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KOLMAPÄEVAST LAUPÄEVANI 

 

K 23.02  14.00  Direktsiooni koosolek  
  12.00  Vabariigi aastapäeva aktus  
   algklassidele 
  13.00  Vabariigi aastapäeva aktus  
   keskastmele 
  14.00  Vabariigi aastapäeva aktus  
   gümnaasiumile 
 16.00 SÜGi amatööride jäähoki 

võistlused 
N 24.02  ISESEISVUSPÄEV 
R 25.02  ISESEISVA TÖÖ PÄEV 
L 26.02  Lumelinna ehitamine 
E 28.02  10.45  Klassivanemate koosolekud 
  16.00  Juhtkonna arenguseminar 
T 01.03  09.00  SA juhatuse koosolek 
  16.00  Õpilasesinduse koosolek 
K 02.03  10.00  Nuputa maakonnavoor 
  14.00  Direktsiooni koosolek 
  15.00  Juhtkonna koosolek 
  Suusatamine 
N 03.03  16.00  Põhikooli mälumängu  
   III voor 
R 04.03  Keemiaolümpiaadi lõppvoor 
  Inglise keele olümpiaadi  
  lõppvoor 
L 05.03  10.00  Jukukool 
  Majandusolümpiaadi  
  maakonnavoor 
 
 

SISEKONTROLL 

Õppetöö 9. klassides  
 

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED 

K 23.02 Inge Vahter Bioloogiaõpetajate 
   talvepäevad 
N 24.02 Vabariigi sünnipäev 
R 25. 02 Iseseisva töö päev 
E 28.02 Viljar Aro Elukool 
T 01.03 Ruta Kelt Õpetajate konverents 

 
 
 
 

DIREKTSIOON TÄNAB 

Kunnar Sink – õpilase väga hea ettevalmistuse 
eest informaatikaolümpiaadi lõppvooruks 
Reet Igav, Rita Ilves – õpilaste väga hea 
ettevalmistuse eest maakondlikuks 
kõnekonkursiks 
Liis Ojasaar, Elle Tasa, Kristi Aro – õpilaste 
väga hea ettevalmistuse eest inglise keele 
olümpiaadi maakonnavooruks 
Mari Ausmees, Riina Laanes – õpilaste väga 
hea ettevalmiste eest poiste-solistide 
konkursiks 
 

INFORMAATIKAOLÜMPIAADI 

LÕPPVOOR 

12. veebruaril toimus Tartus 
informaatikaolümpiaadi lõppvoor, kus Jakob 
Prii (11c) saavutas 6. koha. Õnnitleme! 
Marek Schapel, õppealajuhataja 
 

MAAKONDLIKU INGLISE KEELE 

OLÜMPIAADI TULEMUSED 

Laupäeval, 19. veebruaril toimus inglise keele 
maakonnaolümpiaad 5. ja 6. klassile. 
Tulemused on järgmised: 
 
5. klass (27 osalejat) 
1. Kaupo Humal Leisi KK 
2.–3. Artti Raasuke SÜG 5a 
2.–3. Karl-Romet Uljas KG 
4.–6. Eva Aarnis SÜG 5b 
4.–6. Silver Spitsõn SÜG 5a 
8.–10. Carlos Liiv SÜG 5b 
 
6. klass (19 osalejat) 
1. Ingrid Pruunlep KG 
2. Jane Treima Valjala PK 
3. Alice Berens SÜG 6a 
4.–5. Eliise Kukk SÜG 6a 
6.–8. Mari Kolk SÜG 6a 
 
Liis Ojasaar, inglise keele õpetaja 
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MAAKONNA PARIMAD 

KÕNELEJAD ÕPIVAD MEIE KOOLIS 

Möödunud nädala teisipäeval, 15. veebruaril 
selgitati välja Saare maakonna parimad 
kõnepidajad, toimus traditsiooniline 
kõnekonkurss. 
Korraldajate sõnul oli seekordne kõnevõistlus 
jätkuvalt heal tasemel. Nooremas 
vanuserühmas (8.–9. kl) võttis mõõtu 13 noort 
kõnelejat, vanemas vanuserühmas (10.–12. kl) 
oli 15 osalejat. 
Gümnaasiumiastme žürii koosseisus Krista 
Lember, Ly Kallas, Ester Kuusik ja Tõnis 
Kipper otsustas, et tulemused on järgmised: 
GRAND PRIX Mihkel Lember, SÜG 12c, õp 
Rita Ilves 
1.Kristjan Lukk, SÜG 12a, õp Rita Ilves 
2. Mairo Tänav, KG 
3. Anna Talvi, SÜG 12c, õp Rita Ilves 
Eripreemiad said Linda Lapp ja Erkki Etverk 
KGst. 
Põhikooli vanuseastme žürii koosseisus Riina 
Piterskihh, Inga Teär ja Maret Metsmaa 
otsustas, et 8.–9. kl parimad kõnelejad on 
järgmised: 
1.-2. Lauri Põld, SÜG 9a, õp Reet Igav 
1.-2. Nemo Usin,  
3. Helena Kuivjõgi, Lümanda PK 
Eripreemiad said Airike Vipp (SÜG 9b, õp 
Reet Igav) ja Laura Oolup KGst. 
Meie koolist osalesid kõnekonkursil veel 
Kaspar Viilup (9a) ja Deiri Osmaljan (11a). 
Aitäh osalejatele ja palju õnne võitjaile! 
SÜG-Press 

 
 

MEHED JA NENDE LAUL 

Pühapäeval, 20. veebruaril toimus EMLSi 
(Eesti Meestelaulu Selts) korraldatava 
üleriigilise poistelaulu võistluse maakondlik 
eelvoor, kust igast vanusegrupist kolm esimest 
saavad osaleda 16. märtsil Tallinnas toimuval 
piirkondlikul konkursil. Sealt omakorda 
valitakse finalistid lõppvõistluse jaoks, mis 
toimub 9. aprillil Viljandis. 
Maakondliku võistluse võitjad on järgmised: 
 
 
 
 
 

 
 

 
Saaremaa parimad noored meeslauljad 
 
Kuni 7-aastased poisid 
I koht Thomas Hendrik Liiv (juh Laine Lehto) 
II koht Erik Heinmaa  (juh Laine Lehto) 
III koht Oliver Leppik (juh Helle Rand) 
8- ja 9 -aastased poisid 
I koht Alo Benno (juh Mari Ausmees) 
II koht Martin Vesberg (juh Riina Laanes) 
III koht Peeter Kaju (juh Laine Lehto) 
 
10 ja 11-aastased poisid 
I koht Henri Paomees (juh Pilvi Karu) 
II koht Sten-Erik Liiv (juh Laine Lehto) 
III koht Mart Truu (juh Riina Laanes) 
 
12 ja vanemad poisid 
I koht Carlos Liiv (juh Riina Laanes) 
II koht Uudo Sepp ( juh Malle Veske) 
III koht Hendrik Aksalu (juh Malle Veske) 
 
Kuni 16-aastased poisid 
I koht Taavi Aeg  
II koht Martin Ling (juh Anne Kann) 
III koht Tanel Aeg  
 
17–20-aastased noormehed 
I koht Andreas Hõlpus (juh Laine Lehto) 
II koht Jaan-Eerik Aardam (juh Pilvi Karu/Tiit 
Paulus) 
III koht Risto Paiste juh Laine Lehto) 
Õnnitleme, poisid!!! 
Riina Laanes ja Mari Ausmees, lauluõpetajad 
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LAULUANSAMBLID LAULSID 

LEISIS LUMETORMIGA VÕIDU 

11. veebruari suure tormiga trügisid Saare 
maakonna vokaalansamblid läbi lume Leisi 
Keskkooli, kus toimus just nendele konkurss. 
Osalejaid õpilasi oli kohal kuuest koolist: Kärla 
Põhikoolist, Vanalinna Koolist, Orissaare 
Gümnaasiumist, SÜG-ist, KG Huvikoolist 
Inspira ja Leisi Keskkoolist. 
Žüriisse kuulusid Vahur Soonberg, koorijuht-
mentor Raplamaalt; Piret Paabo, Martna 
Põhikooli muusikaõpetaja Läänemaalt; Koidu 
Ilmjärv, Tallinna Õismäe Gümnaasiumi 
muusikaõpetaja-mentor; Leisi Keskkooli 
rahvamuusikaõpetaja Irja Aardam ning Leisi 
Keskkooli aasta parim muusik, õpilaste 
esindaja Jaan-Eerik Aardam.  
Meie kooli ansamblite tulemused  
B- kategoorias:  
I koht gümnaasiumi arvestuses – Heli Läätse 
nimeline neidude ansambel Kreliise, juhendaja 
Mari Ausmees. 
Meie kooli ansamblite tulemused  
A- kategoorias:  
I koht 4.–5. klassi arvestuses – 5.b klassi 
ansambel, juhendaja Riina Laanes 
8.–9. klassi ansamblite arvestuses I–III koht – 
noormeeste ansambel Hundinuiad, juhendaja 
Mari Ausmees 
Gümnaasiumiosa tunnistas žürii väga tugevaks, 
III koha sai meesansambel Varsakabi, 
juhendaja Mari Ausmees.  
Siis üllatas vaimustunud žürii saalisolijaid – 
nad andsid välja enda joonistatud aukirja - 
Grand Prix´ – meie 5.b klassi ansamblile, 
juhendaja Riina Laanes – kõigist parim 
ansambel nii laulmise, liikumise kui 
vabadusega laval. 
 

 
Võidukas 5. kl ansambel 

 

Kõik meie A-kategooria lauljad lähevad 
maakonda ning muidugi ka meie kooli 
esindama aprillikuus Jõgevale üleriigilisele 
konkursile. 
Aitäh kõigile lauljatele ning eriti Marile ja 
Riinale.  
Sõit Leisi sai teoks Euroopa Sotsiaalfondi 
projekti „Saaremaa Teadus- ja Huvikooli 
loomine“ raames. 
Triino Lest, huvijuht; foto Silver Mehik 
 

VÄITLEJAD VILJANDIS 

EMV 2. etapp väitluses Viljandis  
19. ja 20. veebruaril toimus Viljandis EMV 2. 
etapp väitluses, kus SÜGi esindas 3 noormeest: 
Oliver Mõru, Kentti Koppel ja Mart Laus. 
Teine etapp on traditsiooniliselt improetapp, 
see tähendab seda, et teemad saime teada 
kohapeal ning kaasuse üles ehitamiseks oli 60 
minutit. Kentti oli tiimis asendusliikmena, kuna 
tiimi algne liige Henri Allik oli vahetult enne 
võistlust haigeks jäänud. Kentti sai seega teada 
minekust kuus tundi enne sõidu algust. Selline 
peabki olema üks tõeline väitleja – alati valmis 
ootamatusteks.  
Teekond Viljandisse algas kell pool kuus ning 
sõit kulges hästi, kuid samas oli veidikene 
väsitav. Õnnelikult kohale jõudnud, olime 
valmis väitlema. Alguses oli väike sissejuhatav 
osa, kuid peatselt saime teada esimese 
väitlusteema. „Valimas käimine peaks olema 
kohustuslik“ oli esimene teema, mida me 
jaatasime, väitlus oli huvitav ning meie 
vastased „Kallim sebra“ tegid hea kaasuse. 
Siiski olid meie punktid tugevamini 
argumenteeritud ning noppisime kohe endale 
sealt päeva esimese võidu. Järgmise väitluse 
teema oli „Kodusünnitamine peaks olema 
keelustatud“. Väitlus oli väga tasavägine ning 
hea, kuid pidime alla vanduma tulevastele 
finalistidele, tol hetkel me seda muidugi ei 
teadnud. Antud väitluses ei suutnud me 
kohtunikule oma seisukohti selgeks teha ning ta 
ei saanud meie mõtetest nii aru, nagu olime 
neid mõelnud. See näitab, et arenguruumi on. 
Päeva viimase ehk kolmanda väitluse teema, 
mida jaatasime, oli „Eesti hariduse 
kaasajastamist tuleks alustada õpetajatest“. 
Teema oli nii väitlejate kui kohtuniku arvates 
halb, väitlusesse ei olnud väga palju sisu tuua 
ning ei tekkinud huvitavat ja kaasahaaravat 
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diskussiooni. Siiski, hoolimata halvast teemast, 
suutsime kohtuniku jaoks veenvamad olla ning 
päeva lõpuks oli meil kaks võitu ja üks kaotus. 
Pärast viimast vooru algas õhtune programm, 
„Propaganda kool“, kus meile seletati erinevate 
erakondade valimislubaduste tegelikke 
tagamaid. Samas seletati erinevate poliitiliste 
ideoloogiate päritolu, ning seda, kuhu Eesti 
erakonnad nende ideoloogiate vahel paiknevad. 
Teise päeva hommikul, hambad pestud, kõhud 
täis ja pea puhanud, hakkasime eitama teemat 
„Eesti peaks panustama tuumaenergiasse“. 
Kohtuniku tagasisidest selgus, et väitluse 
käigus jätsime küll osad küljed katmata, kuid 
samas tõime teemasse uusi nüansse, mille peale 
ta ise ei oleks tulnud. Selle väitluse me 
võitsime, kuna suutsime ära tõestada, et 
tuumaelektrijaam oleks liiga kallis ning 
tekiksid keskkonna- ja ühiskonnaprobleemid. 
Siiski ei tähendanud see meile edasipääsu 
poolfinaalidesse. Võitude arv oleks 
võimaldunud pääsu finaali, kuid teiste, 
kogenud meeskondade individuaalsed 
kõnelejapunktid olid kõrgemad kui meil. 
Vaatasime ära poolfinaalid ja finaali, kus üheks 
finalistiks oli meie esimese päeva vastane, 
kellega oli olnud tasavägine väitlus. Pärast seda 
hakkas reis tagasi Saaremaale. 

 
Rahvasummas on ka meie kooli tublid väitlejad 
 
SÜGi väitlusklubi teine välisvõistlus läks väga 
edukalt, kui esimesel etapil olime me 
neljateistkümnendad, siis seekord tulime 
üheksandale kohale. Sellel etapil oli ka rohkem 
osavõtjaid, nii et konkurents oli isegi suurem. 
Püüdsime kohtunike tagasisidest võtta 
võimalikult palju, kasutada seda oma edasistes 
väitlustes ning rakendada klubi töös. 
Väitlusklubi soovib argumenteeritud 
mõttevahetusi kõigile. 
Mart Laus, Kentti Koppel, Oliver Mõru, 
väitlusklubi liikmed 

AIESEC – HÜPPELAUD NOORTELE! 
Tulevane tudeng? Ülikooliplaanid juba 
tehtud? Oled mõelnud, mida hakata peale 
oma vaba ajaga, et tudengielu ikka 
meeldejääv oleks? 
Paljud äsja ülikooli astunud rebased avastavad 
ühtäkki, et neil on gümnaasiumiga võrreldes 
tunduvalt rohkem vaba aega, sest loengute ja 
seminaride süsteem on tunduvalt paindlikum 
kui varasemast sisseharjunud koolikord. Alati 
on võimalus osa võtta mõnest treeningust või 
minna tööle... või teha kõike mõistlikus mahus 
ja ühineda AIESECiga. 
Ilmselt on AIESEC Sinu jaoks mitte midagi 
ütlev tähekombinatsioon. Kuid ligi 60 000 
noore jaoks on see üks lahutamatu osa elust. 
Kui AIESECi tutvustatakse, öeldakse enamasti, 
et see on organisatsioon, mis tegeleb 
praktikavahetusega ning pakub noortele 
juhtimiskogemust. Nii ongi, kuid sisimas on 
see midagi palju enamat. 
AIESEC on organisatsioon, kuhu kogunevad 
aktiivsed, teotahtelised ja võimekad noored. 
See on ideaalne koht, kus ennast proovile 
panna. AIESECiga on Sul võimalus osaleda 
erinevates projektides, juhtida meeskonda või 
koguni tervet AIESECi, millel on kokku 110 
liikmesriiki.   
Kõik AIESECi liikmed ja ka teised tudengid 
saavad AIESECi kaudu reisida ja töötada teises 
kultuuris. Kõigil on võimalik 10 000 
praktikapakkumise hulgast leida endale sobiv 
ning samal ajal on nii Sinu koduriigi kui ka 
sihtriigi AIESECarid sulle kõiges toeks 
(otsivad kodu, tutvustavad riiki jne).  
Kas minna paariks kuuks Indiasse või aastaks 
Saksamaale? Praktika pikkuse ja koha saab 
igaüks ise valida. 
Kui Sa oled huvitatud juhtimiskogemusest, 
enda arendamisest, välismaal praktiseerimisest, 
kasulikest ja rahvusvahelistest tutvustest, teiste 
noorte aitamisest, pidutsemisest, siis on kõige 
õigem koht just AIESEC! 
Lisainformatsiooni saamiseks vaata 
www.aiesec.ee ja 
www.facebook.com/AIESECTartu.  
 

ILUSAT EESTI VABARIIGI 

SÜNNIPÄEVA KÕIGILE! 


