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SISEKONTROLL
Uued õpetajad: matemaatika ja vene keel
IMELINE AJALUGU LÕIMIB KÕIKE
Juhtusin ostma Skandinaavia menukaima
ajalooajakirja Imeline Ajalugu teise numbri ja
pean ütlema, et pole olnud varem sellist
kogemust, et iga lehekülg on loetav. Äärmiselt
huvitav ja seda igas valdkonnas. Kui ajaloost
kui õppeainest siin mitte rääkida, siis
füüsikutele pakub kindlasti huvi põnev lugu
Edisoni leiutistest. Geograafid saavad teada, et
Magalhães ei olnudki esimene, kes maakerale
ringi peale tegi. Keemikute jaoks on põnev
lugu metallidest - iga uue metalli avastamine
viis inimkonda oma arengus hüppeliselt edasi.
Zooloogide või ka loomapsühholoogide
maiuspalaks on lugu loomade kasulikkusest
sõjapidamisel ja tehnoloogid saavad ülevaate
laevaehituse arengutest. Psühholoogiahuviliste
jaoks on „Auk peas inspireeris Freudi“ ja
muusikaõpetajad saavad täpsemalt teada ime e kastraatlauljatest. Ühiskonnaõpetuses tasuks
kindlasti käsitleda artikli „Kolm venda
põgenesid üle Berliini müüri“ laiemat tausta.
Kavatsen juba täna ajakirja tellida, sest „kes
minevikku ei mäleta, elab tulevikuta“.
Kirjutatu viis mõtted taas nädala lõpul
toimuvatele Saaremaa Miniteaduspäevadele.
Mis seegi muud on, kui ekskursioon eri
valdkondade uurimisaladel - põnev
õpilasuurijatele ja õpetajatest juhendajatele
ning rikastav nii tulemuste kui
protsessimeetodite osas. Reedel, 25.11 kell
14.00 algab aulas TLÜ teaduri Mart Laanpere
loeng „Teadus, tehnoloogia ja innovatsioon“
ning 15.55-16.40 koolitus uurimistööde
juhendajatele „Arvuti kasutamine uurimistöös“.
Loodan, et aula on lisaks teaduspäevade
osalejatele meie õpetajatest ja õpilastest tulvil.
On ju meie kooli olulisimad väärtused
õppimine, traditsioonide austamine,
meeskonnatöö, pidev analüüs ja arenemine;
parimate tulemuste saavutamine; loovuse
toetamine; ideede hindamine; hoolivuse,
abivalmiduse ja viisakuse kasvatamine;
uurimistegevuse arendamine; koostöö
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lapsevanematega; oma kooli tunne; positiivsete
kogemuste jagamine teistele.
Ja tõepoolest - praktiliselt kõik väärtused on
seotud Miniteaduspäevadega. Seepärast kutsungi
kõiki omasid - OSALEGEM OMA KOOLI
MINITEADUSPÄEVADEL!
Viljar Aro, koolijuht
ESIMESED VÕITJAD SELGUNUD
2011. aasta Kadri - Mardi võrkpalliturniiri
võitjad on selgunud.
15.novembril kell 15.30 kogunesid Saaremaa
Ühisgümnaasiumi võimlasse 7.-9. klasside
võistluse kuuele võistkonnale lisaks ka 6b klassi
tõelised kadrid - mardid.Mängiti kahes alagrupis
1 geim 15 punktini. Alagruppide 2 paremat
pääsesid edasi finaalturniirile.
III – IV koha mängus kohtusid 8a ja 9b. Võitjaks
tuli 9b- seega III koht.
Põhikooli osa Kadri - Mardi turniiri I – II koha
mängus hakkasid oma oskusi näitama 9a ja 6b
klassi võistkonnad. Väga põnevast kohtumisest
väljus lõpuks võitjana 9a kadrid- mardid, kes
mängisid järgmises koosseisus: Anna Afanasjeva,
Liisa Allik, Maria Toomsalu, Taavi Aeg, Tanel
Aeg ja Karla Kirsch.
6b klassi võistkonda esindasid Gerli Gull, Kadri
Aru, Eliisa Saar, Robin Mäetalu, Karl Kustav
Kuning, Johannes Treiel, Karita Käsk ja Mart
Truu.
Võitjaid autasustati kooli meistrimedali,
päevakohase diplomi ja OÜ Rehe Pagar
kringliga.
Võistluse paremusjärjestus oli järgmine:
I - 9a
II - 6b
III - 9b
4. - 8a
5.- 6. - 7b ja 8b
7. - 7a
Vilekohtunikena töötasid Robin Mäetalu 6b-st,
Karla Kirsch 9a-st ja õpetaja Aime Metsmaa.
Lauas kirjutasid hoolsalt punkte Airike Kapp ja
Karita Käsk, mõlemad 6b- st.
Täname kõiki võistkondi, pealtvaatajaid,
kohtunikke toreda spordiõhtu eest.
Eriline aitäh meie sponsorile OÜ Rehe Pagar.
Kadri- Mardi võrkpalliturniiri korraldaja
Aime Metsmaa
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KRATID LAULULAAGRIS
Me käisime poistekooriga "Kratid" Valjala
Põhikoolis laululaagris. Sel päeval oli imeline
kuupäev 11.11.11.
Laagri peaeesmärk on nagu alati mitmeid laule
selgeks õppida ja õpituid lihvida. Tegime seda
mitmeid tunde ja nüüd võib julgelt
jõuluesinemisele vastu minna. Lisaks
laulmisele on alati kavas ka sportimine
(rahvastepall,korvpall ja jalgpall) ja ei puudu
ka laagri üllatus. Seekord tulid oma
võitluskunste tutvustama Raivo Paasma oma nn
õpilastega (kelleks üllatuslikult osutusid
täiskasvanud mehed - üks neist meie laulupoisi
Alo isa!). Kui kedagi peaks huvitama, siis oli
nende programm järgmine:
1. Samurai mõõgakunsti näitena esitletud
kolme IAIDO kata´t
a)ootamatu vastase elimineerimine,
b)samurai palkamine Shoguni teenistusse,
c)SEPUKU (ausurm),
2. NINJUTSU - vanade Jaapani varisõdalaste
(ninjade) võitlustehnikad erinevate relvade ja
vahenditega,
3. KOBUDO - kaasajastatud võitlusvorm
erinevate relvadega, mis siis kohandatud
treeningute läbiviimiseks erinevatele
vanusegruppidele. Antud esitluses oli kasutatud
BO (pika kepi), BOKKEN´i (samurai mõõga)
ja NUNCHAKU (riisikootide)
kohandatud võitlustehnikaid.
Saime palju uut teada. Ka poisid ise said
mitmeid võitluskunste proovida!!!
See kõik oli VÄGA põnev!!

Meil oli laagris traditsiooniliselt ka tublidussüsteem: heategude tegijad said sinise täpi ja
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kes tegi midagi halvasti, see sai punase täpi.
Tulemused on koori saladus...
Õhtul vaadati jalgpalli: Eesti- Iirimaa mängu.
Meile see laager igatahes väga meeldis.
Lõpetaks meie pesamuna Maru Varavini
hõiskega: „Nii lahe laager oli!”

minna, ja asjade kohta, mille pidime ristsõnasse
kirja panema, olid antud vihjed.
Kõik kohad läbib käidud, võisime vastused ära
anda ja saime auhinna. Selleks oli meil Lotte
jäätis.

Carlos Liiv ja Rauno Põlluäär 6B
Laagrit toetas Euroopa Liidu Sotsiaalfond

Kõige tublim meeskond lossis orienteerumisel

8B MUUSEUMITUNNIS
16. novembril käisime klassiga lossis. Enne lossi
jõudmist tutvustas õpetaja Merle meile linna
vaatamisväärsusi.
Lossihoovi jõudes jaotati meid kolmesteks
gruppideks, mind pandi kokku Anna-Maria ja
Kristiga.
Esmalt lossi sisse jõudes viidi meid linnuse
peakorrusel asuvasse endisesse piiskopi eluruumi.
Sinna oli välja pandud kirjaniku Aira Kaalu elu ja
tegemisi kajastav väljapanek. Aira Kaalu sünnist
möödus 7. novembril 100 aastat.
Esmalt anti meile kätte küsimused Aira (Alma)
Kaalu kohta. Pidime otsima infot tema kohta ja
selle kirja panema. Saime teisena küsimustele
vastatud ja võisime sellest ruumist lahkuda.

Vastuseid otsimas
Teise ülesande andis meile linnuse töötaja,
pidime lossis pisut orienteeruma. See polnud
tegelikult raske, sest meile oli ette öeldud, kuhu
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Hiljem saime ära minna ja oma jäätist nautida.
Lõppude lõpuks olid need kolm lõbusat ja
huvitavat tundi, saime teada palju huvitavat
Aira Kaalu kohta ja lugeda tema käsikirjas
kirjutatud luuletust.
Mulle meeldis ja olen enam kui kindel, et teised
nõustuvad minuga =)
Mairi Kukk, 8B
Muuseumitundi toetas Euroopa Liidu
Sotsiaalfond

IDEEKONKURSS „Hea tegu minu
kodukohas“
1.-15. detsember 2011
Konkursi eesmärk on ergutada õpilasi
mõtlema, märkama ja tegutsema ning leidma
sobiv lahendus heateoks oma kodukohas. Hea
tegu võib olla suunatud oma kooli, oma pere,
naabrimemme, suurpere, sõbra, lemmiklooma,
metslooma, looduse või kellegi muu olukorra
parandamisele. 2012. a jätkub konkursi II osa
„Hea tegu minu kodukohas“, kus õpilased
püüavad oma ideed ellu viia.
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Osaleda võib üksinda, sõbraga, grupiga või
klassiga. Osalemisel on kokku 3 arvestusgruppi:
1.- 4. klass
5.- 8. klass
9.-12. klass
Heateo idee kirjapanemiseks on vaja teada:
1) missugune on olukord,
2) miks see ei ole hea,
3) mida on vaja muuta,
4) kuidas seda korraldada
Idee kirjeldamiseks on vaja täita lisas olev lihtne
ja lühike osalusvorm (küsi klassijuhatajalt) ja
saata see UNICEFi unicef@unicef.ee hiljemalt
15.detsembril.
Diplomid ja toredad auhinnad UNICEFilt.
VABATAHTLIKUNA
TEADUSOLÜMPIALE
Osale ülemaailmsel teadusolümpial Eestis!
43. rahvusvahelise füüsikaolümpiaadi
korraldusmeeskond otsib oma
meeskonda vabatahtlikke
Vabatahtlikke vajab: Eesti Infotehnoloogia
Sihtasutus
www.ipho2012.ee
Asukoht: Tallinn / Tartu
Aeg: 15. - 24. juuli 2012
Kontaktandmed: Ene Koitla; +372 51 42 957,
ipho2012@eitsa.ee
Otsitavate vabatahtlike täpsem kirjeldus:
Rahvusvaheliste meeskondade grupijuhid;
Kontoriabilised;
Tehnikaabilised;
Toitlustusabilised;
Erinevate tegevuste abilisi;
Press, st ajakirjanikud ja fotograafid.
Ootame sind kandideerima, kui:
oled valmis töötama 10 päeva (nii nädala sees,
kui nädalavahetustel)
füüsikaolümpiaadi toimumise ajal 15. - 24. juuli
2012;
oled valmis osalema koolitustel ja seminaridel
enne füüsikaolümpiaadi (1 – 2 korda
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kuus, nii nädala sees kui ka nädalavahetustel
alates jaanuarist 2012. aastal);
oled vähemalt 16. aastane;
sul on hea inglise keele oskus kõnekeele
tasemel (boonus on mõne teise
rahvusvahelise keele oskus);
oled hea meeskonnatöötaja, kõrge
pingetaluvusega ja võimekas algataja /
organiseerija;
oled rõõmsameelne, viisakas, operatiivne,
asjalik ja arukas;
oled eelnevalt kokku puutunud
ajakirjandusega (ajakirjandusklassid,
ajakirjandustudeng, koolileht jne) ja sul on hea
kirjutamise oskus inglise keeles
(vajalik ajakirjanikuks kandideerijatel);
omad fotoaparaati ja eelnevat kogemust
sündmuste ja inimeste pildistamisel ning
saad võtta vestlusele kaasa oma töödest
parimad pildid (vajalik fotograafideks
kandideerijatel);
oled motiveeritud vabatahtlikuna töötama.
Tegevust pakub:
Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus pakub Sulle
rahvusvahelisel füüsika olümpiaadil
vabatahtlikuna panustamise kogemust, toredat
seltskonda ja mõnusat tunnet, et oled midagi
vabast tahtest ja heast südamest teaduse ja
hariduse nimel korda saatnud.
Organisatsioon pakub:
Tasuta koolitusi (nii eri- kui ka
meeskonnaalaseid) oma ala proffidelt,
rahvusvahelist
kogemust, erinevate võõrkeelte praktikat, uusi
sõpru ja kontakte, IPhO 2012 üritustel
tasuta osalemist (erinevad ekskursioonid; avaja lõputseremoonia Nokia
Kontserdimajas; tutvumisõhtu
Vabaõhumuuseumis; Nobelisti loeng Tartus
Ahhaa keskuses jne), tasuta toitlustust ning
vajadusel ööbimist Tartu ja Tallinna hotellides.
Tule ise ja võta sõber ka kaasa ning
garanteeritud on 10 päeva seiklust!
Ootame Sinu CV-d koos kontaktandmete ja
eelistatuima kahe ametisooviga epostiaadressile:
ipho2012@eitsa.ee hiljemalt 12. detsembriks
k.a
Teadusolümpia korraldustoimkond

