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KOLMAPÄEVAST PÜHAPÄEVANI 

K  11.04 14.00 Direktsiooni koosolek    
 15.50 Võõrkeelte ainekomisjoni  
 koosolek 
N  12.04  Laululinnu piirkonnavoor                 
R  13.00 Ül. G Teatrifestival  
L  14.04 Ül. G  Teatrifestival 
 MK liikumisrühmade festival 
 Matemaatikaolümpiaadi lõppvoor 
P  15.04 Matemaatikaolümpiaadi lõppvoor 
E  16.04 Algab jalgpalliturniir 
 10.45 Klassivanemate koosolekud 
 19.00  Hoolekogu 
T  17.04 16.00 Õpilasesinduse koosolek 
 MK Algklasside näitemängupäev 
K  18.04 14.00 Direktsiooni koosolek 
 16.00 Nõukoja koosolek 
 15.00 Tehnikanõukogu koosolek 
N 19.04 16.00 Lauamängude turniir   
L  21.04 MK Kooli Mood 
 Lingvistikaolümpiaadi lõppvoor 
 Ül.vendade Liivide konkurss  
 Alatskivil 
P  22.04 Lingvistikaolümpiaadi lõppvoor 
 

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED 

K  11.04 Merike Kuldsaar. Eurotsooni  
 hetkeseisust 
N  12.04 Direktsiooni info 
R  13.04 Mia Rand. Kooliterviklik  
 lähenemine  
 käitumisprobleemidele 
E  16.04 Viljar Aro 
T  17.04 Marika Pärtel. Konfliktide 
  lahendamisest 
K  18.04 Marina Mäetalu. Hindamine ja  
 arenguvestlused Soome koolis 
N  19.04 Direktsiooni info 
R  20.04 Iivi Vikat. Uudiskirjandust  
 raamatukogus 

 

MÕELDES SÜGISELE 

On üsna tavaline, et aprillis hakkame tõsisemalt 
mõtlema järgmise õppeaasta olulisematele 
märksõnadele. Viimast aastat jätkub Saaremaa  
Teadus- ja Huvikooli projekt ja tuleb mõelda,  
kuidas jaanuarist jätkata ilma selleta e milliseks 

saab loodav kool. Jõudsalt on edenemas 
keskkonnahariduskeskuse ehitis. Üha selgemaks 
peavad saama visioonid ka seal toimuma 
hakkava tegevuse osas. Esimest aastat püüame 
õpetada uue õppekava järgi, algamas on teine 
aasta ja võimalik teha ka parandusi. 
Arengukavaga ei ole me vahepeal eriti tegelnud, 
aga kohe-kohe jätkame paralleelselt linna 
arengukava töögruppidega. Ühtlasi loodame, et 
võimalik koolireform saab suveks selgemad 
piirid. Plaanis on teha ka koolis toimuva 
inventuur e mis tegelikult toimib ja mis väga ei 
toimi. Rutiinist välja e kõike silmade särades ja 
pühendumise ja kirega -  see ehk võiks olla uus 
väljakutse. Võimalik, et tuleb tõsisemalt tegelda 
ka identiteediga, sest õpilaste arvu vähenemine 
toob paratamatult kaasa muutused ka Saaremaa 
koolivõrgus. 
Nagu näha, tekkis kuus märksõna. Mais tahaks 
aastaeesmärgid ametlikult fikseerida, seni on 
kõigil võimalik saata täiendusi -  ettepanekuid -
visioone aadressile viljar.aro@syg.edu.ee. 
 
Viljar Aro, koolijuht 

 

BRIDŽ 

Laupäeval toimus kooli meistrivõistluste 
eelviimane, seitsmes etapp. 
Osalenud kuue paari seas panid oma paremuse 
maksma abituriendid. Erandiks Matis Rüütel 11c 
klassist. 

I koht Jakob Prii - Manglus Lember 
II koht Matis Rüütel - Rimo Timm 
III koht Mart Laus - Kaarel Koppel 
Kooli kodulehel on üleval meistrivõistluste 
hetkeseis. Selgituseks niipalju, et kaheksast 
etapist läheb lõpuks arvesse seitse paremat 
tulemust. 
 

Arne Loorpuu, bridži õpetaja 

 

UUT KIRJANDUST 

RAAMATUKOGUS 

03.04.2012 

 
Järgneb lk 2. 
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Keskkonnaharidusleht : artikkel Saaremaa  
Ühisgümnaasiumi keskkonnaharidusest 
(Keskkonnaameti keskkonnahariduse infoleht 
ilmub 2 korda aastas) Keskkonnaamet, 2012 
 

A. Valmis  Eesti keele ortograafia harjutuste ja 
võtmetega (TEA, 2012) 
William Shakespeare. Hamlet (põhjalik analüüs 
koos ülevaatega teose kajastamisest Eestis) 
TEA, 2010 
A. Pikver  Grammar is easy! : lihtne inglise 
keele grammatika koos harjutuste ja võtmega 
(TEA, 2012) 
Буквы руссково алфабитa (Koolibri, 2012) 
Т. Вийранд  Таллинн (venekeelne reisijuht) 
Koolibri, 2009 
Провер себя!: тестовый практикум по 
русскому языку как иностранномy / B1 
(Koolibri, 2012)  
Глаголы движения: пособие - игра по 
русскому языкy (Издателство Русский язык, 
2009) 
Играй-ка в падежи: пособие для нацинаюшиx 
изуцат рyсский языk (И. Русский язык, 2007) 
 

Teadusmõte Eestis: V osa Humanitaarteadused; 
VI osa Elu- ja maateadused; VII osa Meri. 
Järved. Rannik  (sari Teadusmõte Eestis) Eesti 
Teaduste Akadeemia, 2011 
A. Marvet  Aasta puud : 2 (sari Looduse 
Raamatukogu) Loodusajakiri, 2011 
Suvised aialinnud ja nende abistamine (Eesti 
Ornitoloogiaühing, 2011)  
G. Kroom  Tänapäeva etikett (kuidas end 
tänapäeva maailmas väärikalt üleval pidada?) 
Odamees, 2011 
Kuumad 90-ndad ehk plahvatusohtlikult 
nostalgilised lood meie lähiminevikust (Eesti 
Päevaleht, 2008) 
L Ots  Euro tulek Eestisse = The launch of the 
euro in Estonia (Eesti Pank, c2011) 
M. Viik  Meisterdame maske (sari Eesti laste 
käsitöö; raamatus on 15.-ne eritüübilise maski 
õpetus pabertorbikust, pappkarbist, 
paberribadest jne. + joonised ja šabloonid) Ilo, 
2012 
 
ÕPPEKIRJANDUS: 
Ilus emakeel : Pildimapp (12 suurt plakatit on 
koostatud 1.–3. kl eesti keele sarja „Ilus 
emakeel” põhjal  
ja pakuvad sobivate tekstide ja teemade juurde 
klassitööks arutlus- ja jutustamisainet (Koolibri,  
2012) 

K. Lukanenok  Lugemismängud 3. osa (30 
mängulehte, 2 lugemisketast, juhend jne.) 
Koolibri, 2009 
R. Bobõlski  Peegel 2 : 8. klassi eesti keele 
kontrolltööd (Koolibri, 2012) 
A. Nahkur  Gümnaasiumi eesti kirjanduse 
kuulamisülesanded [Helisalvestis] (3 CD-d 
kuuluvad õpikute Vanem eesti kirjandus, Eesti 
kirjandus 20 sajandi I poolel ja Uuem eesti 
kirjandus juurde) Koolibri, 2005 
A. Lunter  Gilgamešist "Puhastuseni" : 
gümnaasiumi kirjanduskonspektid (Koolibri, 
2011) 
K. Anier  Muusikamaa : III klassi muusikaõpik 
(Koolibri, 2012) 
A. Koppel  Inimeseõpetuse töölehed I 
kooliastmele (16 töölehte, 2 doominot, 128 
kleepsu) Koolibri, 2012 
H. Karik jt.  eLoodusõpetus  I-II osa 
[Elektrooniline teavik] (Kooliobri, 2012) 
 
LASTE- JA NOORTEKIRJANDUS: 
K. Kumberg  Autopõnn Anto läheb seiklema 
(trükitähtedes pildiraamat pisematele lastele, 
SÜG-i 1B klassi soovituslikus nimekirjas) 
Koolibri, 2008 
U. Tulviste  Silvia suveõhtu jutud (Urmas 
Tulviste (Nikkel) – otsapidi muhulane!) 
U.Tulviste, 2011 
 
ILUKIRJANDUS: 
Karl Martin Sinijärv  Krümitor 0671 (kirjaniku 
esimene poeeside kogumik pärast 2002. aastat, 
esimene veerandik sisaldab valimikku 
varasemates raamatutes ilmunud tekstidest ja 
mõnd avaldamata luulendust, põhiosa koosneb 
viimase 9 aasta tekstiteosest; autori kingitus 
gümnaasiumitele) Näo Kirik, 2011 
 
 
Uudiskirjanduse kohta pikemalt leiate infot 
 raamatukogu andmebaasist RISKWEB 
http://192.168.0.5/riksweb/ 
 
Iivi Vikat, raamatukogujuhataja 
 

NUHKUR NAHISTAB 

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! 
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1. Mis sõnaga algab vanasõna „..... Juku ei õpi, 
seda Juhan ei tea“? 
2. Mis tuleb avada, enne kui tuppa saab sisse 
astuda? 
3. Kuidas kutsutakse pruuni nahavärvusega 
inimest? 
4. Mis välismaine puuvili on oranž ning 
ümmargune ning tihtipeale kannab kleepsumärki 
sõnaga Maroco? 
Nelja vastuse esitähtedest saad kokku ühe sõna. 
See ongi oodatavaks vastuseks! 
 
SÜG-Press 

 

ALGKLASSIDE TEGEMISI 

LIHAVÕTTE-EELSEL NÄDALAL 

Terve eelmine nädal (ja enne sedagi) oli teisel 
korrusel töid – tegemisi täis. Kuna äsja sai 
peetud ülestõusmispühi, siis oli antud teema 
algklassides väga tõsiselt ette võetud. 
Alljärgnevalt väike ülevaade tehtust: 
1A klass 
Kolm kevade sümbolit – muna, jänes ja tibu – 
kõik on kenasti ühele lehele ära mahtunud ☺. 

 
 
1B klass 
Vahvad jänkud üllatusmunade toomise ootel. 

 
 
 

Ja kui ühest jänkust ei piisa, siis tulevad nad 
karjakaupa appi! 

 
 
2A klass 
Lapsed pidid kirjutama sõbrale kirja oma 
tegemistest ja tulevikuplaanidest. Tegime 
mustandi ja siis õppisime kirja puhtandi õiget 
vormistamist. Seejärel õppisime aadressi 
kirjutamist ümbrikule, rääkisime markide 
vajalikkusest ja sellest, mida näitab margi hind 
jne. Seejärel postitasin kirjad ning nüüd jäävad 
nad ootama üllatuskirju postkastist. Meie projekt 
jätkub kirjade kättesaamisel vastukirja 
kirjutamisega.  
 
Tšau Katariina! 
 
Kas sul läheb hästi? Mul läheb hästi. Ma pole 
küll varem sulle kirjutanud, 
aga nüüd kirjutan. 
See eesti keele töö ei olnud raske. On mul 
õigus? 
Mu koer Nässu on närinud videopulti. Kass Sass 
on ema-isa magamistoa kardinatel küüsi 
teritanud. 
Ma tahtsin sulle öelda, et Aurigas on kampaania. 
Ehk on sul õnne. 
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Nüüd ma arvan, et istun sinuga 3. klassis. Oled 
nõus? Kas saan külla tulla? 
 
Jään põnevusega vastukirja ootama! 
Kaspar 
 

 
Näidiskiri sõbralt sõbrale. 
 
2B klass 

 
Tibude asemel hoopis inimeste voolimine – väga 
raske ülesanne. 

 
Aga ega need tibudki kuhugi jää, enne muidugi 
tuleb nende emadest alustada ☺ 
 
3A klass 
Lisaks meisterdamisele ja tõsisele õppetööle on 
aeg veidi pidutseda. Vahetult enne lihavõtteid 
peeti maha üks korralik klassiõhtu, riietuse 
tulemusena pidid klassi veerema kirjud 
pühademunad. 

 
Nagu näha, on sigrimigrine riietus korralikult 
ette võetud. 
 

 

Tubli korraldusmeeskond: Laura, Luise, Joonas 
ja Lennart. 
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3B klass 
Kevad on tulnud ka klassiruumi – lumest on 
ninad välja pistnud armsad lumikellukesed. 

 
 
Lapsi saadavad koju imearmsad tibukesed koos 
pühademunadega. 

 
 
4A klass 

 
Väga vahva jänkupere. Võib näha, kuidas 
parempoolne jänes tahab juba plehku panna – 
eks pühademunad vaja peitmist. 
 
4B klass 
Munasõnamäng 
 
Vahetult enne lihavõtteid mängisime 
„Munasõnamängu“.  Lauseid tuli arvata ühe tähe  
kaupa nagu bingomängus. Punktide kogumiseks  

viskasime noolt. Visatud punktid liideti kokku. 
Juhul, kui lauses puudus täht, mida võistkond 
pakkus, läks järjekord teise võistkonna kätte. 
Kõige rohkem  koguti 935 punkti ja võitja 
võistkonnas olid Sarah-Lisee, Eva, Robin Alba, 
Markus, Randel ja Endrik.  
Laused, mis olid peidetud lõbusatele piltidele 
olid:  
Lihavõtted ehk kiigepühad. 
Kristuse ristilöömise päev. 
Värvilised lõngajupid. 
Lihavõttejänku toob üllatusi.  
Mäng oli väga emotsionaalne ja kaasakiskuv 
ning meeldis mängijatele väga.  

 
Viskel on Randel, näide mänguväljast 
 
Marina Mäetalu, 4b klassijuhataja 

 

9A KLASSI REIS AUSTRIASSE 

Kevadisel koolivaheajal käisime Austrias. 
Külastasime igasuguseid linnu, külasid ja 
erinevaid vaatamisväärsusi. Vanalinna koolist 
oli meil kaasas reisikaaslasi, kes olid väga 
toredad, armsad ja lõbusad. Nägime palju uut ja 
veetsime lihtsalt aega. Uute riikide nägemine on 
alati tore kogemus ja hea ajaviide. 
Reis algas 18. märtsil hommikul kell 7 kooli 
eest. Olime küll veel pisut unised, aga ega 
magada saa kui elevus sees. Pärast lühikest sõitu 
praamiga tutvusime oma reisibussiga, mis 
sõidutas meid Austriasse. Kõik jooksid tormi, et 
saada võimalikult taha kohti, seal on üldiselt 
lõbusam seltskond. Vahepeatusi tegime umbes 
iga kolme tunni tagant, mis tüdrukutele väga 
sobis, aga poistel tundus olevat põiepidamatus. 
Lausa kaks päeva järjest pidime sõitma bussiga, 
aga õnneks olid istmed mugavad ja pehmed. 
Esimesel ööl magasime Poolas Wodniku  
hotellis.  
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Toad olid hubased ja voodid pehmed ning isegi 
wifi oli tasuta.  

 
Mängijate ootel... 
 
Järgmiseks ööks jõudsime Austria Hochneckeri 
hotelli, mis nägi välja nagu odav motell. Austria 
hotelliga polnud ma üldse rahul – vesi oli külm, 
toas oli jahe, voodid kõvad, tuba kole ja uks käis 
raskelt lahti. 

 
Hochneckeri hotell 
 
Esimesel Austria päeval käisime ainult Viinis. 
Giid oli tore ja noor, mis meeldis kindlasti 
paljudele. Näidati meile igasugu huvitavaid 
hooneid, kujusid ja platse.  
 

 
Schönbrunni loss 

 
Lossi tagahoov 
 

 
Vaade Viinile 
 

Hiljem oli meil ka vaba aega ise Viini 
kesklinnas ringi liikuda ja avastada maitsvaid 
kooke. 

 
Päev oli väsitav, aga elamused siiski vägevad. 
Teisel päeval sõitsime pika tee teisele poole 
Austriat. Algul külastasime väikelinna 
Salzkammerguti, mis oli nii tohutult armas ja 
suvine. Meil vedas ka ilmaga, kuna kõik kolm 
päeva, millal me ringi käisime, olid päikeselised 
ja palavad. 
 

Lugu jätkub järgmises lehes. 
 

Ülevaate reisist tegi Milvi Marle Prii 9A 
 


