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KOLMAPÄEVAST LAUPÄEVANI 

K 22.12  10.00 Suur jõulutrall 
  16.00  Direktori vastuvõtt kooli  
   töötajatele 
  19.00  Kabaree-etendus 
N 23.12   HEATEGEVUSPÄEV 
 
24. dets – 09. jaan  VAHEAEG 
 
R 07.01  10.00  Õpetajate uurimistööde 
  konverents 
E 10.01  10.45  Klassivanemate koosolekud 
T 11.01  09.00  SA juhatuse koosolek 
  16.00  Õpilasesinduse koosolek 
K 12.01  14.00  Direktsiooni koosolek 
  15.00  Juhtkonna koosolek 
N 13.01  Kooli viktoriin 
R 14.01  08.10  Sünnipäevaaktus 
  19.00  Kabaree kooliperele 
L 15.01  10.00  Matemaatikaolümpiaadi  
   maakonnavoor 
 

DIREKTSIOON TÄNAB 

Riina Laanes, Pilvi Karu, Laine Lehto, 

Kairit Sepp – õpilaste väga hea ettevalmistuse 
eest maakonna solistide ja duettide konkursiks 
Rita Ilves ja Krevera – südamliku 
nostalgiaõhtu läbiviimise eest 
Reet Sillavee, Riida Kask, Rita Ilves, Mari 

Ausmees, Riina Laanes, Laurentiuse 

kogudus – mälestuspäeva ilusa kordamineku 
eest 
Margit Mägi, Riina Laanes, Mari Ausmees, 

Kunnar Sink, Margus Mäemets, Irena Sink, 

Kersti Truverk, Viire Pors, Marina Mäetalu, 

Maie Uustulnd, Ruta Kelt – algklasside 
jõulukontserdi korraldamise eest Siioni kirikus 
 

SISEKONTROLL 

Koolivormi kandmine 
Töövihikute täitmine 
 

INFORMAATIKAOLÜMPIAADI 

EELVOOR 

11. detsembril toimus informaatikaolümpiaadi 
eelvoor. Edasijõudnute rühmas  

olümpiaadi esikolmik ja meie õpilaste kohad 
olid järgmised (kokku osales üle Eesti selles 
rühmas 19 õpilast): 
1. koht Ago Allikmaa Saku G 
2. koht Jaagup Repän HTG 
3. koht Karl Aksel Puulmann Nõo RG 
6. koht Jakob Prii SÜG 
15. koht Karli Kontkar SÜG 
Täname osalejaid ja õnnitleme võitjaid! 
Marek Schapel, õppealajuhataja 
 

KALLID LAPSEVANEMAD! 

Me oleme mures. Koolis on viimasel ajal 
juhtunud, et lapsed minestavad, vajavad 
rahunemisaega arsti juures kabinetis, ütlevad 
ise, et "juhe jooksis kokku", "enam ei jaksa", 
"lihtsalt ei oska"... või oleme uuringute järel 
last pärast nädalavahetuste kukkumisi pidanud 
traumapunkti saatma. Pärast esmaabi andmist, 
kui oleme lastega saanud rahulikult rääkida, 
selgub et laps on söömata, magamata, haige, 
palavikus... 
Tervis, toit ja uni on lahutamatud mõisted. 
Laste tervisliklust seisundist, vaimsest ja 
füüsilisest arengust kõneldes tuleb neile kõigile 
pöörata suurt tähelepanu. Tervislik ja 
tasakaalustatud toit suurendab vaimset 
võimekust ja õpiedukust. Kas te ikka täpselt 
teate, mida teie lapsed söövad? Toitumisvigade 
tõttu langeb organismi vastupanuvõime nii 
haigustele kui pingutavatele olukordadele. 
Väga oluline palve teile, lapsevanemad: Ärge 
saatke lapsi hommikul kooli ilma söömata. 
Hommikusöök on väga oluline, kui laps pole 
söönud, siis ta esimeste tundide ajal korralikult 
töötada ei saa, ajus pole toitaineid ja pea 
hakkab valutama. Päeval saab laps süüa koolis. 
Selleks on tal vajalik õpilaspilet. Palun 
kontrollige, kus õpilaspilet on. Koolis on 
andmed kõikide laste söömiste kohta arvutis 
olemas ja me peame kahjuks ütlema, et meil on 
lapsi, kes pole pika aja jooksul oma 
õpilaspiletit üldse sööklas maksmiseks 
kasutanud. Järelikult pole sooja sööki ka 
söönud. 
Oluline on, et Teie lapsel kujuneksid välja 
kindlad toitumisharjumused, süüa tuleb 
regulaarselt ja kindlatel aegadel.  
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Lapsed räägivad, et vanemad on öistes 
vahetustes või väga kaua tööl.  
Palun olge nii head ja vaadake, mida laps õhtul 
kodus sööb ja kuidas ta süüa saab. Ehk saavad 
aidata siin head naabritädid, vanavanemad, 
teised pereliikmed või tuttavad... 
Unel on samuti suur tähtsus, une ajal kehaline 
ja vaimne jõud uuenevad. Piisava une korral 
laps jaksab hommikul kenasti kooli tulla. Palun 
jälgige, et laps läheks õigel ajal magama ega 
viibiks öösiti arvuti taga ja et lapse uni kestaks 
8 tundi. 
Praegu on haigusi palju. Palun ärge lubage 
haigel lapsel kooli tulla. Haigus kurnab 
organismi ja tekivad tüsistused või on 
paranemine pikaldasem. Kahtluse korral 
kradeerige last hommikul ja kui haigusnähud 
olemas, helistage perearstile. 
Söömata, magamata ja haige laps "kukub 
koolis lihtsalt kokku". 
Soovime teile rahulikku, rõõmsat ja tervist täis 
jõuluaega! 
Tiiu Johanson, kooli tervishoiutöötaja  
Sirje Ess, koolitusjuht 
 

MAAKONDLIK SOLISTIDE JA 

DUETTIDE KONKURSS 

Kolmapäeval, 8. detsembril toimus KG aulas 
maakondlik solistide ja duettide konkurss, kus 
osales 54 solisti ja 12 duetti 10 erinevast koolist 
üle Saaremaa.  
Solistid jagunesid lisaks veel kahte 
kategooriasse: A-kategoorias võistlesid 
spetsiaalses solistiõppes käivad lauljad, B-
kategoorias üldhariduskoolides või 
ametikoolides õppivad lauljad. Žürii koosseisus 
Sirje Medell (esimees), Antti Kopliste, Ave-
Mai Aedna, Maris Rebel, Kaia Oidekivi (5.–6. 
kl. võistluskontsert Siivi Kaasik) selgitas välja 
vanusegruppide parimad, kes esindavad Saare 
maakonda 28.–29. jaanuaril 2011 Saaremaa 
Ühisgümnaasiumis toimuval üleriigilisel 
solistide ja duettide konkursil. Lisaks žürii 
eritunnustustele andsid oma eripreemiad välja 
KG humanitaarosakond ja KG Huvikool 
Inspira. 
Laine Lehto, konkursi peakorraldaja 
Meie kooli õpilased saavutasid järgmisi 
tulemusi- 
5.–6. kl B-kategooria solistid (9): 

I koht Eva Aarnis 5b (juh. Marika Aarnis) 
II koht Carlos Liiv 5b (juh. Riina Laanes) 

KG humanitaarosakonna eripreemia – ilusa 
emakeele edastaja läbi muusika – Carlos Liiv 
(juh. Riina Laanes) 
KG Huvikooli Inspira eripreemia – Eva Aarnis 
(juh. Marika Aarnis)   
 

5.–6. kl A-kategooria solistid (6):  

I koht Reet Koppel 6a (Inspira, juh. Pilvi Karu) 
III koht Alice Berens 6a (Inspira, juh. Pilvi 
Karu) 
 
KG humanitaarosakonna eripreemia – ilusa 
emakeele edastaja läbi muusika – Sandra Aulik 
6a (Inspira, juh. Pilvi Karu) 
 

7.–9. kl A-kategooria solistid (12): 

I–II koht Kristiin Koppel 7a (Inspira, juh. Pilvi 
Karu) 
I–II koht Kärt Männa 9a (Inspira, juh. Pilvi 
Karu) 
 
KG Huvikooli Inspira eripreemia – Maarja-
Grisel Mets 9b (Kuressaare MK, juh. Kairit 
Sepp)  
 

10.–12. kl solistid (20): 
I koht Sandra Kahu 10a (Inspira, juh. Pilvi 
Karu)    
II koht Liisa Saaremäel 12a (Kuressaare MK, 
juh. Kairit Sepp)  
 
Ilusa emakeele edastajad läbi muusika 
eripreemiad: 
Carmen Pajussaar 10c (Kuressaare MK, juh. 
Kairit Sepp) 
Karmel Pea 10c (Inspira, juh. Pilvi Karu) 
Sandra Kahu 10a (Inspira, juh. Pilvi Karu) 
KG Huvikooli Inspira eripreemia – Liisa 
Saaremäel 12c (Kuressaare MK, juh. Kairit 
Sepp)  
 

5.–9. kl duetid (7): 

II koht Kristiin Koppel 7a ja Kristina Liiv 
(Inspira, juh. Pilvi Karu) 
III koht Greete Paaskivi ja Maria Pihlak 7a 
(Inspira, juh. Pilvi Karu) 
 
KG humanitaarosakonna eripreemia – ilusa 
emakeele edastajad läbi muusika – Greete 
Paaskivi ja Maria Pihlak 7a (Inspira, juh. Pilvi 
Karu) 
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KG Huvikooli Inspira eripreemia – Liisa Allik 
8a ja Renate Soosalu 8b (SÜG, juh. Riina 
Laanes) 
Triino Lest, huvijuht 
 

ORIENTEERUMISEST MEIE 

KOOLIS 

Saaremaa Ühisgümnaasiumi algklassides 
hakati orienteerumise kui koolispordiga 
aktiivsemalt tegelema eelmise aasta  
septembrist. Siis toimus „Reipalt koolipinki“ 
ürituse raames esimene orienteerumine 
Titeranna piirkonnas ning toredast päevast oli 
osa saamas ligi 200 õpilast.  
Kuna orienteerumise pisik oli sellega lahti 
päästetud, järgnes sellele juba käesoleva aasta 
kevadel tõsisem koostöö Saaremaa 
Orienteerumisklubiga – nimelt koostati 
koolikaart, mis annab võimaluse orienteeruda 
ka meie kooli territooriumil. Tänu Eesti 
Kultuurkapitali Saaremaa ekspertgrupi 
toetusele meie projektitaotlusele eraldati meile 
vahendid orienteerumistarvikute muretsemiseks 
ning samuti koostatud koolikaardi kulude 
katmiseks. 
I veerandiks olid vahendid olemas ning 
algklasse võis üsna tihti näha kehalise tunde 
orienteerumisega sisustamas.  
Tänutäheks ja tunnustuseks orienteerumise 
arendamisel koolis kinkis Saaremaa 
Orienteerumisklubi meile ajakirja Orienteeruja 
2011. aasta tellimuse ning seega on alates 
järgmisest aastast kõigil huvilistel see ajakiri 
raamatukogus kättesaadav. 

 

Täname Saaremaa Orienteerumisklubi eesotsas 
Mait Mustaga meeldiva koostöö ja kingituse 
eest ning loodame, et meie ühised tegemised 
saavad jätkuma ka peagi algaval 2011. aastal. 
Orienteerumiseni! 
Marina Mäetalu, klassiõpetaja 
 

JÕULUTERVITUS 

 
 
Sellise kaardiga soovib tänavu kaunist 
jõuluaega ja ilusat uut aastat meie kool. Kaardi 
autor on Karl Eik Rebane 8.b klassist. 
 
Tervituseks kõigile ka üks Kersti Merilaasi 
luuletus:  
Värvilised aastaajad. Valge 

 
On puude ladvus päiksesõõr 
nii kahvatu ja kalge, 
ja kogu ilm ta valguses 
on värvitu ja valge. 
 
Meil lumine on aasta lõpp 
ja uue aasta algus. 
Ei ole miskit valgemat 
kui valge lumevalgus. 
 
Ja ainukene värvilaik 
on pikk ja punav porgand, 
mis lapsed lumememmele 
on ninaks näkku torgand. 
 
Mõnusat lumememmeaega ja kohtumiseni uuel 
aastal! Järgmine SÜG-Press ilmub 
kolmapäeval, 12. jaanuaril 2011. 
SÜG-Press 
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JÕULUSOOV 

Armsad õpilased ja õpetajad, kõik koolitöötajad ja lapsevanemad. Kohe-kohe saab 
advendiajast jõuluaeg. Seekord ei pea me lootma, vaid kogeme igapäevases 
lumerookimises, et jõulud tulevad valged ja talve saabudes on talv juba nädalaid 
täies jõus. Küllap aastavahetusel jõuame ka nii edasi kui tagasi vaadata, aga 
jõulud on enesesse vaatamise aeg... 
Hästi vaadates saame näha oma lapsepõlvekodu, oma argirutus ununenud 
tundehetki, teel kohatud inimesi, enesele antud lubadusi ja ennast kiires ajavoos... 
Käes on aeg, kus me ei pea tingimata peaga mõtlema. Südamega mõeldes on 
võimalik toimuvat teisiti tõlgendada ja teisiti väärtustada. Süda võib ka pead 
õpetada ja nii on võimalik kasvada. 
Soovin kõigile rahulikku jõuluaega oma pere keskel! 
Soovin kõigile, et ka meie ühine pere, Saaremaa Ühigümnaasium, leiaks hetke 
teie jõulumõtisklustes! 
Soovin kõigile muretu une ja pika liuga talvevaheaega!  
Viljar Aro, koolijuht  
  

 


