümnaasiumi mälumängu  
   IV voor 
  15.30  9. kl arutelu aineõpetajatega 
  16.30  10. kl arutelu aineõpetajatega 
  MK Koidulauliku konkurss 
L 04.12  10.00  Geograafiaolümpiaadi  
   maakonnavoor 
 

DIREKTSIOON TÄNAB 

Reet Igav, Rita Ilves, Aina Seppel – A. Mälgu 
110. sünniaastapäevale pühendatud 
rannajuttude konkursil osalenud õpilaste 
suurepärase juhendamise eest 
Rita Ilves – B. Alveri luulekonkursil Tähetund 
osalenud õpilaste suurepärase juhendamise eest  
Mart Mölder – huvitava saartemaa loengu eest 
Ülle Mägi – õpilaste väga hea ettevalmistuse 
eest maakonna kunstikonkursiks Kunstivikker 
Ott Aljas, Karl Oskar Villsaar – 
Jäljendusvaadendi toreda kordamineku eest 
 

SISEKONTROLL 

Uued õpetajad: vene keel 
Koolivormi kandmine 

ÕNNITLEME! 

Karin Viilup ja Mari Kolk (6a) saavutasid 
laureaaditiitli nooremas vanuseastmes 
maakonna kunstikonkursil Kunstivikker. 
Õpilaste juhendaja on Ülle Mägi. 
 

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED 

K 24.11 Ljuba Paju, Diana Õun  
  Keeleõppe metoodikad 
N 25.11 Direktsiooni info 
R 26.11 Marek Schapel Õppenõukogu  
   pädevused 
E 29.11 Viljar Aro Elukool 
T 30.11 Merike Kuldsaar Geograafiaõpetajate  
   päevad 
 

KABAREE 

Reedel, 26. novembril kell 21.00 toimub 20. 
kabaree viimane etendus "24h ümber maailma" 
Pilet 35.- Pääsmed müügil ainult kooli sekretäri 
juures. 

 

KAS E-TEE SAAB GÜMNAASIUMI 

KIIRTEEKS? 

Sellise teemaga sai esinetud üleriigilisel IT-
alasel konverentsil Kuressaares 19. novembril. 
Motoks oli „MINE NII KAUGELE, KUI 
NÄED, JA KUI SA OLED KOHALE 
JÕUDNUD, NÄED KAUGEMALE”. 
Tegelikult tuli minna tagasi, et püüda aru 
saada, ms on toimunud. 
Arvutiõpetus algas meie koolis 1980ndate algul 
programmeeritavate taskuarvutitega. Põnevus 
kasvas tervet sekretäri tuba täitva Nairi-K 
saabudes. Praktikumid kestsid sellel hiliste 
öötundideni, sest korraga sai töötada vaid üks 
õpilane. Kakskümmend viis aastat tagasi algas 
personaalarvutiajastu. Värviliste telekatega 
Agatid olid Saaremaa esimesed ja innustasid 
asiseid poisse eelkõige programmeerima. Loodi 
mänge, programmeeriti edetabelisüsteeme, 
õpiti ka assemblerit ja masinkoodi. Eesti 
Jukudega tuli kaasa juba ka mänge, kuid kadus 
värviline kuvar.  
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Algas arvuti kui trükimasina-aeg. Sai teha kooli 
ajalehte, kuulutusi, õppematerjale jm. 
Programmeerimise huvi hakkas vähenema, sest 
uued tulijad – 086, 286, 386 jne – tõid kaasa 
mängimise buumi. 90ndate keskpaigast alates 
murdsid internet, suhtlusportaalide võrgustik ja 
kodulehtede tegemine lõplikult 
pärisprogrammeerimise huvi. 
Täna on koolil üle saja arvuti ja kahekümnele 
lähenev projektorite baas. Kui veel mõni aasta 
tagasi eriti projektoreid ei soovitud, siis nüüd ei 
suuda enam kõike soove rahuldada. 
Loodetavasti jõuab kohe-kohe kooli ka esimene 
SMART-tahvel. On e-päevik, on palju erinevat 
infot andev koduleht, on erinevad listid, on 
raamatukogu oma blogiga, on magnetkaardid 
ka söökla sissepääsuna. Üha suuremaks muutub 
õpetajate poolt antav elektrooniliste 
õppematerjalide hulk, juba kolm korda on 
toimunud õpetajate õppevahendite konkurss, 
teaduste aluste kursus abiturientidele on juba 
aastaid e-kursus. Järjest rohkem kosub ka 
õpilasuurimistööde arhiiv ning viimased ülal ka 
kooli kodulehel. 
Kuhu edasi? Täna on juba nii, et kolmeaastane 
laadib Youtube´ist „Muumitrolle“ ja abistab ka 
vajadusel viieaastast. Tänane algklassiõpetaja 
peab klassijuhatajablogi ja paneb sinna ka kõigi 
õpilaste loovtööd vanematele vaatamiseks. 
Tänane aineõpetaja kasutab tundides mitmeid 
erinevaid materjale otse internetist, nooremate 
huvi putitatakse koomiksite ja animatsioonide 
loomisega. Teadjad ütlevad, et edasiminekuks 
napib teadmisi. Teadmiste hankimiseks peaks 
aga huvi taas suureks motivaatoriks saama. 
Rootsis töötab jätkuvalt Haridusraadio, koolid 
tellivad sealt materjale. Meilgi oleks vaja 
pidevalt täiendatavat kontrollitud ainealast 
viitekogude kataloogi. Vikipeedia ei ole 
kahjuks usaldusväärne. TARKVARA 
PALJUSUS TÕSTAKS KORDADES 
ÕPETAJATE HUVI JA NEIST SAAKSID E-
TEE ARENGUMOOTORID. Oluline on, et 
PEAB asemele tuleks TAHAB. 
Veel mõningaid e-tee-õpetajamõtteid 
edasimõtlemiseks kõigile:  
-peavad jääma ka õpetajad, kelle õpetamine 
arvutiga kaotab; 
-kehakeel ja suuline suhtlemine ei tohiks 
väheneda; 
-nn konspekteerimine asendub materjalide 
kättesadavusega ja kontakttundide arv võib 
väheneda; 

-45-min tunnid asenduvad vabadusega 
nädalasumma piires; 
-Internetis võimalused erinevate valdkondade 
õppimiseks e-teel; 
-juba peetakse kauni käekirja võistlusi, järjest 
rohkem on au sees käsitöö, küllap muutuvad 
arvutidki nii, et ei areneks vaid hiirenäpp; 
-kohe-kohe tulevad juhtmevabadus, painduvad 
ekraanid, hologramm – seega pole probleemi 
minna arvutiga seenele ja käia kontakttööl vaid 
ühel päeval nädalas; 
-anonüümsed kommentaarid muserdavad 
inimesi; 
-suhtlusportaalid paljundavad õelust ka 
mitteanonüümselt; 
-tühi eesmärgitu aeg arvutis on kasvav 
probleem; 
-arvutis lugemine on pinnapealne, sest samal 
ajal on tavaliselt avatud ka muud võimalused; 
-eesti keele õpetus on pigem kui 
võõrkeeleõpetus; inglise keel on kujunemas 
ema-arvutikeeleks; 
-matemaatilist teksti on arvutis aeganõudev 
luua; 
-mida teha elektrikatkestuste ja 
küberrünnakutega; 
-kui kiirteel õnnetus juhtub, on see palju 
raskemate tagajärgedega; 
-käänuline metsatee on sageli palju 
emotsionaalsem kui sirge kiirtee; 
-kui kaugele võib minna ühest otsast, et teisest 
otsast mitte liiga palju kaotada. 
 
Nii võib arutlema jäädagi, aga aeg läheb 
rongina edasi ja kui just ei ole vedurijuht, pead 
peale jõudma. Soovin julgust, õnne ja osavust 
e-kiirteel, sest ta on olemas. 
Viljar Aro, koolijuht 
 

MÄLGU RANNAJUTTUDE 

VÕISTLUS 

20. novembril toimus Lümanda koolis August 
Mälgu (nii Lümanda kui meie kooli vilistlane) 
110. sünniaastapäevale pühendatud 
rannajuttude võistluse pidulik lõpetamine. 
Tulemused on järgmised: 
4.–6.klass 
grand prix Tuule Sadam „Kaks elu”, juhendaja 
Valve Reede, Salme PK;  
laureaadid Taavi Kuusk „Isaga võrguräimel”, 
juhendaja Katrin Liiva, Kuressaare PK;  
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Ott-Kaarel Tõru „Sadam”, juhendaja Aire 
Vaga, Lümanda PK; 
Ann Kärner „Õnnelik õnnetus”, juhendaja Ada 
Tuulik, Tornimäe PK; 
eripreemiad Karin Viilup „Meremüha”, 
juhendaja Reet Igav, SÜG; 
Katriin Kasela „Meremehejutt”, juhendaja 
Katrin Kirs, Orissaare G. 
7.–9. klass 
grand prix Hanna Tuus „Neptuni loaga”, 
juhendaja Aina Seppel, SÜG;  
laureaadid Krete Saak „Viimane reis”, 
juhendaja Merike Olo, Kuressaare PK;  
Indrek Viires „Unistaja ehk Matthiasberg 
Ölaffsoni viimased päevad”, juhendaja Reet 
Igav, SÜG; 
Teele Tilts „Suurlinnast väikesesse 
rannakülla”, juhendaja Tea Merivald, Salme 
PK; 
eripreemiad Kertu Tuuling „Vanaisa”, 
juhendaja Liia Raun, Lümanda PK; 
Marii Metsmaa „Teel üles mägedele tuleb tihti 
ette langusi”, juhendaja Anu Liik, Kihelkonna K 
Agnes Äkke „Rannajuttude radadel”, juhendaja 
Ülle Kuusk, Muhu PK. 
10.–12. klass 
grand prix Liisa Saaremäel „Mure”, juhendaja 
Rita Ilves, SÜG; 
laureaadid Henri Kaus „Ja ta seisatas rannal...”, 
juhendaja Marit Tarkin, KG; 
Holger Kilumets „Viimane lüli”, juhendaja 
Marit Tarkin, KG;  
Kaidi Kuusk „Mindi kalale, saadi siga”, 
juhendaja Marit Tarkin, KG;  
Eripreemia Eliis Pint „Meri annab – meri 
võtab”, juhendaja Marit Tarkin, KG; 
Mälgu talu eriauhind Anna Talvi „Pihlakas”, 
juhendaja Rita Ilves, SÜG; 
Pilguse mõisa auhind mereajaloolise töö eest 
Rander Süld „Triigi laevatööstus”, Leisi KK. 

 
SÜGi esindus Lümandas 
Foto: Henri Kaus 

Žürii tööd juhtis Lembit Uustulnd, liikmed olid 
Kaja Tampere, Tõnis Kipper, Marika Raun ja 
Helen Noormägi. 
Reet Igav, emakeeleõpetaja 
 

SPORDITEATEID 

Saaremaa Ühisgümnaasiumi 6.–9. kl 
noormeeste jalgpallivõistkond osales 10. 
oktoobril Haapsalus toimunud EKSL 6.–9. kl 
meistriliiga jalgpalli poolfinaalvõistlustel. 
Võistkond mängis hästi, võites Kärdla 
Ühisgümnaasiumi 2 : 1 ja Haapsalu  
Ühisgümnaasiumi 2 :  0, kuid pidi  viimases 
kahes mängus vastu võtma kaotused Keila 
Gümnaasiumilt 1 : 3 ja   Haapsalu Wiedemanni 
Gümnaasiumilt 1 : 2. Kaotused kahele 
viimasele võistkonnale ei lubanud  SÜGi 
võistkonnal  enam jõuda finaalturniirile. 
Võistkonnas mängisid Theodor Kaljo, Lauri 
Põld, Sander Sepp, Jüri Põld,  Taavi Aeg, 
Rando Oder, Kristo Õunap, Geiro Kõiv, Sander 
Õun, Kerdo Jakunin, Danel Tiirats.  
***  
Üle pika aja toimus 2. novembril Raplas EKSL 
10.–12. kl noormeeste Meistriliiga korvpallis. 
Saaremaa Ühisgümnaasium osales  
võistkonnaga, mis põhiliselt koosnes 10. kl 
noormeestest: Mihkel Kõbin 10b, Mikk-Andres 
Altrof 10b, Sander Tšernobrovkin 10c, Edgar 
Vanin 10c, Alvar Väli 9b, keda toetasid siis 
Mihkel Lember ja Tauri Arnus 12c ja Martin 
Haug 12b. Kahjuks tuli tunnistada Pärnu 
Ülejõe Gümnaasiumi 49 : 30 ja Rapla 
Ühisgümnaasium 53 : 45 paremust  ja 
finaalturniirile ei jõutud. Meil on võimalus see 
viga parandada järgmisel aastal.   
Võistlussõite toetas Euroopa Sotsiaalfond. 

 
Enn Laanemäe, kehalise kasvatuse õpetaja 
 

TÄHETUND 

19.–20. novembrini toimus Jõgeva 
Gümnaasiumis 18. korda üleriigiline B. 
Alverile pühendatud luulekonkurss Tähetund, 
kus osales 23 truppi, meie koolist Kreisis ja 
Krevera. Mõlemas trupis oli väga palju uusi 
liikmeid, kelle jaoks see esmane esinemine 
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 konkursil nii suure publiku ees. Kuid noored 
võtsid end vapralt kokku ja juhendajad jäid 
igati rahule. Kindlasti mõjus esinemisele 
positiivselt ka mõlema trupi vilistlaste 
kohalolek. 
Kreisise etendus "Värvilised laulud" oli 
valminud Kalju Lepiku luule põhjal, Krevera 
"Homme on pulmapäev" kujutas endast 
kompositsiooni 5 erineva autori loomingust. 
Tänavuse festivali teema oli pagulasluule. 
Lavale jõudis äärmiselt omapäraste 
lahendustega väga erinevaid etendusi. Lisaks 
konkursile oli traditsiooniline südamlik 
küünalde süütamine luuletaja mälestusmärgi 
juures. Noored said õhtul peol lustida ja enne 
lõpetamist oli võimalik ka väikest kontserti 
kuulata. 
 

 
Festivali parim naisnäitleja Liisa Saaremäel 

 
Lõputants „Süütu noorus“ 
 
Žürii tagasiside juhendajatele andis aimu, et 
hinnanguid ning arvamusi ühe ja sama etenduse 
kohta oli seinast seina. Kuna materjalina oli 
kasutatud tekste vabavärsilisest rahvalikust 
luulest sürrealistlik-mänguliste fraasideni, oli 
hindajate töö päris raskeks tehtud. Tänavu 
otsustasid preemiate jagamise üle Eesti 
Raadioteatri juht Toomas Lõhmuste, 
raadioajakirjanikud Mari Tarand ja Tarmo 
Tiisler, kirjandusteadlased Ele Süvalep ja Arne 
Merilai, näitleja Meelis Põdersoo, 
kirjandusõpetaja Karmen Aso, õppejõud Rain 
Mikser, Eesti Harrastusteatrite Liidu juht 
Kristiina Oomer, kriitik Rait Avestik ja arst 
Kalle Piiskoppel. 

 
Noorpaar salaja kohtumas (Artur Rihvk ja 
Karina Lõbus) 
Foto: http://pilt.delfi.ee/picture/10522947/ 
 
Festivali grand prix´ teenis igati õigustatult 
Kolga näitetrupp, kelle etendus valmis Ilmar 
Laabani sürrealistliku luule põhjal. Kreverale 
tuli eripreemia nüansirikkuse eest ja Liisa 
Saaremäel tunnistati parimaks naisnäitlejaks. 
Suur tänu meie toredatele noortele tubli 
esinemise ja igati mõnusa olemise eest. 
Tänusõnad ka sõbralikule bussijuhile Tõnu 
Vaherile. 
Rita Ilves, Krevera juhendaja 
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KUNSTIVIKRIST JA LIONS´ITE 

PLAKATIKONKURSIST 

16. novembril toimus Kihelkonna PK-s 
maakondlik kunstipäev. Kokku olid tulnud 
maakonna koolide kunstihuvilised õpilased. 
Seekordse konkursi teemaks oli kujundada 
koolinoorte laulu- ja tantsupeo tarbeks 
pealtvaatajatele istumisaluse kavand. Töö sai 
ette valmistada kavandi näol juba varem. 
Paberile tuli oma mõte panna kohapeal. Aega 
tööks oli kaks tundi. Töövahenditeks oli 
võimalik valida akrüülvärvid, värvipliiatsid või 
akvarellid. Meie koolist osalesid nooremas 
vanuserühmas 6.a klassi tüdrukud Karin Viilup 
ja Mari Kolk, kes saavutasid omas 
vanuseastmes kolmanda koha. Nende töö 
saadetakse Tallinna üleriigilisele konkursile. 
Vanemas astmes osalesid 7.a klassi neiud Meril 
Kallasmaa ja Victoria Käesel. Kindlasti said 
tüdrukud kogemusi, mis edaspidi kasuks 
tulevad. Tublid olite! 
 

 
Mari ja Karini töö 
Foto: http://album.ee/album/285508/50256419 
***  
Meie kooli 6.a klass ja mõlemad 7. klassid 
osalesid Lions´ite korraldatud plakatikonkursil 
„Arusaam rahust“. Õpilased püüdsid kujutada 
seda, kuidas nad mõistavad, mis on rahu. 
Ülesanne ei olnud lihtne, sest töö tuli 
vormistada plakatina. See seadis mõningaid 
piiranguid, millega tuli arvestada. Töö oli 
tavapärasest suurem, plakatil peab püüdma 
üldistada ja tooma esile olulisema, samas peab 
kõik see olema pilkupüüdev. Kõigi valminud 
tööde hulgast valisime koos õpetaja Aili 
Jungiga välja 10 tööd, mille edastasime 
kohaliku võistluse koordinaatorile Sille Välile.  
Lilia Kivi ja Karin Viilup (6a), Victoria Käesel, 
Maria Pihlak, Laura Kaldjärv, Maria Helena 
Palijenko, Johanna-Liisa Mölder (7a), 

 Kristi Kruusik, Elis Kindlam, Taavi Sink (7b) 
need olid tublid plakatimeistrid, kelle tööd sai 
välja valitud. Edasi toimus veel üks valik ja 
selle viisid läbi kohaliku Lions´i klubi liikmed. 
Selle tulemusena valiti välja Karin Viilupi 
plakat, mis saadetakse edasi Tallinna. Seal 
valitakse erinevatest Eesti maakondadest tulnud 
töödest parim.  
Kiitus kõigile, kes tegid toreda ja omanäolise 
plakati! 
Ülle Mägi, kunstiõpetaja 
 

SUUR JÄLJENDUSVAADEND 2010 

Neljapäeval, 18. novembril toimus Saaremaa 
Ühisgümnaasiumis Suur Jäljenduvaadend, kus 
võis laval näha nii Mr. Beani, Jackson Five'i, 
Üllar Jörbergi kui ka paljusid teisi teada-tuntud 
kuulsusi. 
Jäljendusvaadendil olid esindatud kõik 5.–12. 
klassid välja arvatud 11.C ja 5.A. Aktiivsemad 
klassid (6A ja 12A) tõid  lavale  suisa kolm 
etteastet.  
Mõne aastaga on üritus muutunud niivõrd 
populaarseks, et publiku hulgas leidus peale 
SÜGi õpilaste lapsi ka teistest koolidest. 
Muidugi olid kaasa elamas ülesastujate 
vanemad ja sõbrad ning seepärast viimastena 
saali  saabunutele istekohti enam ei jätkunud. 
Tänavusteks hindajateks olid SÜG-i õpilastest 
Mihkel Raud (10B), Mart Laus (11C) ning 
vilistlane Mariliis Vipp, õpetajatest Kunnar 
Sink, Marina Priske ning Liis Tabri. Kuressaare 
Gümnaasiumit esindas žüriiis õpilane Mairo 
Tänav Tänak. Nende hinnangu kohaselt olid 
tulemused järgmised. 
Põhikooli osa: 
I koht – 7.A laul filmist „Briljantkäsi“ 
II koht – 8.A Mr. Bean'i  trummisoolo 
III koht – 9.A Üllar Jörberg „ Kutse tantsule“ 
 
Gümnaasiumi osa: 
I koht – 10.C Village People, lauluga „YMCA“ 
II koht – 10.B „Gitler Kaput“ 
III koht – 12.C Michalis Rakintzis 
"S.A.G.A.P.O." 
 
Grand Prix läks 12.A etteastele „Trolololo“, 
Eduard Khili kehastas meisterlikult Karel 
Reisko. 
„Minu jaoks oli tegelikult üsnagi raske lavale 
astuda, kuna ei ole midagi taolist kunagi teinud, 
vähemalt nii ulatuslikku mitte.  
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Alguses ma ei uskunud, et mu esitusel nii suur 
menu võiks olla, kuid eksisin. Grand Prix tuli 
muidugi täiesti ootamatult, nii heaks ma end ka 
ei pidanud. Juba samal päeval sai suhteliselt 
kõrini kõikidest õnnitlustest, sest ma isiklikult 
ei ole üldse suure kiitusega harjunud, kuid äkki 
tuli selline kuhi peale; hea, et ellu jäin! Oma 
klassi eest väljas olla on mul väga uhke tunne – 
lõpuks ka midagi, milles meie klass saab 
esimeses otsas figureerida. Ei peagi hambaid 
kiristama paha tulemuse tõttu,“ kommenteeris 
oma võitu Karel.  
Publiku lemmiku tiitli pälvis ülekaalukalt 10.B 
klass etteastega „Gitler kaputt“. Videot 
jäljendasid oskuslikult Lauri Lember, Jarvo 
Kärg ja Mikk Rang, kes kõik käivad ka kooli 
näiteringis Kreisis. 
„Tunne oli väga hea, kuna läksime lavale 
teadmisega, et olemegi parimatest parimad,“ 
naljatasid 10.B klassi poisid ning lisasid:“Kuna 
publik oli võimas, teadsime, et peame lihtsalt 
endast parima andma.Täname ka õpetaja Sirje 
Kreismani, tänu kellele tulemused uuesti üle 
vaadati ja avastati, et tulime žürii hinnangul 
siiski 2. kohale.“ 
 
 

KL PUNK-
TE 

KOHT PUNKTID 
KL. VAH 

5B 50 4. 7p 
6A 1 38 9.-10. - 
6A 2 40 8. 3p 
6A 3 36 11. - 
6B 38 9.-10. 2p 
7A 58 1. 10p 
7B 49 5. 6p 
8A 53 2. 9p 
8B 47 6. 5p 
9A 52 3. 8p 
9B 44 7. 4p 

10A 48 6.-8. 3p 
10B 63 2. 7p 
10C 66 1. 8p 
11A 48 6.-8. 3p 
11B 54 5. 4p 
12A 1 46 9. - 
12A 2 68 GP 9p 
12A 3 48 6.-8. - 
12B 55 4. 5p 
12C 56 3. 6p 

 

Suure Jäljendusvaadendi korralduslikust 
poolest ja noorte osavõtlikkusest teadis rääkida 
kooli huvijuht: „Aktiivsuse üle küll kurta ei 
saa, sest esitusi oli kokku lausa 21 ning ainult 
kaks klassi ei osalenud. Tahe midagi teha on 
seega õpilastel endal väga suur. See, mida 
korraldamise poole pealt veel paremaks muuta, 
võiks lastelt endilt tulla ning tagasiside on 
samuti väga oodatud,“ lisas Triino Lest. 

 
Kooli parim jäljendaja Karel Reisko 
 

10c ja Village People 
 

Aitäh kõigile osalejatele ja toredale žüriile. 
Täname meeldiva koostöö eest ka ajalehte 
Saarte Hääl. Suurimad tänusõnad Andreasele, 
kes käed ristis kõigist tehnilistest vahenditest 
maksimumi võttis, Laurile filmimise ning 
Henrile fotografeerimise eest. 
Sandra Kahu, Krete Sema, 10.a õpilased; 
Triino Lest, huvijuht 


