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KOLMAPÄEVAST PÜHAPÄEVANI 

 
K  30.11 14.00   Direktsiooni koosolek 
N  01.12 16.00   Gümnaasiumi mälumängu 
             IV voor 
E  05.12 10.45   Klassivanemate 
             koosolekud 
 13.00   Matemaatika 
             kooliolümpiaad G 
T  06.12             Ettevõtluspäev 
 09.00   SA juhatuse koosolek 
 12.00   MK Koidulauliku  
             konkurss KG-s 
 14.45   Sisekergejõustikuvõistlused 
             C ja B vanuseklassidele 
 16.00   Õpilasesinduse koosolek 
 17.15   Sisekergejõustikuvõistlused 
             A ja JUN vanuseklassidele 
K  07.12 12.00   MK solistide konkurss  
             KG-s 
 14.00   Direktsiooni koosolek 
 15.00   Juhtkonna koosolek 
N  08.12  08.00  Matemaatika 
             kooliolümpiaad PK 
L  10.12 10.00   Geograafiaolümpiaadi  
             eelvoor KG-s 
P  11.12 10.00   Matemaatika talvine lahtine 
             võistlus YKS-is 
 

DIREKTSIOON TÄNAB 

 
Rita Ilves ja Sirje Kreisman – Krevera ja 
Kreisise suurepärase ettevalmistuse eest 
üleriigiliseks B. Alveri konkursiks 
Aime Metsmaa – Kadri – Mardi võrkpalliturniiri 
hea õnnestumise eest 
Inderk Peil ja tema meeskond - Saaremaa 
Miniteaduspäevade ladusa korralduse ning kena 
kordamineku eest 
Arne Loorpuu ja Teadusteatrimeeskond – 
suurepärase esinemise eest Tuleviku Kompassil 

 

SISEKONTROLL 
Uued õpetajad: vene keel 
Koolivormi kandmine 
 

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED 

 
K  30.11 Riina Laanes. Muusikaõpetajate  
 sügispäevadest 
N  01.12 Direktsiooni info 
R  02.12 Triino Lest. Arengutest  
 noorsootöös 
E  05.12 Viljar Aro 
T  06.12 Merike Kuldsaar. Konverentsist  
 "Majandushariduse mõtted ja  
 võtted" 
K  07.12 Kristi Aro. Praktikult praktikule 2 
N  08.12 Direktsiooni info 
R  09.12 Kersti Truuverk. Kujundavast  
 hindamisest 
 

ADVENDIAJA INNOVATSIOONIST 

 
Järjekordsed miniteaduspäevad on lõppenud. 
Mart Laanpere loeng „Teadus, tehnoloogia ja 
innovatsioon“ viis mõtted selleni, et ehk tõesti 
oleks aeg astuda järgmine samm uurimise teel. 
Meie õpetajatel ja õpilastel on juba 
uurimistööde juhendamise ja tegemise 
kogemused, me suudame eristada referaati 
uurimusest. Paraku kipuvad meie uuringud 
olema liiga trafaretsed - teoreetiline ülevaade 
teemast, mingi küsitlus ja järeldused. Pigem 
oleme jäänud oma praktilisse kogemusse kinni. 
Kvalitatiivseid uurimusi ei julge teha ja ka 
muud arengud kipuvad jääma teadmatuse taha 
kinni. Küllap oleks vajalik järgmise taseme 
koolitus ja ilmselt ka tihedam koostöö 
päristeadlastega. Ka õpetajad ju vajavad 
juhendamist. Loomulikult ei pea me oma kooli 
põhieesmärgiks  seadma uurimisinstituudiks 
saamise, aga ehk võiks saada uurivaks kooliks? 
See ju tähendab eelkõige vasturääkivuste ja 
probleemide märkamist, küsimuste esitamist, 
hüpoteeside püstitamist ja vastuste leidmist. 
Miks mitte olla piisavalt „hullud“, et teha enda 
elu huvitavamaks ja panustada rohkem sellele, 
mis tegelikult ka huvi pakub. Miks mitte püüda 
uurida nii, et tulemusi saaks ka rakendada - see 
ju ongi innovatsioon, see ju ongi elu 
arendamine.  
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Käes on esimene advent - uue kirikuaasta algus. 
Käes on aeg, kus elu kiire hoog püütakse maha 
võtta ja pikal pimedal ajal möödunut meenutada. 
Mõnes mõttes on tegu ajaga, mil pannakse alus 
uutele arengutele. Üksteisega rääkimine ja olnust 
järelduste tegemine avab uued uksed ja näitab 
kätte uued teeotsad. Jõulukuu teeb inimesi alati 
mõtlikumaks, üksteisega arvestavamaks ja 
paremaks. Jõulukuus antakse sageli endale uusi 
lubadusi ja püstitatakse uusi eesmärke. Soovin 
põnevat eneseleidmisaega! Soovin 
kindlameelsust oma  
võimaluste kaalumisel! Soovin julgust  
arenguks ja innovatsiooniks! Soovin jätkuvat 
üksteisemõistmist ja hoolimist! 
 
Viljar Aro, koolijuht 
 

LUULEFESTIVAL TÄHETUND 
 
25.-26. novembril toimus Jõgeval 19. korda Betti 
Alverile pühendatud luulefestival Tähetund. 
Tänavu tuli etendused teha B. Alveri ja H. 
Talviku loomingu põhjal. Saaremaad esindasid 
SÜGi kooliteatrid Kreisis ja Krevera. 
Esimene etendusega "Tolm herilase hapral 
tiival...", mis kajastas igavikulisi teemasid 
armastusest ja eneseotsingutest. Krevera 
"Otsitakse..."  ajendiks sai uus õppekava, mis on 
kirjandusõpetaja ja õpilased jätnud õpikuteta. 
Laval käiakse välja "kiiksuga" idee saata kooli 
elav kirjanik, kes õpikuid asendaks. 
 
Kümneliikmeline žürii eesotsas Jaak Allikuga 
andis välja grand prix, mis läks Miina Härma 
Gümnaasiumile; 3 laureaaditiitlit: Rakvere 
Gümnaasiumi Teatriansamblile, Kuusalu 
Keskkoolile ja SÜGi Kreverale. Kreverasse tuli 
ka 2 näitlejapreemiat: Karina Lõbus ja Krister 
Aleks Kasemaa. Samuti anti välja  rida 
eripreemiaid, millest ühe pälvisid Sandra Kahu ja 
Kärt Männa Kreisisest hingestatud laulu eest. 
 
Lisaks etendustele oli mälestushetk B.Alveri 
pargis, ansambli Eneseimetlejate Klubi esinemine 
ja vapustav Improteatri etteaste. 
 
Suur tänu meie vahvatele noortele näitlejatele 
tubli esinemise ja igati mõnusa olemise eest! 
Samuti kuuluvad tänusõnad bussijuht Tõnu 
Vaherile. 
Rita Ilves ja Sirje Kreisman, juhendajad 

POLITSEI PROJEKT KLIKK 

 
5. - 9. klassi õpilaste vanemad! 
Politsei viib ellu projekti KLIKK - kontrolli 
lapse interneti keskkonda. Loengu eesmärgiks 
on tutvustada internetivägivalla olemust; kuidas 
märgata vägivaldsuse märke nii enda kui ka 
teiste lähedaste lähisuhtes; kuidas elada 
turvalist, tervislikku ja vägivallatut elu; 
abisaamise võimalusi. 
Meie koolis toimub põhikooliealiste laste 
vanematele vastavasisuline koolitus  
07.12.2011 auditooriumis (ruum 138) kell 
18.00. 
 
Koolitusest osavõtuks registreeruda hiljemalt 
05.12.2011 meilitsi annet@syg.edu.ee 
 
Anne Teigamägi, projektijuht 
 

SÜG- i MEISTRIVÕISTLUSED 

KERGEJÕUSTIKUS 
 
Osavõtjad:  
Osaleda võivad kõik 5. – 12. klassi õpilased. 
Igale klassile toob punkte alal 3 poissi ja 3 
tüdrukut. 
Iga võistleja võib teha 3 ala. 
 
Aeg ja koht: 6.detsember 2011 Kuressaare 
Spordihall  
14.45 – C ja B vanuseklass 
17.15 – A ja JUN vanuseklass 
 
Kavas: 60 m jooks, kaugushüpe, kõrgushüpe, 
kuulitõuge, 300 m (C klass), 600 m (B, A, JUN 
klass). 
Kuulitõukes ja kaugushüppes on igal võistlejal 
neli katset. 60 m jooksus toimub finaal. 
 
C ja B klassi ajakava: 
14.45   AVAMINE 
15.00   KÕRGUSHÜPE   T+P   C ja B v - klass 
            60 m                      T        C ja B 
            KUULITÕUGE    T   C (2 kg), B (3 kg) 
            KAUGUSHÜPE    P       C ja B 
15.45   60 m        P       C  ja B 
16.00   KUULITÕUGE     P  C (3 kg), B (4 kg) 
            KAUGUSHÜPE   T         C ja B 
17.00   300 m       T+P     C 
17.10   600 m                    T+P B  
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A ja JUN ajakava: 
17.15   AVAMINE 
17.30   KÕRGUSHÜPE   T+P A ja JUN 
            60 m                      T A ja JUN 
            KUULITÕUGE    T          A (3 kg),  
                                                      JUN (4 kg) 
            KAUGUSHÜPE   P          A ja JUN 
18.00   60 m                                  A ja JUN 
18.30   KUULITÕUGE     P         A (5 kg),  
                                                      JUN (6 kg) 
            KAUGUSHÜPE   T         A ja JUN 
19.00   600 m                    T+P A ja JUN  
 
Paremuse selgitamine: 
Selgitatakse kooli meistrid  
C klassis - sündinud 1999/2000 
B klassis – sündinud 1997/98 
A klassis – sündinud 1995/96 
Juunioride klassis – sündinud 1992/93/94 
 
Kõik võistlejad toovad olenevalt saavutatud 
kohast oma klassile punkte ja selgitatakse 
klasside paremusjärjestus nii põhikooli kui ka 
gümnaasiumi osas. 
 
Klasside ülesandmislehed tuua neljapäevaks, 
1.detsembriks õpetajate tuppa Virge Treieli 
postkasti. Muudatusi saab teha võistluspaigas. 
(Kellel algab 15.00 ala, võib 14.00 tundidest ära 
tulla). Soojendus  pool tundi enne ala algust. 
Kõik on oodatud võistlema ja kaasa elama! 
 
Virge Treiel, võistluste korraldaja 
 

EESTI KOOLISPORDI LIIDU 

RAHVASTEPALLI 

piirkonnavõistluste kolmas voor 
 
17. novembril 2011 korraldas Kuressaare 
Spordikeskus Saaremaal Eesti Koolispordi Liidu 
4.-5. kl  tüdrukute ja poiste rahvastepalli 
piirkonnavõistlused, kus osales kokku 10 T 
võistkonda ja 10 P võistkonda. Mängiti kahes 
alagrupis. Oma alagrupis SÜG-i poisid võitsid 
2:0 Vanalinna Kooli ja 2:0 Rapla Gümnaasiumi 
ning Palade Põhikooli 2:1, kaotasid napilt ühe 
eluga otsustavas geimis 1:2 Pärnu 
Ühisgümnaasiumile.  
SÜG-i võistkond saavutas oma alagrupis II koha 
ning pääses edasi finaali.  
Siia tulid kaasa alagrupi mängude võit Vanalinna 
üle ja kaotus Pärnu Ühisgümnaasiumile.  

Lisaks nendele tulemustele SÜG-i poisid 
mängisid tublilt ning võitsid Pärnu Raeküla 
kooli 2:1 ja Valjala PK 2:0. Kuid napp 
kaotus1:2 tuli jällegi kolmadas otsustavas 
geimis Pärnu Koidula Gümnaasiumiga 
mängides. 
Kokkuvõttes saavutas Saaremaa 
Ühisgümnaasiumi võistkond III koha Pärnu 
Ühisgümnaasiumi ja Pärnu Koidula  
Gümnaasiumi järel. Finaali neljas oli Pärnu 
Raeküla, viies Kuressaare Vanalinna kool ja 
kuues Valjala PK. Vabariigi lõppfinaali 
Viljandisse pääses edasi kümnest koolist vaid 
kaks paremat. Olime veidi nukrad, kuid teades 
seda, et meie võistkonna mitu liiget olid enne 
võistlust pikalt haiged olnud ning nende 
jõuvarud kahanesid võistluspäeva lõpus, 
leppisime sellega, et edasi ei pääsenud. 
Asendusmängijad mängisid väga tublilt.  
SÜG-i võistkonnas mängisid: Ian Felix Post   
(kapten), Cevin Vahter, Mihkel Rasu, Rasmus 
Saar, Sander Vilter (kõik 5A-st), Mark Marcus 
Soodla (4A), Markus Kivi ja Robin Alba (4B).  
 Tänan võistlejaid ilusa võistluspäeva eest! 
 
Aime Metsmaa, treener-kehalise kasvatuse 
õpetaja  
 

TÜHJAD MAHLAPAKID 9 A-LE! 
 
9a palub koolikaaslaste abi - osaleme 
võistlusel, kus peab mahlapakke (täpsemini 
tetrapakke) koguma.  

 
Juba olemasolevad pakid 
Võistlus kestab 11. detsembrini ning seega 
palume teie abi, et toetaksite meie võistlust 
tühjade mahlapakkidega. Kui teil on ka kodus 
tühje mahlapakke, siis tooge need kooli  (ärge 
visake lihtsalt minema) - 9a kätte (õp. Riina 
Laanes, klassi 305 või Reelika Alba, 9a-st)! 
 
Väga suurte tänudega, 9a kompanii 
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UUT KIRJANDUST RAAMATUKOGUS 
29.11.2011 
I. Peil Üleriigiline õpilaste teaduskonverents 
"Saaremaa miniteaduspäevad" 25.-27. novembril 
2011 Kuressaares (SÜG, 2011) 
M. Schapel Uurimistööde koostamise ja vormis-
tamise juhend (täiendatud väljaanne) 
Teaduse tegijad (intervjueeris ja tekstid kirjutas 
Triin Vakker) Tartu Ülikool, c2009 
Mary ja John Gribbin Kaos ja määramatus 
(Koolibri, 2004) 
National Geographic Eesti (eestikeelse ajakirja 1. 
ja  2. number) AlmaliEst, 2011 
H. Vihma Ideepe: Johannes Aaviku ideede päevik 
(Johannes Aaviku Selts : TEA Kirjastus, 2010) 
R. Avestik Eesti kooliteater : 30 aastat festivale 
(Eesti Harrastusteatrite Liit, 2011) 
Eesti, Läti ja Leedu (sari Silmaringi reisijuht: 
Dorling Kindersley raamat) Koolibri, 2010 
Looduse teejuht (rikkalikult illustreeritud ja 
lihtsalt kasutatav raamat loodushuvilisele) 
Koolibri, 2010 
P. Kuitenbrouwer Eriti andekate laste 7 saladust 
(22 erineva taustaga Põhja-Ameerika last 
arutavad selle üle, mis ja miks on neile tähtis ja 
milline on nende nägemus) Koolibri, 2008 
A. Baklien Minu esimene lilleraamat: Õpi ja 
vaatle! (42 enim levinud lille) Ilo, 2010 
L. Kirst Muhu mustrid ristpistes: lille- ja 
maasikamustrid ristpistetehnikas (raamatus on 
esmakordselt kasutusel ristpistetehnika) Fookus 
Meedia, 2011 
 

ÕPPEKIRJANDUS: 
E. Nurk Matemaatika 7. klassile õpik: I osa 
(Koolibri, 2011) 
I. Mangus  Vene keele õpik: algajale ja 
taasalustajale + 2 CD (TEA Kirjatsus, 2010) 
A. Sternfeld Tähenärija tähekaardid: 4- 8-
aastastele (karbis on värvimiseks 24 luuletuste ja 
täheharjutustega tähekaarti ja 1 lisakaart 
tähestikuga) Höp Island, c2010 
A. Sternfeld Tähenärija Matemaatikakaardid 
(lõbus abivahend numbrite ja kujundite õppimi-
sel, arvutamise harjutamisel ja tähtede õppimisel; 
vanusele 4 - 8 aastat) Höp Island, 2011 
Uudiskirjanduse kohta pikemalt leiate infot  
Uudiskirjanduse kohta pikemalt leiate infot  
raamatukogu AJAVEEBIST 
http://sygrmtk.blogspot.com/ ja raamatukogu 
andmebaasist RISKWEB 
http://192.168.0.5/riksweb/ 
 

Iivi Vikat, raamatukogu juhataja 

8 B KLASS PÄRNUS 

Käisime klassiga 19.novembril Pärnus. 
Väljasõit oli hommikul 8.20. Pärnusse jõudsi-
me 11 paiku, siis oli meie esimene sihtkoht 
Tervise Paradiis. Olime just Tervise paradiisi 
ette jõudmas, kui kõiki valdas suur ärevus. 
Bussiuksed avanesid ja meid ootas veekeskus. 
Õpetaja registreeris ujulasse meid ja kõik võis 
alata! Ujulas oli meil aega 3 tundi. Saime alla 
lasta torudest, sõita koses, ujuda erinevates 
basseinides, alla hüpata 4m kõrguselt basseini 
ja mõnuleda mullivannis. 3 tundi oli meie jaoks 
piisav aeg, et end välja elada ja lõbutseda.  

Veerand kolmest saime süüa, seadsime siis oma 
sammud restorani.  

Teatrini oli meil veel 3 tundi aega, see aeg oli 
meie vaba aeg. Mõned meist läksid Kauba-
majakasse ja teised Port Arturitesse. Kuna New 
Yorker-is  olid suured allahindlused, võis iga 
teist vastutulijat näha New Yorkeri kotiga. Eks 
me kõik ikka leidsime endale ka sealt midagi. 
Niisiis oli meil veel  1 tund aega. 

Otsustasime  veidi ringi vaadata kõrvaltänava-
tes, sattusime Rüütli tänavale, seal paikneb 
Rüütli kaubamaja,  kuhu ka sisse astusime. 
Peale väikest poetiiru oli aeg hakata Endla 
poole liikuma. Enne teatrit saime kõik bussis 
kokku, õpetaja andis meile piletid ja võisime 
teatrisse minna. Teatris käisime vaatamas 
„Hamlet Andersoni“. Etendus  rääkis Hamleti 
elust, näidend oli hästi üles ehitatud ja oli hea 
vaadata. Etendus kestis kokku 2 ja pool tundi.   

Peale etendust läks meil kiireks, pidime isegi 

turvavööd bussis kinni panema, sest bussijuht 
lubas veidi kiiremini sõita kui tavaliselt. Nii 
oligi meie meeleolukas reis läbi. Olen kindel, et 
kõigile väga meeldis ja olid ka etendusega 
rahul. 
 

Mairi Kukk, 8B klassi õpilane 
 
TÄNUAVALDUS 
 

Südamlik tänu suure töö eest kõigile, kes 
aitasid tänavustel miniteaduspäevadel 
õnnestuda: Viljar Aro, Aado Haandi, Arne 
Loorpuu, Andreas Noor, Mia Rand, Marek 
Schapel, Kunnar Sink, Inge Vahter, Diana Õun, 
söökla ja õpilaskodu pere ning kabareetrupp! 
 

Indrek Peil 
Saaremaa Miniteaduspäevade korraldajate juht 


