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KOLMAPÄEVAST REEDENI 

K  28.09 09.45 4.- 6. klassi 
aritmeetikavõistlus 

 10.45  9.- 12. klassi 
aritmeetikavõistlus 

 14.00  Direktsiooni koosolek 
 15.30 Klassijuhatajate nõupidamine 
  Euroopa keelte päeva 

tähistamine (eriplaan) 

N  29.09 16.00  Gümnaasiumi mälumängu I 
voor 

  Euroopa keelte päeva 
tähistamine 

R  30.09 10.00  MK inglise keele õpetajate 
koolitus 

 11.15  Lasteaiapäev 
  Inimeseõpetuse olümpiaadi 

lõppvoor 
  7.- 9. klassi tüdrukute 

jalgpalliturniir 

L  01.10 10.00  Matemaatika lahtine võistlus 

E  03.10 10.45  Klassivanemate koosolekud 

T  04.10 09.00  SA juhatuse koosolek 
 09.45  7.- 8. klassi 

aritmeetikavõistlus 
 16.00  Õpilasesinduse koosolek 

K  05.10 09.45  4.- 6. klassi 
aritmeetikavõistlus 

 10.45  9.- 12. klassi 
aritmeetikavõistlus 

 14.00  Direktsiooni koosolek 
 15.00  Juhtkonna koosolek 

N  06.10   Stiilipäev: 1960-ndad 

R  07.10   Õpetajate päev,  
  KOOLIMAJA 50 
 

DIREKTSIOON TÄNAB 

Anne Teigamägi, Arne Loorpuu, Jakob Prii, 
Mart Laus, Kaarel Koppel, Sander Armus, 
Indrek Peil, Raili Tamm, Ülle Mägi, Diana 
Õun, Triino Lest, Jaana Albert, Kalle Kiik – 
Teadlaste ÖÖ 2011 läbiviimise eest 

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED 

K   28.09 Merje Oopkaup. Ühiskonnaõpetuse 
õpetajate suvekoolist 

N  29.09 Direktsiooni info 
R  30.09 Monika Raudsik. Õpiabi arengutest 
E  03.10 Viljar Aro 
T  04.10 Anne Teigamägi, Marika Pärtel. 

STH-st Läänemaa sõidu järel 
K  05.10 Inge Vahter, Mart Mölder.  

Globe’i konverents 
N  06.10 Direktsiooni info 
R  07.10 Õpetajate päeva lood 
 

WALESI PÄEVAD SAAREMAA 

ÜHISGÜMNAASIUMIS 

28.- 29. SEPTEMBER 2011 

      

Taaskord on see aeg, kui meie koolis 
tähistatakse võõrkeelte ainekomisjoni poolt 
korraldatavat Euroopa keeltepäeva. Seekord 
otsustati tutvustada Walesi. Wales on ajaloolis-
geograafiline piirkond Suurbritannias. Walesi 
suurim linn on pealinn Cardiff. Lisaks punasele 
draakonile on Walesi sümboliteks ka porrulauk 
ja rahvuslill (kollane) nartsiss. Kena tutvumist 
Walesiga! 
 
KOLMAPÄEV, 28. SEPTEMBER 

Ustel on sildid kõmri keeles; 
koolikell kõlab teistmoodi; 
näitus I korrusel; 
menüüs vastavad toitude nimed; 
filmide vaatamine inglise keele tundides 3.- 12. 
klass; 
viktoriin 1.-12. klassile –  küsimused saab kätte 
12.45 ruumist 203; 
algklassidele tutvustatakse Walesi, 
joonistatakse draakoneid, pannakse üles neist 
näitus;  
II ja III korrusel näitus Walesi tutvustavatest 
plakatitest. 



 — KOOLI INFO — 
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NELJAPÄEV, 29. SEPTEMBER 
09.45 Karaoke laulmine aulas PK; 
10.45 karaoke laulmine aulas G; 
12.45 Viktoriini vastuste äratoomine ruumi 304. 

Diana Õun, võõrkeelte ainekomisjoni esimees  
 

TEATED 

Rahvatants põhikoolile! 

03. oktoobril kell 16.00 alustab rahvatantsuring 
põhikoolile. Kui sa oled 5.-9. 
klassi õpilane ja sind huvitab rahvatants ning 
eesmärgiks on osaleda tantsupeol, siis nüüd on 
õige aeg alustada. 

Tule kohale 03. oktoobril kell 16.00 kooli 
aulasse. 

Täpsemat infot saab telefonil 5280581 või 
aadressil eena.mark@gmail.com. 

Eena Mark, rahvatantsuõpetaja 
 

ASTRONOOMIA ÖÖ 

Reede õhtul toimus üle-Eestilise teadlaste öö 
raames ka meie kooli astronoomia öö. Huvilisi 
kogunes füüsikaklassi sedavõrd palju, et 
kõrvalruumist tuli lisatoole tuua. Seekord kuulati 
videoklippidega illustreeritud loengut tähtedest. 
Sellest, millest ja kuidas tähed tekivad, 
missugused nad on ning kui suuri süsteeme 
moodustavad. 
Ettevõtmine lõppes võistkondliku viktoriiniga, 
mille võitis SÜG-i 12B ja Tartu Ülikooli 
segavõistkond. Teise koha sai Orissaare 
Gümnaasiumi ja kolmanda meie 11B klassi 
võistkond. 

 
Kaksikspiraalgalaktika 

Indrek Peil, füüsika- ja astronoomiaõpetaja 
 

MÄLESTUSED SUVEST 

Sel sügisel tulid 3. b klassi lapsed suvevaheajalt 
tagasi kooli omakirjutatud raamatutega. Millal  
siis veel rohkem sündmusi on, kui pikal 
suvepuhkusel! Nii sündisidki raamatud, mis 
jutustavad rõõmsatest suvepäevadest, põnevatest 

reisidest ja matkadest, lõbusatest külaskäiku-
dest ja niisama olemisest.  

Kõige rohkem kirjutati jaaniõhtust ja reisidest. 
Populaarseimateks reisisihtkohtadeks olid 
naaberriik Läti ja meie pealinn Tallinn. 
Kaugemad kohad, kus veel lapsed reisisid, olid 
Leedu, Soome ja isegi Itaalia. Eestis käidi veel  
Hiiumaal, Abrukal, Tartus, Ida-Virumaal ja 
Pärnus.   

Mõned raamatud on nagu päris reisikirjeldused, 
aga mõned jutustavad väga lihtsalt, kuidas suvi 
möödus. Paljudes raamatutes on juttude kõrval 
ka omatehtud luuletused. Mitmel lapsel on 
raamat nagu päevik, kus on päevakaupa kirja 
pandud, mis ta sel päeval tegi. Kõiki raamatuid 
kaunistavad omatehtud joonistused  või fotod 
või siis mõlemad.   
 
Vaheaja lõpp 
 Karl Kübarsepp 
 
Stopper kinni vajuta, 
ilm veel täna sajuta. 
Kinni löödud vaheaeg, 
kohe algab kooliaeg. 
 
Meelest läinud kirjaread, 
mängumõtted veel täitmas pead. 
Lühemaks jääb päevavalgus, 
kohe tuleb koolialgus. 
 
Seal pole miskit ohata, 
on tore sõpru kohata. 
Ka minu uus vihikumapp 
Tahaks näha, kus on koolikapp. 
 

Kuidas raamatuga valmis saadi, oldi erineval 
arvamusel. Mõned võtsid terve suve hoogu ja 
kirjutasid alles viimasel puhkusenädalal 
raamatu valmis. Oli aga ka neid, kes läbi suve 
märkmeid tegid ja enne kooli lõpliku variandi 
valmis kirjutasid ja pildid joonistasid. Kõik olid 
raamatut esitledes rahulolevad ja oma raamatu 
üle väga uhked.  

Nii valmis pea kõigil OMA esimene raamat, 
mis aga kindlasti riiulisse järge ootab.  
Aitäh ka kodudele, kes lapsi toetasid ja tagant 
utsitasid. Kõik said ülasandega hästi hakkama. 
 

Õpetaja Kersti Truverk 


