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KOLMAPÄEVAST LAUPÄEVANI
K 18.01
14.00 Direktsiooni koosolek
16.00 Võõrkeelte ainekomisjoni
koosolek
17.00 Eelkool
N 19.01
MK huvijuhtide õppereis
R 20.01
10.00 Emakeeleolümpiaadi
piirkonnavoor
19.00 Kabaree linnarahvale
MK huvijuhtide õppereis
Ül. B. Alveri „Tuulelapsed“
Jõgeval
L 21.01
10.00 Bioloogiaolümpiaadi
piirkonnavoor
Ül. B. Alveri „Tuulelapsed“
Jõgeval
E 23.01
10.45 Klassivanemate koosolekud
T 24.01
16.00 Õpilasesinduse koosolek
Sisekergejõustikuvõistlused
algklassidele
K 25.01
14.00 Direktsiooni koosolek
15.00 Tehnikanõukogu koosolek
16.00 Nõukoja koosolek
N 26.01
16.00 Bumerangi mälumäng
R 27.01
10.00 Saksa keele olümpiaadi
piirkonnavoor
10.00 Muusikaõpetuse olümpiaadi
piirkonnavoor
18.30 16. Noorte solistide
konkurss
Ül. Tammsaare konkurss
Albus
L 28.01
10.00 Matemaatikaolümpiaadi
piirkonnavoor
15.00 16. Noorte solistide
konkurss
DIREKTSIOON TÄNAB
Arne Loorpuu, Indrek Peil – õpilaste väga hea
ettevalmistuse eest füüsikaolümpiaadi
maakonnavooruks
Mari Ausmees ja Varsakabi, Andreas Noor,
Marika Pärtel – sünnipäeva õnnestumise eest
Kalmer Ait, Aado Haandi, Andi Roost – 3.
korruse püsinäituse ülespanek
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PEDAGOOGILISED KÕNELUSED
K 18.01
Paavo Kuuseok. Arvuti
kasutamisest uurimistöös
N 19.01
Direktsiooni info
R 20.01
Marika Pärtel. STH juhi töödest
E 23.01
Viljar Aro
T 24.01
Monika Raudsik. Erivajadustega
õpilane
K 25.01
Anne Teigamägi. Interneti
vägivallast
N 26.01
Direktsiooni info
R 27.01
Monika Raudsik. Erivajadustega
õpilane
SISEKONTROLL
Õpetajate töökavad, riigieksamite valik
SÜNNIPÄEVA TULEVIKUST
Kooli sünnipäeval sai taas jagatud pilte ja
nautida Varsakapja. Koolikalli ümber koolimaja
oli vist esimest korda ja ka korvpalliväljakul
süüdatud küünaldest moodustatud koolilogo
tekitas sooja tunde. Omaette sündmuseks sai
kooli teenelise vilistlase Erik Haameri 20-st
graafilisest lehest koosneva püsiekspositsiooni
avamine. Selle Kalevipoja-loo kinkis koolile
tema tütar Liina. Näituse avamise heaks tegid
suure töö meie oma töömees Kalmer Ait,
haldusjuht Aado Haandi ja vilistlane Andi
Roost. Kolmandal korrusel võib nüüd tõesti käia
uhkustundega,
sest
tegu
on
peaaegu
kunstisaaliga.
Kui kaua ja kelle jaoks aga meie koolimaja üldse
kestab? Sellele küsimusele oli soov vastust
saada umbes keskpäeval, kui kolme tunni
jooksul arutati gümnaasiumireformi valdade ja
koolide
juhtide
ning
Haridusja
Teadusministeeriumi
asekantsleri
Kalle
Küttisega. Paraku mingit selgust ei tekkinud.
Kuressaare linna seisukoht oli jätkata oma
gümnaasiumidega endisel viisil, seda enam, et
nad vastavad ka hetkel nõutavatele tingimustele.
Orissaare soovis igal juhul jätkata oma väheneva
gümnaasiumiga. Leisi aga arvas, et ehk peaks
tõesti põhikooliks taanduma.
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Nüüd on maakonnal kui tervikul vaja
ministeeriumi saata oma seisukoht tuleviku
koolivõrgust ja
oodata ministri isiklikku reageerimist.
Koolijuhina olen kindlalt veendunud, et meie
12-klassiline kool on täna parim võimalus meie
kõigi jaoks ja seepärast teen kõik selleks, et
kooli avaaktuste ja tutipäevade peategelased
oleksid abituriendid käsikäes esimeste klasside
õpilastega. Vaid nii on tegu kooliperega, vaid nii
on tegu tegeliku õppimisega - eeskujuks olles,
vanematelt õppides ja nooremaid toetades.

Stella Hommik, kooli sekretär
Liina Haamer Waller kingituse üleandmisel
Viljar Aro, koolijuht
KOOLI
SÜNNIPÄEVA
PUHUL
KINGITI KARMEN BENNO PILT
“Lihtsalt lilled“
järgmistele õpetajatele: Mari Ausmees, Merike
Kuldsaar, Linda Kuuseok, Riina Laanes, Merje
Oopkaup, Marina Priske, Marek Schapel, Raili
Tamm, Anne Teigamägi, Liina Truu, Inge
Vahter, Diana Õun;
kooli töötajatele: Kalmer Ait, Aado Haandi,
Stella Hommik, Andreas Noor,
Marika Pärtel, Annika Remmel, Taimi Sepp,
Hugo Õun;
õpilastele: autorile Karmen Benno (12a), Airike
Kapp (6b), Britha Kuldsaar (7a), Eva Haavel
(8a), Pia-Lotta Toom (9b), Magnus Kaldjärv
(9b), Lauri Põld (10a), Liis Lepik (10c), SiimSander Trave (10c), Sander Sepp (10c), Kristina
Kretova (11a), Sandra Kahu (11a),
Rauno Liitmäe (11c), Helina Eist (12a),
Thorwald-Eirik Kaljo (12b), Aare-Arnold Äkke
(12c)
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FÜÜSIKAOLÜMPIAADI
MAAKONNAVOOR
14. jaanuaril toimus füüsikaolümpiaadi
maakonnavoor. Olümpiaadi esikolmik ja meie
õpilased esikümnes olid järgmised:
8. klass (11 osalejat)
1. koht Lauri Leemet SÜG
2. koht Renno Tamtik OG
3. koht Annely Kasela OG
5. koht Laura Kaldjärv SÜG
9. klass (10 osalejat)
1. koht Andi Ingalt Kärla PK
2. koht Magnus Kaldjärv SÜG
3. koht Henrika Trave Kärla PK
5. koht Hanna Tuus SÜG
7. koht Andres Rüütel SÜG
10. klass (10 osalejat)
1. koht Kati Vahter KG
2. koht Karl Jõgi SÜG
3. koht Henri Sink SÜG
4. koht Theodor Kaljo SÜG
5. koht Kaja Armus SÜG
7. – 8. koht Indrek Viires SÜG
9. koht Vahur Varris SÜG
11. klass (12 osalejat)
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1. koht Matis Rüütel SÜG
2. koht Pärlin Luhila SÜG
3. koht Lembitu Valdmets OG

12.15

12. klass (6 osalejat)
1. koht Jakob Prii SÜG
2. koht Manglus Lember SÜG
3. koht Tanel Kuhi KG
4. Sander Armus SÜG

12.25
12.30

Täname osalejaid ja õnnitleme võitjaid!

13.00

Marek Schapel, õppealajuhataja
SISEKERGEJÕUSTIKU VÕISTLUS
ALGKLASSIDELE
Teisipäeval, 24.01. toimub
spordikeskuse kergejõustikuhallis
algklasside sisekergejõustiku võistlus
Alad:
60m jooks, 60m tõkkejooks (1.-2.klass 30m
tõkkejooks), ühe ringi jooks (175m), hooga
kaugushüpe, paigalt kaugushüpe, paigalt
kolmikhüpe, topispalli vise, kõrgushüpe

Ajakava
1. – 2. klass
11.15
Avamine
11.30
Kõrgushüpe 1 T +
Kaugushüpe 2 T
PAIGALT kolmik
60 m
2P
Topispall
1P
11.40
60 m
2T
11.45
PAIGALT kaugus
11.50
60 m
1T
12.00
HOOGA kaugus
PAIGALT kolmik
Topispall
1T
60 m
1P

12.35
12.45

1P
2P

2P
2P
2T
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13.15

PAIGALT kaugus 2 T
Kõrgus
2T+2P
30 m TJ
1T
30 m TJ
1P
HOOGA kaugus
1T
PAIGALT kolmik
1P
Topispall
2P
30 m TJ
2T
30 m TJ
2P
PAIGALT kaugus
1P
Kaugus
1P
PAIGALT kolmik
1T
Topispall
2t
175 m
2T+2P
PAIGALT kaugus
1T
175 m
1T+1P

3. – 4. klass
8.45
Avamine
9.00
Kõrgus
3T+3P
Kaugus
4T
PAIGALT kolmik
4P
60 m
4P
Topispall
3P
9.10
60 m
4T
9.15
PAIGALT kaugus 4 P
9.20
60 m
3T
9.30
HOOGA kaugus
4P
PAIGALT kolmik
4T
Topispall
3T
60 m
3P
9.45
PAIGALT kaugus
4T
Kõrgus
4T+4P
60 m TJ
3T
9.55
60 m TJ
3P
10.00
HOOGA kaugus
3T
PAIGALT kolmik
3P
Topispall
4P
10.05
60 m TJ
4T
10.15
60 m TJ
4P
PAIGALT kaugus
3P
10.30
Kaugus
3P
PAIGALT kolmik
3T
Topispall
4T
175 m
4T+4P
10.45
PAIGALT kaugus
3T
175 m
3T+3P
Margit Mägi, algklasside õpetaja
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ÕPETAJATE UURIMISTÖÖDE
KONVERENTS
SÜG-i õpetajad on oma loomult väga
uudishimulikud, seega on igati loomulik, et
juba üheteistkümnendat korda toimub talvisel
koolivaheajal uurimistööde konverents. Oma
töid tutvustas 9 õpetajat ning temaatika oli väga
laiahaardeline, alates aabitsate võrdlusest ning
lõpetades pannkoogiinimestega.
Päeva juhatas sisse koolijuht Viljar Aro, kes
toonitas, kui vajalik on õpetajatel tegeleda
uurimistöödega, sest kuidas sa ikka õpilasi
juhendad, kui ise ei tea, millega tegu on. Ja siis
võis pikk ning huvitav päev alata...
Liis Tabri andis väga põhjaliku ülevaate teemal
„Eestlaste emigratsioon läände Teise
maailmasõja ajal „. Töö uurimise ajendiks olid
täiesti perekondlikud põhjused, kes, miks,
kuidas ja kuhu elama asusid.
Indrek Peil analüüsis uue õppekava põhjal
endale südamelähedast teemat „Füüsika
loodusteaduslike aluste kursuse sobivus 10.
klassi“, kus selgus tõsiasi, et osa käsitletavast on
kindlasti ülejõukäiv ning osa on jätkuvalt
vanuseliselt sobiv. Õpetaja professionaalsus on
nüüd see, mis peab reaalsuse ja nõudmiste vahel
kuldse kesktee leidma.
Irena Sink juhtis tähelepanu teemale „Andeka
lapse tund“. Mõni aasta tagasi toodi algklasside
õppeprogrammi spetsiaalne tund, kus
eesmärgiks oli arendada eelkõige andekaid lapsi.
Tänu sellele tunnile muutusid ka algklasside
olümpiaadide tulemused märgatavalt paremaks.
Tänaseks päevaks on tundi kaasa haaratud kõik
lapsed ning tunniplaanis lisatund üldharivatel
teemadel.
Marina Mäetalu oli uurinud endale väga
vajalikku teemat „Aabits – esimene
kooliraamat“, on ta ju tuleval aastal taas esimese
klassi juhataja ning aabits igapäevane
töövahend. Võrdluses oli Eestis 4 käibelolevat
aabitsat, kus vaadeldi raskusastet ning laste
toimetulekut tekstidega. On rõõm tõdeda, et
järgmisel aastal alustavad uued SÜG-i
koolijütsid just kõige lapsesõbralikemate
aabitsatega.
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Anne Teigamägi andis ülevaate „Õpetajate
tulemustasust Eestis ja SÜG-is“, kust jäi kõlama
mõte, et riiklikul tasandil pole antud teemaga
pea üldse tegeletud, iga kool peab oma
jõududega nuputama, kuidas oleks kõige õigem
häid õpetajaid meeles pidada ning võrdluses
teiste koolidega on SÜG-i süsteem kindlasti üks
eesrindlikumaid nii oma laiapõhjalisuse kui
arusaadavusega.
Mia Rand tegi kiire põike teemal
„Emotsioonideta emotsioonidest“, mis analüüsis
õpetajate läbipõlemisohtu ning suhteid
kolleegidega. Tulemuseks oli, et SÜG-i õpetajad
on kindlasti veel töölkäimiskõlbulikud ning
omavahelised suhted samuti korras.
Reet Lulla teema oli intrigeeriv „Pannkoogiinimesed“. Tegelikult anti ülevaade
tänapäevastest inimestest, kelle igapäevaellu
kuulub arvuti ja muu meediakeskkond, mis
pakub küll palju informatsiooni, kuid samas
kultiveerib põhjalikku killustumist ehk inimene
nagu teab midagi, kuid samas süvitsi ei oma
erilisi oskusi antud valdkonnas. Küsimus ongi
selles, kuidas leida tasakaal tänapäevases koolis,
kus iga ainet tahetakse õpetada süvitsi, kuid muu
elukeskkond sellist õpet enam ei toeta.
Diana Õun oli teinud põhjaliku küsitlustöö
gümnaasiumiõpilaste hulgas ning tulemused
kokku liitnud teemaks „SÜG õpilase pilgu läbi“.
Läbivaks teadmiseks sai fakt, et õpilased
hindavad oma kooli õppetaset, tema traditsioone
ning on rahul oma valikutega.
Ettekanded lõpetas Marek Schapel teemal
„Uurimis- ja loovtöödest uues õppekavas“, mis
kinnitas fakti, et mõningad punktid koolitöös
peavad muutuma. Et need muutused oleks
võimalikult head, saadeti õpetajad
ainekomisjonide kaupa rühmatööle ning hiljem
esitleti oma arutelude tulemusi. Juba sel kevadel
on võimalik kõigil tutvuda uue uurimis- ja
loovtööde juhendiga, mis peaks järgmisest
õppeaastast rakenduma.
Päev möödus linnulennult. Kõik kohalolnud
lahkusid kindlasti mitmete tarkuseteradega ning
loodetavasti sai seekordne kuulajaskond
inspiratsiooni tuleval aastal ise uurimistööga
esineda.
SÜG-Press
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NUHKUR NAHISTAB

Mõnulen ma kaua vees,
aeg on ennast nüüd pesta.

Siinses rubriigis anname teile lahendada ühe
ülesande. Kes esimesena toimetab õige vastuse
õpetaja Merle Prii kätte (mitte tema postkasti
õpetajate toas!), siis teda ootab pisikene üllatus!
Head lahendamist!

Teevesi ka juba ära kees.
Pesen siit ja pesen sealt,
nühin maha musta kesta.
Nüüd olen puhas isegi pea pealt.

Millised sõnad tähistavad maitseaineid?

Heleri Soe, 8B

Köömen, basiilik, majoraan, koriander, reseeda,
ordoviitsium, geraanium, kudu, seller, lavendel

UUT KIRJANDUST
RAAMATUKOGUS

OMALOOMINGU LEIUNURK

10.01.2012

2A klassi luuletused etteantud
riimilõppudega:

Kaitseminister Mart Laari kingitus koolidele: M.
Nisuma Eesti piirikaitserügemendid ja
politseipataljonid Narva rindel 1944. aastal
(Varrak, 2011)

Meie kassi värv on must,
seljas tal on vinge vest.
Koduks on tal valge kast,
kasti küljes lipumast.
Mihkel Keso
Ka väike taks
võib olla paks
ja minu vest
võib olla must.
Ning õhku täis
võib olla kast
ja seal, kus laht
on laeva mast.
Annaliisa Lepik
Puu otsas mitu lehte
kukub alla suurde lahte.
Puu tüvi on paks,
selle all käib väike taks.
Gervila Räim
Vanniskäik
Peal terve päeva mustus,
maha on nüüd vaja saada see.
Kui päiksevalgus õues kustus,
panin soojenema tee.
Aeg on minna vanni,
kuid ega öö ka kaugel pole.
Haaran kaasamängukanni,
mis vanniveest üpris kole.
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Siberi karm kool : küüditatute koolilood :
kooliõpilaste kogutud mälestused (Eesti
Memento Liit ja Eesti Represseeritute
Abistamise Fond, 2011)
E. Mazlish jt. Kuidas rääkida lastega nii, et nad
õpiksid kodus ja koolis (bestselleri autorid
näitavad ainulaadseid suhtlusstrateegiaid ning
tuntud koomikseid, mille abil saavad
lapsevanemad ja õpetajad aidata lastel tulla
toime õppimist takistavate
igapäevaprobleemidega) Ersen, 2011
Valik vastuseid enamlevinud küsimustele isa
rollist lapse elus (Sotsiaalministeerium, 2011)
Eripedagoogika : Autismispektri häirega õpilane
(Eesti Eripedagoogide Liit, 2011)
sari Rahvused eestis : Valgevenelased (Ilo,
2011)
I. Salis Kas sina tead? : 500 küsimust ja vastust
Eesti esimälumänguritelt (Äripäev, 2008)
M. Soobik Tehnoloogia ja loovus (õpik
kasutamiseks 4.- 9.kl tehnoloogiaõpetuse
tundides) 2011
DVD : Intellektuaalne omand: õppematerjal
üldhariduskoolidele (video-õppetund aitab
selgitada intellektuaalse omandi olemust ja
sellega kaasnevaid teemasid; kõikidele
kooliastmetele) 2011
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Eesti spordi aastaraamat 2010 (Atlex, 2011)

ILUKIRJANDUS :

Vahur Kersna 7x7 (raamatu autor räägib
asjadest, millest ta mitte kunagi mitte kuskil
mitte kellegile pole varem rääkinud…) V.
Kersna, 2011
ÕPPEKIRJANDUS:
S. Toomla Ilus emakeel : 1. klassi eesti keele
õpik + töövihik (Koolibri, 2011)
R. Bobõlski Sinasõprus keelega : 4. klassi eesti
keele töövihik 2. osa (Koolibri, 2011)
R. Bobolski Peegel 2 : 8. klassi eesti keele õpik
(Koolibri, 2010)

N. Baturin Karu süda (noor kütt Niika siirdub
Siberisse taigakütiks ning askeldab kohalike
põhjarahvastega...) Eesti Raamat, 1989
M. Kivastik Eesti asjad : näidendid: Käsu
Hansu ajalootund; Eesti asi; Kivist külalised
(Kaks Musketäri, 2010)

U. Kokasaar Bioloogia 9. klassile I-II osa
(Avita, 2009)

Uudiskirjanduse kohta pikemalt leiate infot
raamatukogu AJAVEEBIST
http://sygrmtk.blogspot.com/
ja raamatukogu andmebaasist RISKWEB
http://192.168.0.5/riksweb/

A. Telgmaa Matemaatika õpik 7. klassile I-II
osa (Koolibri, 2011)

Iivi Vikat, raamatukogu juhataja

V. Kivisilla Labürint I : Kirjanduse õpik 7.
klassile (Avita, 2011)

A. Pink Kodundus VII - IX klassile (Saarakiri,
2011)
V. Bittighoffer Tehnoloogia õpik 7. klassile
(Avita, 2011)

SPORDI MÄLUMÄNG BUMERANG
JUHEND

Eesti - vene koolisõnaraamat (Koolibri, 2005)

Millal –

26. jaanuar 2012 kell 16.00

Vene - eesti koolisõnaraamat (Koolibri, 2008)

Kus –

SÜG auditoorium

LASTE- JA NOORTEKIRJANDUS:

Kellele – • 5. - 9. kl igast klassist 2 liiget (kokku
moodustatakse 4-liikmeline
võistkond paralleelklassidest)
• 10. - 12.kl igast klassist 4 liiget

L. Uustulnd Ta ujub siiski (hea huumoriga
pooldokumentaalne raamat sellest, kuidas
Uustulndi tütrepojad Mats ja Tõnn vanaisaga
reisi Rootsi kaasa tegid jne.) Varrak, 2011
T. Seero Tubli lapse juturaamat (iga jutt kätkeb
endas sõnumit ja õpetuse-iva) Tiritamm, 2007
S. Laidla Rott Amadeus, supitirin ja mud
keldriasukad (2009. aasta lastejutuvõistluse
“Minu esimene raamat” III koha raamat)
Tänapäev, 2010
A. Tonts Meesteraamat (lõbus,
absurdimaiguline jutukogu meestest ja nende
tegemistest; raamat saavutas Põlvepikuraamatu
konkursil 2008. aastal
III koha) Päike ja Pilv, 2009
Mis ja kuidas? (põnev teos, täis trikke, nippe ja
tarkusi igaks päevaks ning palju vahvaid asju,
mida igavuse peletamiseks ette võtta ja uurida)
Varrak, 2011
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Teemad – • Euroopa Meistrivõistlused
kergejõustikus (Helisingis 2012)
• Euroopa Meistrivõistlused jalgpallis
2012
• 2012 olümpia Londonis
Tulemused – Parim võistkond saab kooli
esindada maakonna Bumerangi
võistlusel.
Tulemused kantakse
arvestuse tabelisse.

ka

klassidevahelisse

Peakohtunik – Ivar Tamm, kehalise kasvatuse
Õpetaja
Triino Lest, huvijuht

