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KOLMAPÄEVAST LAUPÄEVANI
K  19.10  09.45     4. - 6. klassi 

         aritmeetikavõistlus
                10.45     9. - 12. klassi 

         aritmeetikavõistlus
                13.00     Vahur Valvere 

         loeng 7. - 9 klassile aulas
           14.00  Vahur Valvere loeng 11. -  

        12. klassile aulas
                14.00     Direktsiooni koosolek
                15.00     Tehnikanõukogu koosolek
                15.30     Vahur Valvere loeng       

         õpetajatele ja    
         lastevanematele aulas

                16.00     Nõukoja koosolek
N  20.10  09.50 Pedagoogiline  kõnelus  

         Direktsiooni info
                15.30     Õppenõukogu
                16.00     Põhikooli rekordite   

          püstitamine
                              Ettelugemispäev
R  21.10          Projektõppepäev  „Tagasi  

kooli“
VAHEAEG 22.10 – 30.10
E  31.10   10.45     Klassivanemate koosolekud
                               5. - 6. klasside     

          rahvastepallivõistlused
T  01.11    09.00    SA juhatuse koosolek
                 16.00    Õpilasesinduse koosolek
K  02.11   14.00     Direktsiooni koosolek
                 15.00     Juhtkonna koosolek
N  03.11                 Aktiivilaager
R  04.11                 Aktiivilaager
L  05.11    10.00    Keemia lahtine võistlus

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED
K  19.10 Triino Lest. Mobiilne noorsootöö
N  20.10   Direktsiooni info
R  21.10 Külalised. Tagasi kooli
E  31.10 Viljar Aro
T   1.11 Mari Ausmees. Reisist 

Portugali
K   2.11 Mia Rand. Hispaania unistus
N   3.11 Direktsiooni info
R   4.11 Elle Tasa. Muljeid Egiptusest

DIREKTSIOON TÄNAB
Abituuriumit –  toreda  ja  õpetliku  õpetajate 
päeva korraldamise eest
Mia Rand – õpilaste suurepärase juhendamise 
eest maakonna õpioskuste olümpiaadiks
Mia  Rand,  Ly  Haandi –  õpilaste  hea 
juhendamise  eest  inimeseõpetuse  olümpiaadi 
lõppvooruks

SÜG – SINU LAPSE KOOL
Just  sellise pealkirjaga kokkusaamine toimus 
kolmapäeval,  12.  oktoobril  meie  kooli 
auditooriumis. Algava eelkooli lapsi oli kohal 
70,  vanemaid  mõni  rohkemgi.  Lastega 
tegelesid õpetajad ja vanematega sai räägitud 
ühiskonna arengusuundumustest, kooli rollist, 
põhiväärtustest  jpm.  Kooli  jaoks 
huvipakkuvaimaks saab ehk lugeda tagastatud 
ankeetide kokkuvõtet, millest siin saab esitada 
enamkasutatud  märksõnu.  Pakutud  lauseid 
jätkati järgmiselt: 
1.  Kool,  kuhu  tahan  saata  oma  lapsed  (ja 
lapselapsed), peab olema…
Soe  ja  sõbralik,  kõrgetasemeline,  turvaline, 
nagu  üks  suur  ja  kokkuhoidev pere,  arenev, 
mõtlema õpetav, kodu lähedal.
2. Saaremaa Ühisgümnaasiumis hindan eriti…
Oma  kooli  tunnet,  kõrget  taset,  isiksuse 
arendamist,  õpihimulist  keskkonda,  rohkeid 
huviringe, koolivormi, õpetajate koostööd nii 
laste  kui  lastevanematega,  traditsioone  ja 
ajalugu,  arenemisvõimekust, 
väärtushinnanguid,  põhjalikkust,  distsipliini, 
pühendumist.
3. SÜG Eelkooli tulin sellepärast, et…
Oma  last  SÜG-i  panna,  tutvustada  kooli, 
koolis  oleks  tuttav  ja  turvaline  alustada, 
kooliks  paremini  ette  valmistada,  on  parim 
kool Saaremaal.
4.  Kui  peaksin  kirjutama  SÜGi  nõrkustest, 
siis…
Ei  oska  neid  öelda,  sest  pole  kooliga  enne 
kokku puutunud; tean, et neid ei ole; koormus 
on suur; lapsi on liiga palju; ujula puudumine.
5. Oma lapse õpetajatelt ootan eriti…
Lapsesõbralikkust,  igapäevast  tagasisidet, 
hoolivust,  eneseusu  süstimist  lapsesse,  iga 
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lapse  eripära  arvestamist,  nõudlikkust  ja 
järjekindlust,  mõistvat  ellusuhtumist,  laste 
võrdset  kohtlemist,  oskust  end  klassis 
kehtestada, et armastaks väga oma tähtsat tööd.
6. Kui mu laps õpib siin, siis lapsevanemana…
Toetan  oma  last  õppetöös,  teen  koostööd 
kooliga,  siis  tunnen uhkust  ja  olen rahul,  olen 
mures võimaliku ülepinge pärast lapsel.
7.  Lastevanemate  Koolilt  ootan  järgmisel 
aastal…
Kuidas  olla  parem  lapsevanem, 
õpetamisviisidest,  infot  ja  abi,  konkreetseid 
juhiseid, kooli arengusuundadest.
8.  Kui  oleksin  Saaremaa  Ühisgümnaasiumi 
direktor, siis…
Jätkaksin samas vaimus.
9. Tahaksin veel öelda, et...
Mulle  meeldib  see  kool  väga,  jõudu  ja  jaksu 
kõigile koolitöötajatele, mul on siin õppimisest 
ja  olemisest  ainult  suurepärased  mälestused, 
usaldan teie kooli. 
Lause  „Saaremaa  Ühisgümnaasium-  ja  saadki 
hakkama”  asemele  soovitati  panna  „Saaremaa 
Ühisgümnaasium- ja oledki hinnatud”.
Harivat eelkooli jätku kõigile
Viljar Aro, koolijuht

KOOLITOP
Kolmapäeval,  12.  oktoobril  said  maakonna 
koolid jälle kokku, et omavahel lõbusasti mõõtu 
võtta.  Kuressaare  Gümnaasiumis  toimus 
järjekordne  KOOLITOP,  kus  oli 
traditsiooniliselt ikka kolm ala - teadmiste 
teatejooks,  sportlik  osa  ning  loovus.  Spordis 
pidid kaks õpilast ujulas vette  ronima ja 50 m 
parvetama.  Loovuses  tuli  aga  valmistada 
erinevatest etteantud vahenditest pill  ning seda 
esitleda.
Võistlus  läks  meie  kooli  võistkonnal   väga 
edukalt.  Teadmiste  teatejooksus  tulime 
esimesteks ning üldkokkuvõttes saime auväärse 
3. koha 14 osaleja seas.
Meie vahvasse võitkonda kuulusid:
Elo Nõmm 5a
Karel Äär 6a
Alice Berens 7a
Eliise Kukk 7a
Laura Kaldjärv 8a
Kristiin Koppel 8a
Maria Pihlak 8a
Maria-Helena Palijenko 8a
Johanna-Liisa Mölder 8a

Magnus Kaldjärv 9b
Kiitus  teile  ja  aitäh  toreda  pärastlõuna  eest! 
Täname  ka  korraldajaid  Kuressaare 
Gümnaasiumist!
Triino Lest, huvijuht

ARITMEETIKAVÕISTLUSE  III 
VOORU TULEMUSED
7.-8. klass  
11.oktoobril toimunud III vooru parimad olid 
Laura  Kaldjärv  25  punkti,  Kirti  Haller  19, 
Johannes Rooso 18, Sten Vaher 16, Mari Kolk 
15 ja Maria Kristiina Mölder 15.
Individuaalarvestuses juhib kolme vooru järel 
Laura Kaldjärv 8a.
Klasside  arvestuses  on  kolme  vooru 
kokkuvõttes esikohal 7a, aga IV voor
võib kõike veel muuta. Olge kohal!
Anu Ausmees
* * *
9.-12. kl
Kolmapäeval, 12.oktoobril oli seitsme minuti 
jooksul  võimalik  lahendada  40  ülesannet. 
Osales  47 õpilast.  Parimad olid  Anni  Pupart 
11c 38, Manglus Lember 12c 38, Jakob Prii 
12c  38,  Robi-Jürgen  Algo  10b  33,  Magnus 
Kaldjärv 9b 32, Maria Aarnis 9b 32, Reedik 
Sõber 10c 31, Kaspar Viilup 10c 31, Krister 
Aleks Kasemaa 11c 31. 
Klasside esikuuikus olid  12c  105, 11c  98, 
10c  91,  9b  90, 10b 74; 11b 73.
Kolme  vooru  kokkuvõttes  juhivad  Manglus 
Lember 12c 115, Anni Pupart 11c 103, Jakob 
Prii  12c  99,  Brenda  Rauniste  10c  87,  Kaja 
Armus  10c  85,  Robi-Jürgen  Algo  10b  84, 
Magnus Kaldjärv 9b 82, Reedik Sõber 10c 82, 
Krister Aleks Kasemaa 11c 81, Matis Rüütel 
11c  81.  Kolme  vooru  kokkuvõttes  on 
klassidest parimad 11c 265, 12c 261, 10c 254, 
9b 212, 10b 198, 11b 188. 
Kolmapäeval, 19.oktoobril 10.45 toimub aulas 
neljas voor. Lõpptulemusena arvestatakse igal 
osalejal neljast voorust kolme parimat.
Viljar Aro

RAHVASTEPALLIVÕISTLUSED
Teisipäeval,  18.  oktoobril  toimuvad  5.-6.  kl 
poistele klassidevahelised
rahvastepallivõistlused  SÜG-i  võimlas 
algusega kell 16.00. 
Info spordistendil
Aime Metsmaa, kehalise kasvatuse õpetaja
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UJUMISHUVILISED
Sel aastal on alustanud tööd tasuta  ujumise ring 
Kuressaare Gümnaasiumi basseinis 5.-12. klassi 
poeglastele  ja  tütarlastele.  Tunnid  toimuvad 
neljapäeviti 16.45- 18.00 kõigile ja reedeti 16.00 
5.-9.kl  ja  17.00  10.-12.klassi  neidudele  ja 
noormeestele.
Kaasa  ujumisriided,  pesemisvahendid,  müts 
pikkadele juustele.

Lisainfot saab õp. Aime Metsmaalt

KODU-UURIMISTÖÖDE VÕISTLUS
Johannes Käisi Selts ja Paide Ühisgümnaasium 
kuulutavad  2011\12  õppeaastal   3.–  6.  klassi 
õpilastele  välja  kodu-uurimistööde  võistluse 
üldteemal  “Mäng  on  väikese  inimese  töö”. 
Tööde esitamise tähtaeg on 1. märts 2012. 
Uurimistöö vormistamise juhend on kättesaadav 
Paide  Ühisgümnaasiumi  kodulehel 
(www.paideyg.ee).
Uurimistööd saata aadressil:
Paide Ühisgümnaasium
Kodu-uurimistöö
Kooli 1
Paide 72718

Tööle lisada juhendaja  meiliaadress.

Kodu-uurimistöödest  tehakse  kokkuvõtteid 
2012. aasta septembris toimuval väikeste kodu-
uurijate päeval Paides.
Täpsem info: 
Heli Prii – Paide Ühisgümnaasiumi 
klassiõpetaja, heli.prii@gmail.com
Veronika Varik – Johannes Käisi Seltsi juhatuse 
liige, veronika.varik@tlu.ee

KORVPALLIHUVILISED NEIUD!
Korvpallihuvilised  neiud,  kes  soovivad  1x 
nädalas mängida  hobikorvpalli,  võtke  ühendust 
Virge Treieliga- virge.treiel@syg.edu.ee.
Virge Treiel, treener

TEATRIREIS TALLINNA 
Anni:
3.  oktoobril  kell  6.50 pidime  olema  kooli  ees. 
Mõne  aja  pärast  tuli  buss.  Me  sõitsime 
Tallinnasse  umbes  kolm-  neli  tundi.  Ja  selle 
arvesse  läheb  ka  praam.  Me  läksime 
Draamateatrisse  vaatama  etendust  „Väike 

Mukk”. Riided andsime garderoobi ja läksime 
saali.Siis  algas  etendus.  Etendus  rääkis 
Väikese  Muki  elust.  Pärast  etendust  läksime 
Vabadusristi  juurde,  nägime  vana 
suurtükitorni  Kiek  in  de  Kök  ja  Pika 
Hermanni torni. Siis sõitsime bussiga Rocca al 
Maresse.  Meil  oli  valida,  kas  sööme 
McDonaldsis  või  keskuses.  Peaaegu  kõik 
valisid  McDonaldsi.  Peale  söömist  läksime 
šoppama.  Pärast  läksime  bussi  ja  sõitsime 
koju.
See oli hiiglama äge reis!

Markus: 
Esmaspäeval käisime kahe klassiga Tallinnas. 
Meie  klassiga  oli  kaasas  4.a  klass.  Me 
vaatasime  Draamateatris  etendust  „Väike 
Mukk”. See oli naljakas ja tore.Väikest Mukki 
mängis  Alo  Kurvits.  Ta  oli  väike.  Siis  me 
läksime  Vabadussammast  vaatama.  Ja  sealt 
läksime  mööda  Toompea  nõlva  bussi  peale. 
Teel möödusime Kiek in de Kök-ist. Bussiga 
läksime  Rocca  al  Maresse.  Peale  söömist 
läksin  Rademari.  Mina  ostsin  sealt  uue 
jalgpalli. Siis läksime bussi. Bussijuhi nimi oli 
Tõnu.
Mulle meeldis Tallinna reis ja eriti teater.
Toredate lastega käisid teatris õpetajad 
Viire ja Irena.

KUIDAS  ME  SEENETEADLASED 
OLIME
Ühel  ilusal  oktoobrikuupäeval  sõitsime 
klassiga metsa. Meie eesmärk oli leida elusaid 
(mitte  pildi  peal  olevaid)  seeni  ja  muidugi 
seeneusse. Viimaste uurimiseks oli igal lapsel 
isegi  luup  kaasas.  Kogunesime  Saaremaa 
suurimale maalinnale, lugesime sõnad peale ja 
orienteerumine  võiski  alata.  Lapsed  olid 
vaimustuses  künklikust  maastikust,  mis 
Saaremaa  mõistes  andsid  juba  väikeste 
mägede  mõõdu  välja.  Igasuguseid  põnevaid 
söödavaid  ja  mürgiseid  seeni  ning  ka 
söögikõlbmatuid  seeni  oli  mets  vaatamata 
hilissügisesele  ajale  pilgeni  täis.  Uurisime 
seente eritunnuseid:  krae olemasolu,  värvust, 
piimmahla  eritumist,  eoslehti,  torukesi... 
Loomulikult oli  äratundmisrõõmu ka taimede 
puhul,  on  ju  metsaretked  koos  õpetaja  Inge 
Vahteri  tarkustega  meie  klassil  juba 
traditsiooniks kujunenud.

 SÜG-Press nr.317 lk.3 

mailto:virge.treiel@syg.edu.ee


— KOOLI INFO —

Meie õppepäeva rahastas KIK.
Aitäh toreda päeva eest õpetaja Inge Vahterile!
3.a klassi õpetaja Irena Sink

Seenemets
Teisipäeval,  4.  oktoobril,  sõitsime  klassiga 
seenemetsa.  Meiega  oli  kaasas  ka  peale  oma 
õpetaja  Inge  Vahter,  kes  tunneb  loodust  väga 
hästi. Me läksime sellisesse metsa, kus oli palju 
künkaid.  Enne,  kui  me  hakkasime  otsima  ja 
uurima,  rääkis  õpetaja  Inge  üle,  mida  olime 
tunnis seente kohta õppinud. Õpetaja Inge ütles, 
et seen tuleks maa seest välja võtta  keerates ja 
uurida,  kas  on  seeneniite  näha.  Siis  läksime 
erinevaid seeni otsima ja uurima. Need seened, 
mida leiti, olid järgmised: kukeseened, pilvikud, 
porgandiriisikad,  punased  kärbseseened, 
erinevad  puuseened,  kuldsed  kukeseened, 
igasugu sorti riisikad, kollane kärbseseen ja üks 
poiss  leidis  ka  valge  kärbseseene.  Kui  olime 
oma seened ära korjanud, saime kõik ühe künka 
peal  kokku  ja vaatasime,  mis  seeni leiti.  Meie 
õpetaja leidis ühe õunapuu, mille peal olid head 
magusad  õunad.  Siis  hakkasime  tagasi  sõitma. 
Mulle meeldis see reis väga. Palju tarkust sain 
ka juurde. Tahaksin teinekordki sellisele reisile 
minna.
Kristel Soe 3.a klass

GÜMNAASIUMI MÄLUMÄNG
Gümnaasiumi  mälumängud  on  viimsel  ajal 
kujunenud  väga  põnevaks  ja  lõbusaks.  On 
hakanud välja kujunema vahvad traditsoonid, 
näiteks  õige  vastuse  võidutants,  hüüded  ja 
paksud. Ka tabelis  toimub pidev „rebimine“. 
Suure mänguõhina  tunneb ära faktist,  et  üks 
võitkond jõudis ühe mänguga maha tõmmata 
3  korda  just  võige  vastuse  ja  vale  asemele 
kirjutada.  Huviga  oodatakse  alati  nii 
vahekokkuvõtet kui lõppskoori. 

Teises voorus said tulemused järgmised:
I koht – 12c 14p
II koht – 10a 13,5p
III koht – 11c 12p
4. koht – 11b 11p
5. koht – 12b 10,5p
6. koht – 10c 10p
7. koht – 10b 9p 
III voor toimub 10. novembril. Mängimiseni!

Triino Lest, huvijuht

KUTSUME OSALEMA SAAREMAA 
MINITEADUSPÄEVADEL!
Saaremaa Minitea-
duspäevad on viien-
dat korda toimuv 
üleriigiline õpilaste 
teaduskon-verents. 
Sel sügisel toimu-
vad need 25.-26. 
Novembrini Kures-
saares, Saaremaa 
Ühisgümnaasiumis. Konverentsile oodatakse 
õpilasi, kes on 6.-12. klassis koostanud 
eakaaslasi huvitaval teemal uurimuse ja nõus 
seda tutvustama kas suuliselt või 
stendiettekandena. Sobivad uurimused 
mistahes valdkonnas. Teretulnud on ka 
juhendajad ning kõik teised asjast huvitatud. 
Kõik ettekanded saavad kogenud 
superviisoritelt tagasisidet ning 
silmapaistvamaid noorteadlasi tunnustatakse 
auhindade ja meenetega. Registreeruda ning 
konverentsi kogumiku jaoks ettekande teese 
saata saab 7. novembrini. Selleks vajalik 
ankeet ning lähem teave on üles pandud 
Saaremaa Ühisgümnaasiumi kodulehele: 
http://www.syg.edu.ee/
Indrek Peil, peakorraldaja
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