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KOLMAPÄEVAST JAANIPÄEVANI 
K 18.05  14.00 Direktsiooni koosolek 
  15.00  Tehnikanõukogu koosolek 
  Algab eksamiperiood 7., 8. ja  
  10. klassidele 
  Eesti keele tasemetöö 3. kl 
R 20.05  Viimane tunniplaanijärgne  
  päev 4., 5. ja 6. kl 
  09.00  Viimase kella päev 9. kl 
   Koolirobootika konkurss 
   Bioloogiaolümpiaadi  
   lõppvoor PK 
L 21.05  Bioloogiaolümpiaadi  
  lõppvoor PK 
P 22.05  Bioloogiaolümpiaadi  
  lõppvoor PK 
E 23.05  Algab eksamiperiood 4., 5. ja  
  6. kl 
T 24.05  09.00 SA juhatuse koosolek 
  10.00  Riigikesam: BIOLOOGIA 
  Viimane tunniplaanijärgne  
  päev 3. kl 
  Matemaatikas tasemetöö 3. kl  
K – 25.05  14.00 Direktsiooni koosolek 
  Algab eksamiperiood 3. kl 
  Matemaatika tasemetöö 6. kl 
R 27.05  Eesti keele tasemetöö 6. kl 
E 30.05  Praktika 
  10.00 Riigieksam: AJALUGU 
T 31.05  09.00 SA juhatuse koosolek 
  Praktika 
K 01.06  Praktika 
  14.00  Direktsiooni koosolek 
  15.00  Juhtkonna koosolek 
N 02.06  15.00  Õppenõukogu  
   (üleminekuklassid + praktika) 
R 03.06  09.00  10.–11. kl aktus; 5.–8. kl  
   klassijuhatajatund 
  10.00  5.–8. kl aktus; 1.–3. kl ja  
   10.–11. kl klassijuhatajatund 
  10.00  Riigieksam: GEOGRAAFIA 
  11.00  1.–3. kl aktus 
  17.00  4. kl aktus 
E 06.06  10.00  Põhikooli lõpueksam:  
   EESTI KEEL 
T 07.06  09.00 SA juhatuse koosolek 
  10.00  Riigieksam: KEEMIA 
K 08.06  Direktsiooni koosolek 

R 10.06  10.00  Põhikooli lõpueksam: 
   MATEMAATIKA 
L 11.06  Preemiareis 
P 12.06  Preemiareis 
E 13.06  10.00  Riigieksam: FÜÜSIKA 
T 14.06  SA juhatuse koosolek 
K 15.06  Direktsiooni koosolek 
  10.00  Põhikooli lõpueksam:  
   VALIKEKSAM 
N 16.06  Põhikooli lõpueksam:  
  INGLISE KEEL s 
R 17.06  14.00  Õppenõukogu (lõpuklassid + 
   pikendatud õpe) 
E 20.06  16.00  9. kl lõpuaktus 
T 21.06  13.00  12. kl lõpuaktus 
K 22.06  09.00  Töötajate  
   üldkoosolek/õppenõukogu 
 

DIREKTSIOON TÄNAB 
Arne Loorpuu, Raili Tamm, Inge Vahter – 
õpilase väga hea ettevalmistuse eest 
loodusteaduste olümpiaadi lõppvooruks 
 

KOOLIVORMI TELLIMISEST 1.–9. kl 

    Järgmiseks õppeaastaks saab koolivormi 
tellida 1.-31. maini 2011 SAAREMAA 

KAUBAMAJAST. 

    Lapsevanemal palun pöörduda tellimuse 
vormistamiseks kaubamaja II korruse 

lasteosakonna kassa müüja poole. Tellimused 
on nimekirja alusel. Lastel on võimalus 
koolivormi selga proovida. 
    Põhikooli koolivormi triiksärke võib tellida, 
kuid on võimalus ka endal muretseda. 
Triiksärkide värv peab olema sinine 
(helesinine, tumesinine), valge. Muud 
värvitoonid ei ole lubatud. Ei ole lubatud ka 
triibulised, täpilised jne triiksärgid.  
    Tüdrukute pluusi number alates 26st kuni 
40ni ja pikkusele 128–172 cm. Poiste 
triiksärgid kasvule 122–170 cm. Vestid ja 
kampsunid kasvule 122–188 cm. 
    Õpilastel on koolivormi kandmine 
kohustuslik ja seepärast toimub koolivormi 
tellimine kevadel! 

Viljar Aro, direktor 
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GARDEROOBIKAPPIDEST 
    Lõpetajad, garderoobikappide omanikud! 
Kui te oma kappi enam ei kasuta ja soovite 
selle maha müüa, siis andke oma soovist teada 
haldusjuhile (aado.haandi@syg.edu.ee või tel 
5184814). Aitan müüjad potentsiaalsete 
ostjatega kokku saada. Hinna määrate teie ise ja 
see avalikustamisele ei kuulu. Kui ostu-
müügitehing on toimunud, palun teavitada, kes 
on uus omanik. Neil lõpetajatel, kes leiavad 
kapile ise ostja või kelle kapi kasutajaks saab 
noorem õde või vend, palun samuti sellest 
muudatusest teatada, et registris parandus teha. 
Aado Haandi, haldusjuht 
 

ÜLERIIGILINE LOODUSTEADUSTE 

OLÜMPIAAD 
    Pühapäeval, 15. mail toimus Tartus 
vabariiklik loodusteaduste olümpiaad, kuhu 
meie koolist oli kutsutud 8.b klassi õpilane 
Magnus Kaldjärv. Lõppvoor koosnes 
praktilistest töödest, kus oli vaja teadmisi 
näidata füüsikast, keemiast ja bioloogiast. 
Vaatamata rasketele ülesannetele sai Magnus 
kokkuvõttes II koha ja ta arvati 
ettevalmistusgruppi, kelle seast edaspidi 
valitakse Eesti loodusteaduste võistkond, kes 
esindab meie vabariiki detsembris toimuval 
rahvusvahelisel olümpiaadil, mis seekord 
toimub arvatavasti Aafrikas. Palju õnne, 
Magnus! 
Raili Tamm, Arne Loorpuu ja Inge Vahter, 
loodusainete õpetajad 
 

BRIDŽ 
    Laupäeval, 14. mail toimus bridživõistluste 
viimane, seitsmes etapp. Arvesse läinud kuue 
parema tulemuse põhjal läks SÜG-i meistritiitel 
jägamisele kahe 11.c klassi paari vahel: 
Kaspar Saar – Stenver Matt 
Kaarel Koppel – Mart Laus. 
Järgnesid Rimo Timm, Manglus Lember, Matis 
Rüütel, Jakob Prii, Artur Loorpuu, Birgit 
Truumees, Aare Arnold Äkke ja esikümne 
lõpetas Kert Siiner. Võistlustel osales 19 
õpilast. 
    Suured tänud osalejatele, bridžiringi 
presidendile Birgitile ja commandos´te 
juhendajale Markole. Kohtumiseni järgmisel 
õppeaastal, see tähendab juba sügisel. 
Arne Loorpuu, juhendaja 

ALGKLASSIÕPILASTE 

MALEVÕISTLUSED 
   12.04–12.05 toimusid algklassi õpilaste 
võistlused kiirmales. Poiste võistluses osales 23 
õpilast. Parimad olid: 
1. Andre Koppel 2b 
2. Andres Sepp 2b 
3. Randel sepp 3b 
4. Paul Antsaar 2a 
5. Kaspar Kivi 2a 
6. Torm Vatsfeldt 2a 

    Tüdrukute võistlusel oli 8 osalejat ja 
paremad olid: 
1. Siret Sui 4b 
2. Kätriin Käsper 3a 
3. Lily Vahter 4a 

 
Juuno Jalakas, maleringi juhendaja 
 
 

RAAMATUKOGU TEADE 
    Esmakordselt kuulutati sel õppeaastal välja 
KÕIGE RAAMATUKOGUSÕBRALIKUMA 
KLASSI tiitel! Selle sai 12.c klass 
(klassijuhataja Rita Ilves), kes veetis 
raamatukogus kõige rohkem oma vaba aega – 
nii õppides, laenutades, küsimuste-vastuste 
voorusid pidades ja lihtsalt maailma asju 
arutades. Kõike head neile edaspidiseks! 
 

 
12.c klass oma tavapärases töises meeleolus 
 
Iivi Vikat, raamatukogu juhataja 
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SPORTLASTE TULEMUSI 
11. mail toimusid Rakveres Eesti 
Koolispordiliidu võistlused kergejõustikus. 
Osalesime ka meie, et parandada enda eelmisel 
aastal võistkondlikult saavutatud 6. kohta. see 
õnnestus, saavutasime 4. koha Rakvere 
Reaalgümnaasiumi, Tallinna Saksa 
Gümnaasiumi ja Valga gümnaasiumi järel. 
Meie parimaid tulemusi: 
 
1. kohad 
Danel Tiirats 800m – 2.17,50 
Eva Haavel 600m – 1.47,87 
Teele Treiel kuul – 9.82 
Teele Treiel kõrgus – 1.65 
 
2. kohad 
Karmen Armus 100m – 13.70 
Väike-Rootsi teatejooks 2.15,02 koosseisus 
Mari-Liis Tishler, Ott Aljas, Greete Vapper, 
Rauno Liitmäe 
 
3. kohad 
Gerli Gull pall – 48.00 
Grete pokk ketas – 30.40 
 
4. kohad 
Eva Haavel kaugus – 4.45 
Mari-Liis Tishler 800m – 2.27,78 
 
5. kohad 
Greete Vapper 100m – 13,44 
Danel Tiirats 60m – 8,19 
Rauno Liitmäe ketas – 35.02 
 
6. kohad 
Kerdo Jakunin kaugus – 5.74 
Ivar Indrek Himmist 1500m – 4.57,65 
Mihkel Lember ketas – 34.11 
Mari-Liis Tishler 100m – 13,61 
 
7. kohad 
Edgar Vanin 1500m – 4.36,12 
Ott Aljas kaugus – 6.43 
Grete Pokk kuul – 8.02 
 
8. kohad 
Airike Kapp pall – 43.00 
Ulla Volke kõrgus – 1.35 
Riine Rander kaugus – 4.69 
Kerdo Jakunin 100m – 5.74 

 

Ülejäänud tulemused: 
Karita Süld 60m – 9,13 
Karita Süld kaugus – 3.96 
Helina Koppel 60m – 9,25 
Helina Koppel 600m – 2.04,82 
Karmen Armus kaugus – 4.09 
Anita Jakimenko 100m – 14,39 
Anita Jakimenko kõrgus – 1.30 
Kreta Rand kuul – 8.23 
Kreta Rand 800m – 2.59,21 
Anna Afanasjeva 800m – 3.05,99 
Anna Afanasjeva kaugus – 3.86 
Greete Vapper kaugus – 4.63 
Eliise Hoogand 800m – 2.42,25 
Eliise Hoogand ketas – 20.59 
Loore Magus kõrgus – 1.35 
Johannes Treiel kaugus – 4.47 
Johannes Treiel pall – 60.00 
Genert Allikmaa 60m – 8,70 
Genert Allikmaa kaugus – 4.58 
Joel Jakob Koel 100m – 12,77 
Joel Jakob Koel kuul – 9.77 
Hannes Kask 800m – 2.44,24 
Hannes Kask pall – 55.00 
Ivar Indrek Himmist kuul – 8.56 
Edgar Vanin kuul – 10.39 
Kevin Grass kõrgus – 1.55 
Kevin Grass kaugus – 5.32 
Taavi Aeg kõrgus – 1.50 
Ken Kaljurand kõrgus – 1.75 
Ken Kaljurand kaugus – 5.98 
Mihkel Lember kõrgus – 1.75 
Rauno Liitmäe 100m – 11.95 
Ott Aljas 100m – 12,14 
    Sõit sai teoks tänu Euroopa Liidu 
Sotsiaalfondile. Suur aitäh kõikidele tublidele 
sportlastele! 
Virge Treiel, kergejõustikutreener 
 

LAULUPEOLE, LAULUPEOLE!! 
    Palju laulmist, palju laagerdamist, palju tööd 
ja palju lusti – niimoodi on üldjoontes 
möödunud meie nelja koori elu sel õppeaastal. 
Nende tegevuste sihtmärk oli pääseda 
laulupeole ning laulda edukalt end 
kategooriasse. Eesmärk sai täidetud 
sajaprotsendiliselt: KÕIK koorid (JO-LE-MI, 
kRATID, KRESSENDO, KREEDO) pääsesid 
laulupeole ning ettelaulmisel saavutasid kolm 
koori kõrgeima – I ja Kressendo tugeva II 
kategooria. Õnnitleme ja täname kõiki lauljaid! 



 — KOOLI INFO — 

 

 

 SÜG-Press nr.308 lk.4  

    Oma lauluoskust ja ühtlasi toredaid laulupeo 
laule sai publikule demonstreeritud 11. mail 
toimunud juba traditsiooniliseks saanud SÜG-i 
VÄIKESEL LAULUPEOL. KRATID esinesid 
ka 5. mail toimunud EMADEPÄEVA 
KONTSERDIL Kultuurikeskuses koos suurte 
meestega Saaremaa Meeskoorist SÜM (sealt 
pärit ka juuresolev pilt!).  
    1.–3. juulini toimub 11. Koolinoorte 
Laulupidu Tallinnas! 

 
Poistekoor Kratid 
 
Riina Laanes ja Mari Ausmees, koorijuhid 
 

KUIDAS 2.A KEVADET OTSIS 
    Reedel, 6. mail käisime klassiga Viidumäel. 
Otsisime koos õpetaja Inge Vahteriga kevadet, 
uurisime loomade tegutsemisjälgi, kuulasime 
linnulaulu ja nautisime ilusat kevadist ilma. 
Erilisena jäi meelde see, et ühel pool maanteed 
õitsesid sinililled ja ülased ning samal ajal 
teisel pool maanteed sai ronida veel viimase 
lumehange otsas. Vaatetornist sai uurida 
ümbritsevat metsa, selgus, et okaspuid on 
Viidumäel tunduvalt rohkem kui lehtpuid. 
Märkasime ka liblikaid – väikest koerliblikat ja 
lapsuliblikat. Mõnel lapsel tuleb nüüd kirju 
suvi, mõnel ilus kuldne, see sõltub sellest, 
kumba liblikat enne nägid. Õppisime vahet 
tegema samblal ja samblikul. Kas teadsite, et 
on olemas ilusa nimega sammal – roossammal? 
Meie sõitu rahastas KIK. Tänan õpetaja Inge 
Vahterit tarkuste jagamise eest. 
 
Lapsed arvavad sõidust ise nii: 
Hedvig: Me sõitsime bussiga reede hommikul 
Viidumäele. Alguses käisime vaatetornis. See 
oli väga kõrge. Siis me sõitsime metsa. Seal me 
nägime sinililli, ülaseid ja roosasid sinililli. Siis 
me nägime veel sammalt ja samblikku. Me 
leidsime põdra ja hirve pabulaid. Nägime 

hiireurgu ka. Me kuulsime laulmas väikest 
lehelindu, ta laulab silk-solk, silk-solk ja veel 
kuulsime valeööbikut. Valeööbik on tegelikult 
laulurästas. Viidumäel kasvab üle 800 erinevat 
liiki taime. Me korjasime karpi taimi ja pärast 
kiletasime need ära. Mul on kile vahel sinilill, 
ülane, metsmaasikas, nurmenukk, sammal, 
samblik, kuusk ja kaseurvad. Õpetaja Inge 
rääkis, et kadakamarjades on palju C-vitamiini. 
Nägime ühte mändi, millel oli koor ära. Sealt 
korjati vaiku. Me maitsesime männivaiku. See 
oli hea. Siis me jooksime mäest alla ja ronisime 
jälle üles. Mulle meeldis Viidumäel. Oli tore 
päev.  
 

 
Õpetaja Inge loodustarkust jagamas 
 
Gregor: Viidumäel kaitstakse peamiselt taimi. 
Seal leidub ka palju loomi,aga meie ei näinud 
kedagi, sest me tegime lärmi ja loomad pugesid 
peitu. Metsas oli vahva, sest me nägime 
metsateel palju pabulaid. Nägin oksal kookonit, 
kust tuleb liblikas. Õpetaja rääkis, et Viidumäe 
looduskaitseala asub Saaremaa selgrool. Seal 
oli üks vahva mägi, millelt ma alla rullisin. Siis 
hakkas meil piknik, sest kõigil oli nälg. Oli tore 
päev looduses, saime palju huvitavat teada 
Viidumäe kohta. 
Torm: Õpetaja rääkis, et vanasti, kui nätsu ei 
olnud olemas, siis käidi metsast vaiku võtmas 
ja seda näriti nätsu asemel. 
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Eliisa: kui me juba seal kohal olime, siis 
läksime ühte hästi pikka torni. See torn oli 26 
m pikk. Mina ronisin kõige tippu, mõned ei 
julgenud isegi peale tulla. Meile räägiti, et 
Viidumäel olid kunagi ammu ühed hästi haiged 
inimesed. Nendel oli pidalitõbi. Nad viidi ühte 
haiglasse, aga arstid ei saanud nende juures 
olla, sest see on nakkushaigus. Me jõudsime 
metsa, kus oli igasugu taimi. Jalutasime edasi 
ja meile tuli vastu hästi kõrge mägi. Me 
jooksime sealt alla. Mulle meeldis see reis 
väga! 
 

 
 
 

 
 

Kelly: Igaühel oli kaasas väike karbike, kuhu 
sisse saime panna igasugust ilusat kraami. 
Näiteks kuuse- ja männioksakese, põneva 
sambliku, huvitava samblatükikese. 
Joonas: Sain teada, et kui Saaremaa veest 
kerkis, siis tõusis Viidumäe esimesena veest. 
Veel sain teada, st puuseened lagundavad puid.  
 
 

 
Kõik said loodust oma käega katsuda 
 
Irena Sink, klassijuhataja 
 

12. MAI – PÕNEV PÄEV 
1.b klassi laste meenutusi 12. mai pikast ja 
põnevast päevast: 
 

Voldemar Kirss: Me alustasime kevadist 
matkamist. Kõndisime lossi. Lossis 
meisterdasime külmkapimagnetit. Meil läks 
meisterdamine hästi. Siis läksime Supeluse 
randa piknikku pidama ja mängima. Peale 
söömist kõndisime Rannahoone juurde. Seal oli 
ka päästemeeskond. Seal saime ka targemaks ja 
tegime harjutusi. Siis kõndisime sadamasse. 
Seal lasti kummipaat vette. Jälle hakkasime 
kõndima. Pargi lasteaias vaatasime teatrit. 
 

 
1.b klass valminud külmkapimagnetitega 
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Mark Paomees: Lossis oli väga tore 
magneteid meisterdada. Eilsest päevast meeldis 
mulle kõige rohkem Titerannas käia. Titerannas 
meeldis mulle sellepärast, et sinna tuli 
päästeteenistus. Naksitrallidest meeldisid mulle 
kõige rohkem Muhv ja Kingpool. 
 

 
Pargi lasteaialaste etendus „Naksitrallid“ 
 

 

Raul Tahk: Me käisime lasteaias teatrit 
vaatamas, lossis magneteid tegemas ja 
Supeluse rannas. Seal oli päästeteenistus. Siis 
oli seal veel jube äge mänguväljak. Me 
kohtasime lossi tiigil luikesid. 
 
Lissel Mägi: Mulle meeldis, kui me võistlusi 
tegime. Mulle jäi meelde, kuidas lasteaialapsed 
etendust tegid. Ja see oli ka väga vahva, kui üks 
tädi rääkis meile veeohutusest. Ja kui 
päästepaat vette lasti. 
 
Paula Aarnis: Mulle meeldis magneteid teha, 
meeldis kiikuda ja veel see, kui päästeteenistus 
aitas mind. 
 
Orm Maripuu: Olime lossis ja siis tegime 
magnetit. Peale lossis käimist läksime Supeluse 
randa. Seal tegime piknikku. Siis tuli 
päästeteenistus ja siis me mängisime igasugu 
mänge. Ja peale mängude mängimist läksime 
Pargi lasteaeda. Seal tegid lasteaialapsed meile 
teatrit. Ma ei mäletanudki oma lasteaia 
õpetajaidki. Nende nimed olid Maire, Ester ja 
Margi. Mulle meeldis neid väga uuesti näha. 
 

 
Päästemeeskond kummipaati katsetamas 
 

 
Kätlin Poopuu tutvustab päästevesti, abiliseks 
Maris Alas 
 

 
Kevadine Kuressaare 
 

1.b klass tänab Piret Hiiet, Kätlin Poopuud 
koos päästemeeskonnaga, näitlejaid ja 
juhendajaid Pargi lasteaiast, Kaie Tamlehte. 
Alli Kallaste, 1.b klassijuhataja 
 


