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KOLMAPÄEVAST REEDENI 
K 01.12  14.00  Direktsiooni koosolek 
  15.30  Juhtkonna koosolek 
N 02.12  15.30  9. klasside õpetajate  
   koosolek 
  16.00  Gümnaasiumi mälumängu  
   IV voor 
  16.30  10. klasside õpetajate  
   koosolek 
   MK Koidulauliku konkurss 
L 04.12  10.00  Geograafiaolümpiaadi  
   maakonnavoor 
E 06.12  08.10  Matemaatika  
   kooliolümpiaad G 
  10.45  Klassivanemate koosolekud 
T 07.12  09.00  SA juhatuse koosolek 
  14.45  Sisekergejõustikuvõistlused  
   B ja C vanuseklassidele 
  15.00  Metoodikanõukogu  
   koosolek 
  17.15  Sisekergejõustikuvõistlused  
   A ja JUN vanuseklassidele 
K 08.12  14.00  Direktsiooni koosolek 
  15.50  Võõrkeelte ainekomisjoni  
   koosolek 
  MK solistide konkurss KG-s 
N 09.12  08.10  Matemaatika  
   kooliolümpiaad PK 
  15.00  Keemia õpituba 
R 10.12  15.00  Keemia õpituba 
L 11.12  10.00  Informaatikaolümpiaadi  
  eelvoor 
P 12.12      11.00 Mälestuspäev 
 Laurentiuse krikus 
 

DIREKTSIOON TÄNAB 
Aime Metsmaa – Kadri-Mardi võrkpalliturniiri 
korraldamise eest 
Anne Teigamägi, Indrek Peil, Diana Õun, 
Arne Loorpuu, Rita Ilves, Triino Lest, 
Andreas Noor, Aado Haandi, söökla ja 
õpilaskodu pere, Kreputlased ja 12. kl 
kabareetrupp – Saaremaa Miniteaduspäevade 
hea kordamineku eest 
Merje Oopkaup, Rita Ilves – väitlejate 
ettevalmistamise eest 

SISEKONTROLL 
Koolivormi kandmine 
 

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED 
K 01.12 Inge Vahter Uued arusaamad 
N 02.12 Direktsiooni info 
R 03.12 Irena Sink, Marina Mäetalu, Kersti  
 Truverk Jõulumeisterdamised 
E 06.12 Viljar Aro Elukool 
T 07.12 Triino Lest, Diana Õun  
 Jõulukuu ettevõtmised 
 

MINITEADUSPÄEVADE MÕTISKLUS 
Inimene mõtleb süsteemitult. Nii ka 
Miniteaduspäevadel – nägin, kogesin, kuulsin 
ja arutlesime, mõtisklesime, ideetasime... Juba 
neljas kord. Ja Indrek ikka veel jaksab. Ju see 
on siis põnev. Kaua veel?  
Küllap on see alles algus: kohustuslikud 
uurimistööd ju alles tulevad, aga meil juba 
kümme aastat kogemusi. Nii asjalikud 
superviisorid – Liina Saar, Raivo Mänd, Ülo 
Vooglaid – kõik omad ja üks targem kui teine. 
Ja ülienergiline Anto Raukas – sellised 
teadlased suudavad sütitada...  
Üloga arutlesime, kuidas võiks rohkem õpilasi 
viia teadmiste tasandilt oskuste tasandile ning 
mis veel olulisem – kuidas jõuda veel edasi, 
mõistmiseni. Kõne all oli ka kooli roll nn 
pesahariduses e kuidas saaks toetada vanemaid 
nende kasvatustegevuses lapse esimesel 
eluaastal. Ülo kasutas ka mõistet „üsaharidus” 
e käsitlesime ka kooli rolli lapse ootuse 
perioodil. Kuidas see teadus on? Küllap on. 
Peamine teaduse tegemise puudus on ju pigem 
võimaliku uurimistegevuse praktiline väärtus. 
Kui tehtud töö läheb lihtsalt riiulisse, pole tal ju 
erilist väärtust e me peaksime ka mõtlema, 
miks me midagi uurime ja kuidas saadud 
tulemusi rakendada. Kurb sai ka oldud – Inge 
Vahter on ainus tõsine teaduspatrioot. Aeg-ajalt 
on veel mõni õpetaja, kes vaatab oma 
juhendatavate esinemist ja ongi kõik. Aga 
kuidas me tervikuna areneme, kust me mõtteid 
saame... Nii võib jäädagi, et teemad on 
ühesõnalised ja üldised, probleemi pole ning 
uurimusel pole praktilist väärtust.  
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Aga see on meie kooli traditsioon, kahjuks veel 
paljude jaoks väärtustamata. Sain aru, et minu 
kui koolijuhi peaküsimuseks peab saama nii 
meie õpilaste kui ka õpetajate osalemise 
tõstmine kordades. Aga kuidas? „Pean” pole 
see, mis „tahan”.  
Oli ka südantsoojendavat: omad õpilased olid 
ikka väga head! Oli ka üllatavat: venekeelsed 
õpilased Tallinnast – positiivsed, eestimeelsed, 
empaatilised ja soojad. Selline integratsioon oli 
igal juhul samm edasi. Viimast kabareed pole 
ise näinud, aga teaduspäevadel osalejate juttude 
põhjal oli see viimase peal. Teadusteatergi 
Arne Loorpuu juhatamisel olevat olnud nagu 
päris teater...  
Unistan, usun ja teen kõik selleks, et meie 
järgmised Miniteaduspäevad oleksid palju 
olulisema tähtsusega meile enestele, sest 
selleks nad ju on. 
Viljar Aro, koolijuht 
 

VÄITLEMISEST 
Keskkoolide Eesti meistrivõistlused väitluses 
– 1. etapp 
Saaremaa Ühisgümnaasiumi väitlusklubi võttis 
osa keskkoolide Eesti meistrivõistluste 
esimesest etapist väitluses. Võistlus toimus 
Pärnu Koidula Gümnaasiumis (mis sarnanes 
detailplaneeringult vägagi Kuressaare 
Gümnaasiumiga). Esimesele etapile oli 
kogunenud 37 võistkonda, nende hulgast kaks 
Saaremaalt. Meie kooli meeskonda kuulusid 
Oliver Mõru, Henri Allik, Mart Laus ja teine 
võistkond oli KG-st . 
Turniiri teema oli „Kas vägede väljaviimine 
Afganistanist on põhjendatud?” Esimese ringi 
vastased loositi juhuslikult ning saime õnneks 
samaväärsed vastased, kelle suutsime alistada 
siiski ülekaalukalt. Siit saime enesekindluse ja 
julguse edasisteks väitlusteks. Järgmiste 
vastastega ei läinud nii libedalt. Võistkond 
Värvilised Kummikud oli tegelenud kolm 
aastat eratreeneri käe all ja nad suutsid rääkida 
isegi kiiremini kui Mart, mis tähendab 
vähemalt kaks korda kiiremini kui Henri ja 
Oliver. Ühesõnaga, saime kaotuse, kuid ei 
lasknud sellest ennast heidutada, sest tulemas 
oli improvisatsioonivoor, kus meil läks 
taaskord superhästi. Sedapuhku alistasime 
poolfinaalis osalenud võistkonna teemal 
„Facebook on saatanast”.  
 

Esimese päeva viimane väitlus otsus eriti 
tuliseks, kus kohtunikul tuli otsus langetada 
kahe võrdväärse võistkonna vahel. Kahjuks 
osutusime meie selles verises väitluses 
kaotajaks, kuid selle kompenseeris täielikult 
kohtunik Kaspar, kes andis meile väga 
positiivset tagasisidet ja oli üllatunud meie 
väikese staaži ja hea taseme üle. Hiljem selgus, 
et kui me oleksime selle vooru võitnud, 
oleksime tõenäoliselt jõudnud poolfinaali. 
Väitlused olid selle päevaks lõppenud, kuid 
õhtu ei möödunud üllatusteta. Meil avanes 
võimalus küsitleda ja kuulata Afganistanist 
tulnud sõdurite juttu, et saada veel täiendavaid 
ideid järgmiseks päevaks. 
Järgmise päeva väitlus möödus raskusteta ja 
suutsime neljast argumendist neli võita. 
Kokkuvõttes jäime neljateistkümnendale 
kohale, mis on üsna hea tulemus. Kohtunikud 
andsid kaasa kiidusõnu ja lootsid meid näha 
järgmisel turniiril. 
Oli tunda, kuidas pärast iga väitlust toimus 
progress. Suurenes enesekindlus, paranes 
sõnakastutus ja eneseväljendamisoskus, mida 
väljendasid ka head spiikripuntkid. Oliver 32. 
koht Mart 36. koht ja Henri 74. koht, kokku oli 
124 spiikrit.  
AINEÕPETAJAD, OLGE VALVSAD, 
EDASPIDI PEATE IGA VÄIDET 
TÕESTAMA ☺ 
Henri Allik, 12c õpilane 
 

SAAREMAA NOORED OSALESID 

OTSUSTUSPROTSESSIS 
Reedel, 19. novembril kogunes Tallinnas 
Toompeal 101 aktiivset noort, nende hulgas 
võis näha ka 19 saarlast. Tegu oli noortefoorum 
„101 last Toompeale” lõppfoorumiga, mis on 
Lastekaitse Liidu korraldatud iga-aastane 
traditsioon. Selle eesmärk on selgitada välja 
noorte seisukohad, mis Riigikogu istungite 
saalis ka laiema avalikkuseni jõuavad. Igal 
aastal valivad noored ise teema, mille üle 
arutlevad. Sellel aastal kuulus arutamisele 
noorte tööhõive.  
Viimastel aastatel on lõppüritusele eelnenud 
eelfoorumid Eesti erinevates linnades ning nii 
ka seekord (Kuressaares toimus eelfoorum 
esimest korda). Ürituse lõppvooru pääsesid iga 
eelfoorumi kõige aktiivsemad noored.  
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Kohapeal arutati eelforumitelt kokku pandud 
lõppdokumendi esialgset varianti, mille 
täiustamiseks ja muutmiseks olidki kogunenud 
sinna 101 noort, kes kõik said teha 
ettepanekuid, hääletada dokumendi poolt ning 
samuti ka selle vastu. Koos sai läbi arutatud ja 
hääletatud kõik üksikud punktid dokumendis 
ning pärast pikka päeva Toompeal jõuti ka 
ühisele otsusele ning võeti vastu lõppdokument 
teemal „Ka minul on oma karjäär!?”, mille 
alusel peaks minema karjääriõpetus koolide 
ainekavadesse sisse. Edasi tegeleb aga teemaga 
juba vabatahtlikute tiim, kes siis hoiab asja 
huviorbiidis ning tegeleb sellega pidevalt, et asi 
soiku ei jääks. 
 

 
Meie esindus Riigikogus 
 
Ürituse „101 Last Toompeale“ käigus valiti 
lastesõbralikem organisatsioon, kelleks sai AS 
SEBE, ning kõige lastesõbralikumad 
ühiskonnategelased, kelleks said Võrumaa 
Liikluslinnaku rajajad Aivo ja Maria Värton. 
Laura Killandi, KG õpilane 
 

LUGEJAUURING 2010 

 
Lõppemas on lugemisaasta 2010 ja aeg ka meil 
kokkuvõtteid teha. 

2010. aasta aprillis korraldatud raamatukogu 
lugejaküsitluse eesmärk oli selgitada välja 
lugejate arvamus raamatukogu pakutavate 
teenuste, lahtiolekuaegade, teavikute valiku ja 
klienditeeninduse osas. 
Anonüümne ankeetküsitlus viidi läbi 
veebipõhiselt ning küsimustik koosnes 12st 
küsimusest. 
 
Küsitlusest võttis osa 361 lugejat, nendest:  
* gümnaasiumiõpilasi  130 (36%) 
* 4.–6. kl õpilasi   107 (29,7%) 
* 7.–9. kl õpilasi   89 (24,7%) 
* õpetajaid   23 (6,3%) 
* teenistujaid  7 (1,9%) 
* 1.–3. kl õpilasi   4 (1%) 
Küsitlusele vastas 229 (63,4) naist ja 132 
(36,5%) meest 
 
Kooli raamatukogu külastatakse tavaliselt: 
* paar korda kuus   208 (57,6%) 
* iga nädal   113 (31,3%)  
* iga päev    28 (7,7%) 
* mitu korda päevas   11 (3 %) 
* ei külastagi  1 (0,2%) 
 
Raamatukogu külastatakse: 
* vahetundide ajal   196 (55,6%) 
* vahetult peale tunde  110 (31,2%) 
* hiljem    27 (7,6%) 
* enne tundide algust  19 (5,4%) 
 
Raamatukogu lahtioleku aegu pidasid 
sobivaks:  
* jah   343 (95%) 
* ei   18 (4,9%) 
 
Raamatukogu kasutatakse peamiselt: 
* kohustusliku kirjanduse laenutuseks  
    308 (37,4%) 
* arvuti kasutamiseks  130 (15,8%) 
* teatmevajadusteks  124 (15%) 
* kodutööde ettevalmistamiseks  98 (11,9%) 
* ilukirjanduse laenutuseks   92 (11%) 
* sõpradega kohtumiseks ja vaba aja 
veetmiseks   36 (4,3%) 
* perioodika lugemiseks  35 (4,2%) 
 
Kojulaenutussüsteemiga ollakse rahul: 
* jah    301 (83,8%) 
* enam-vähem   54 (15%) 
* ei    4 (1%)  
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Teenindusega rahul: 
* jah    333 (93,8%) 
* enam-vähem   20 (5,6%) 
* ei   2 (0,5%) 
 
Arvuti kasutamise võimalusega rahul: 
* jah   176 (50,7%) 
* enam-vähem   131 (37,7%) 
* ei    40 (11,5%) 
 
Kirjanduse valikuga rahul: 
* jah   221 (62,6%) 
* enam-vähem   117 (33%) 
* ei    15 (4,2%) 
 
Üritustega rahul: 
* jah    222 (64%) 
* enam-vähem  103 (29,7%) 
* ei   21 (6%) 
 
Raamatukogu kasutajasõbralikkusega: 
* jah   324 (90,7%) 
* enam-vähem   28 (7,8%) 
* ei   5 (1,4%) 
 
Infot vajalike teavikute kohta saadakse: 
* raamatukogu töötajatelt  210 (30%) 
* õpetajalt, klassikaaslaselt või kolleegilt  
    142 (20,5%) 
* lugemissaali avariiuliltelt  134 (19,3%) 
* kohustusliku kirjanduse loetelust 127 (18,3%) 
* kataloogist RIKSWEB  80 (11,5%) 
 
Raamatukogu avalikku kataloogi 
RIKSWEB kasutatakse: 
* ei ole seni kasutanud 218 (61,2%) 
* harva   112 (31,4%) 
* regulaarselt  26 (7,3%) 
 
Raamatukogu blogi ehk ajaveebi 
kasutatakse: 
* ei ole seni kasutanud 243 (68,2%) 
* harva   97 (27,2%) 
* regulaarselt   16 (4,4%)  
 
Raamatukogu arvuteid kasutatakse: 
* õppetööks vajaliku info hankimiseks  
    161 (9,6%) 
* ei kasuta   133 (24,4%) 
* printimisteenuse kasutamiseks  74 (13,6%) 
* e-kirjade lugemiseks 69 (12,7%) 
* meelelahutuseks   68 (12,5%) 
* uudiste lugemiseks   38 (7%) 

Arvutikasutust nõudvad õppeülesanded 
tehakse põhiliselt: 
* koduarvutis  322 (92,5%) 
* mujal    12 (3,4%) 
* kooli arvutiklassis   6 (1,7%) 
* õpilaskodu arvutis  5 (1,4%) 
* raamatukogu arvutis  3 (0,8%)  
 
Küsitlus andis positiivse vastukaja, kuna 
enamus külastajatest olid raamatukogu 
pakutavate teenustega rahul. 
Kõige kõrgemalt hinnati raamatukogu 
lahtiolekuaegu, mida pidasid sobivaks 343 
vastanut 361 küsitluses osalejast. Paremuselt 
järgmine hinnang kuulus teenindusega 
rahulolule, millele vastas positiivselt 333 
lugejat ning raamatukogu 
kasutajasõbralikkusega olid rahul 324 lugejat. 
Samuti hinnati kõrgelt kohustusliku kirjanduse 
laenutuse võimalust, mida pidasid oluliseks 308 
küsitlusele vastanut.  
Kõige madalama rahuloluhinnangu sai arvuti 
kasutamise võimalus kooli raamatukogus, 
millega ei olnud rahul 40 küsitluses osalenut. 
Samuti andis mõtlemisainet, kuidas paremini 
propageerida raamatukogu IT-võimalusi. 
Raamatukogu avalikku kataloogi RIKSWEBi 
ei ole seni kasutanud 218 ning raamatukogu 
blogi ehk ajaveebi 243 lugejat, nii et 
arenguruumi selles vallas on! 
NB! Küsitluse tulemustega lähemalt saab 
tutvuda raamatukogu ajaveebis 
http://sygrmtk.blogspot.com/ 
Raamatukogu tänab kõiki küsitluses osalejaid 
ning anketeerimisel abiks olnud 
õppealajuhatajat Marek Schapelit. 
Iivi Vikat, raamatukogu juhataja 
 

TÄHELEPANU, SPORDIHUVILISED! 
7. detsembril toimuvad järjekordsed SÜG-i 
meistrivõistlused kergejõustikus. Kavas on 60 
meetri jooks, kaugushüpe, kõrgushüpe, 
kuulitõuge ning 300/600 meetri jooks. Igal alal 
peab klassi esindama 3 sportlast, tulemused 
lähevad arvesse klassidevahelises võistluses. 
Võistluste juhendi ja ajakavaga saab tutvuda 
esimese korruse spordistendilt, klassivanema 
või kehalise kasvatuse õpetaja juures. 
 
Oodatud on kõik spordinautijad! 
Virge Treiel, kergejõustikutreener 


