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KOLMAPÄEVAST PÜHAPÄEVANI
K 16.05 10.00 Riigieksam: SAKSA KEEL
kirjalik (toimub KGs)
10.00 Tasemetöö eesti keeles 3. kl.
14.00 Direktsiooni koosolek
15.00 Tehnikanõukogu koosolek
Algab eksamiperiood 11. kl
N 17.05 09.00 Riigieksam: SAKSA KEEL
suuline
10.00 Tasemetöö matemaatikas 6. kl.
R 18.05 09.00 Viimase kella päev
9. klassidele
Viimane tunniplaanijärgne päev
7., 8. ja 10. kl
Bioloogiaolümpiaadi lõppvoor PK
L 19.05 Bioloogiaolümpiaadi lõppvoor PK
P 20.05 Bioloogiaolümpiaadi lõppvoor PK
E 21.05 Algab eksamiperiood 7.,8. ja 10.kl
10.00 Riigieksam:
MATEMAATIKA
T 22.05 10.00 Tasemetöö matemaatikas 3.
klassile
Viimane tunniplaanijärgne päev
4., 5. ja 6. kl
K 23.05 10.00 Tasemetöö valitavas aines
6. klassile
14.00 Direktsiooni koosolek
Algab eksamiperiood 4.,5. ja 6. kl
R 25.05 10.00 Riigieksam: BIOLOOGIA
KTGs
Viimane tunniplaanijärgne päev 3.
klassidele
DIREKTSIOON TÄNAB
Aime Metsmaa – õpilaste suurepärase
juhendamise eest gümnaasiumide sportmängude
karikaturniiril.
Merike Kuldsaar – õpilaste väga hea
juhendamise eest üleriigiliseks.
geograafiaolümpiaadi lõppvooruks.
Riina Laanes, Pilvi Karu – laste suurepärase
juhendamise eest Saaremaa Laululinnuks 2012.
PEDAGOOGILISED KÕNELUSED
K 16.05
Marika Pärtel.
Juhtimiskoolitusest Viljandis
N 17.05
Direktsiooni info
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ENERGIA AMMUTAMISE AEG...
... on tõesti käes. Aga suurima võimsuse
saavutamiseks tuleb maale minna. Sinilillede
järgi tulid ülased ja juba kaks nädalat kukub
kägu. Kirjud liblikad lubavad juba kolm nädalat
kirjut suve ja meie pääsukesed jõudsid koju 6.
mail. Kõik pungub, paisub, kasvab ja liigub —
metsik energia on paisumas ja vallandumas.
Kartulid ootavad oma vagudes toominga
õitsemise algust ja kasvuhoonekurgid janunevad
igal hetkel vee järgi. Rabarber tahab kisselliks ja
koogiks saada ning nurmenukud ütlevad
jätkuvalt „ei“ muruniitmisele...
Linnas on spordiplatsid täis noori rulatajaid ja
jalgpallureid, esimesed purjetajad täidavad merd
ning kergliikluteedel on taas rulluisutajad. Ka
põhikooli tutinädal on käes oma veesõdade ja
muude kergemeelsustega. Kõik on valmis
kõigeks...
Küllap loodus ise sättis kunagi, et kevad on ka
eksamite aeg, sest ka see vajab õhinat, endast
andmist, kalkuleerimata pühendumist, tühjaks
õppimist - et end veel paremini tundma õppida
ja järgmise aasta poole kasvada...
Päike ja heinamaa, Arno ja Teele, õppimine ja
õpetamine - kevadel nad kõik kohtuvad.
Inimkonna senine ajalugu on näidanud, et kaks
ühes on parim e koostöö on kõige alus.
Seepärast soovin meie kooli moto järgimist SAPERE AUDE! Aga mitte ainult — ka Tartu
Ülikooli kõrval asuva Inglisilla loosung
„OTIUM REFICIT VIRES e PUHKUS
TAASTAB JÕU“ on oluline, et olla eluline —
eriti kevadel. Elagem targalt!
Viljar Aro, koolijuht
KOOLIVORMI TELLIMISEST 1. – 9.
klassini
Järgmiseks õppeaastaks saab koolivormi tellida
01. - 31. maini 2012 SAAREMAA
KAUBAMAJAST.
Lapsevanemal palun pöörduda tellimuse
vormistamiseks kaubamaja II korruse
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lasteosakonna kassa müüja poole. Tellimused on
nimekirja alusel. Lastel on võimalus koolivormi
selga proovida.
Põhikooli koolivormi tüdrukute ja poiste
triiksärke võib tellida, kuid on võimalus ka endal
muretseda. Triiksärkide värv peab olema sinine
(helesinine, tumesinine), valge. Muud
värvitoonid ei ole lubatud. Ei ole lubatud ka
triibulised, täpilised jne triiksärgid.
Tüdrukute pluusi number alates 26 kuni 40-ni ja
pikkusele 128-172 cm.
Poiste triiksärgid kasvule 122-170 cm.
Vestid ja kampsunid kasvule 122-188 cm.
Õpilastel on koolivormi kandmine kohustuslik.
Viljar Aro, koolijuht
GEOGRAAFIAOLÜMPIAADI
LÕPPVOOR
11.-13. mail toimus Otepääl üleriigiline
geograafiaolümpiaadi lõppvoor. Meie koolist
võtsid osa Janeli Harjus (12.c) ja Hanna Tuus
(9.b).
Oma vanuseklassis võitis Hanna Tuus 10. koha.
Täname osavõtjaid ning õnnitleme võitjat!
SÜG-Press
SAAREMAA LAULULIND 2012
Möödunud laupäeval, 12. mail toimus Tornimäe
rahvamajas Saaremaa Laululind 2012.
8-10-aastaste laululaste hulgas saavutas žürii
eripreemia Martin Vesberg (juh Riina Laanes).
11-13-aastaste laululaste arvestuses kuulus ETV
eritunnustus tublile laulutüdrukule – Laura
Lisell Jalakas (juh Pilvi Karu).
Täname osavõtjaid!

juhtis kindlalt Saaremaa Ühisgümnaasiumi
võistkond.
Edu saatis ka sel etapil meie poisse. Täiseduga,
kümnest mängust kümme võitu, saavutas
esimese koha Saaremaa Ühisgümnaasiumi
võistkond. Ülekaal oli üliveenev, mida ilmekalt
tõestab väravate vahe 56:1. Ainsana suutis SÜGi
poiste väravasse ühe tabamuse saata teisel etapil
Valjalas Leisi Keskkooli võistkond veebruari
algul.
Teise koha peale käis tihe rebimine kuni
viimaste mängudeni.
Võistluse paremusjärjestus oli järgmine:
I koht SÜG 30 punkti
II Salme PK 19 p
III Valjala PK 18 p
4. KG I 18 p
5. KG II 16 p
6. KG III 14 p
7. Kärla PK 11 p
8. Kahtla PK 11 p
9. Leisi KK 9 p
10. Tornimäe PK 7 p
11. Kaarma PK 3 p
Tipa- Tapa turniiri täpsemaks ja parimaks
mängijaks osutus SÜG-i 5.a klassi poiss
Rasmus Saar, kes lõi vastastele 23 väravat.
Parima väravavahi tiitli võitis samuti meie kooli
5.a klassi õpilane Garel Muul. Kõik võistkonnad
said mälestuseks raamitud pildi.
Iga kooli parim mängija sai väikese sõbra Adidas’e jalgpalli. SÜGi parimaks oli Rasmus
Saar.
Saaremaa Ühisgümnaasiumi võidukas
võistkonnas mängisid Rasmus Saar, Garel Muul,
Mihkel Rasu, Ian Feliks Post, Reiko Mäeorg
(kõik 5.a-st) ja Henri Paomees 5.b-st. Meie kooli
võistkond pääses koos Salmega maakonda
esindama EKSL finaalturniirile Valtus.
Õnnitlen võidukaid poisse eduka jalgpalliturniiri
puhul!
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Aime Metsmaa, kehalise kasvatuse õpetaja,
kehalise kasvatuse ainekomisjoni esimees

TIPA-TAPA JALGPALLITURNIIR
26. aprillil toimus TIPA-TAPA 2012. aasta
jalgpalliturniiri viimane, kolmas etapp
Kuressaare Spordikeskuses. Kohal olid 9 kooli
11 võistkonda, kes selgitasid juba neljandat
aastat välja maakonna parima 1.-5. klassi
võistkonna poiste jalgpallis. Kahe etapi põhjal

VÕRKPALLILAHINGUD JÄTKUVAD
30. aprillil toimusid Kohilas Eesti KSL minivõrkpalliliiga finaalvõistlused. Kohal oli 8
parimat tüdrukute ja sama palju poiste
võistkonda. Kui Saaremaa võistkonnad kohale
jõudsid, olid esimesed mängud juba peetud.
Ikkagi meretagune värk. Meie kooli
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võistkondadel oli kolm mängu järjest. Tüdrukud
võitsid kaks mängu: Põltsamaa ÜG-i 2:0 ja
Luunja KK 2:0 ning kaotasid ühe Tallinna
Lilleküla Gümnaasiumile 0:2. Saavutasid oma
alagrupis teise koha ja läksid mängima edasi 1.4. koha peale.
Poistele sattus esimeseks vastaseks kohe
võistluste võitja - Tallinna Lilleküla
Gümnaasium. Poisid kaotasid mängu 0:2. Ka
teine kaotus tuli vastu võtta - seekord Rakvere
RG-lt 0:2. Kolmandas kohtumises poisid võitsid
2:0 Räpina ÜG-i ja läksid edasi mängima 5.- 8.
kohale. Siin oli kaks kaotust.
Tüdrukutel tuli vastu võtta kaotus Kiili koolilt
0:2. Kolmanda koha otsustavas mängus
kohtusime Häädemeeste Gümnaasiumiga.
Nende kodus piirkonnaturniiril õnnestus meie
koolil neid võita. Seekord oli kohtumine väga
tasavägine - geimid venisid pikemaks. Muidu
mängiti 21 punktini. Kolmandas otsustavas
geimis tulid lõpus 3 viga ja vastane saigi oma
tahtmise. Kolmanda koha medalid pandi seekord
Häädemeeste tüdrukutele kaela.Vabariigis
neljandaks tulla 170 koolivõistkonna hulgas pole
ju paha, poisid said lõpuks 7. koha.
Võistluste paremusjärjestus oli seekord selline:
Tüdrukud:
I Tallinna Lilleküla Gümnaasium
II Kiili Gümnaasium
III Häädemeeste Keskkool
4. Saaremaa Ühisgümnaasium
5. Narva Kreenholmi Gümnaasium
6. Võru Kreutzwaldi Gümnaasium
7. Põltsamaa Gümnaasium
8. Luunja Keskkool
Poisid:
I Tallinna Lilleküla Gümnaasium
II Põltsamaa Ühisgümnaasium
III Pärnu Koidula Gümnaasium
4. Rakvere Reaalgümnaasium
5. Kiili Gümnaasium
6. Võru Kesklinna Gümnaasium
7. Saaremaa Ühisgümnaasium
8. Räpina Ühisgümnaasium
Saaremaa Ühisgümnaasiumi tüdrukute
võistkonnas mängisid Gerli Gull kapten - parim
mängija, Kadri Aru, Eliisa Saar, Karita Käsk (
kõik 6.b-st), Elo Nõmm ja Laura Lisell Jalakas
5.b-st. SÜG-i poiste võistkonnas oli Robin
Mäetalu kapten, Karl Kustav Kuning, Johannes
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Treiel, Miikael Tuus (kõik 6.b-st), Garel Muul
5.a-st ja Robin Alba 4.b-st.
Mida lõpetuseks öelda? Meie kool ei ole sellisel
võistlusel varem käinud. Eelmisel aastal
võistlesime maakonna voorus ainult
tüdrukutega. Siis jäime II koha peale pidama.
Sel aastal olime mõlema võistkonnaga
maakonnas edukad. Võitsime lääne-regioonis
Häädemeestel tüdrukutega ja poistega saime II
koha. Ning nüüd vabariigi lõppfinaalis
mängisime nagu suutsime tugevate linnade
koolivõistkondadega. Arvan, et olime väga
tublid.
Õnnitlen mängijaid ja tänan meeldiva koostöö
eest. Kiitus lastevanematele tublide laste
kasvatamise puhul.
Mõlemaid sõite ( Häädemeestele ja nüüd
Kohilasse) toetas Euroopa Sotsiaalfond.
Aime Metsmaa, kehalise kasvatuse õpetajatreener, kehalise kasvatuse ainekomisjoni
esimees
KOORIDE KEVADKONTSERT
Möödunud nädala esmaspäeval (07. mail) oli
võimalik kooli aulas nautida meie koolis
tegutsevate kooride kevadkontserti.
Üles astusid kõik koorid: algklasside
mudilaskoor JO-LE-MI, põhikooli tütarlastekoor
Kressendo, gümnaasiumi segakoor Kreedo ning
kõigi vanuseastmete poistekoorid (Osjad, Kratid,
Varsakabi).
Kontserdi lõpus said pisikese meene kõikide
kooride tublimad kohalkäijad, samuti tänati igas
kooris viimast aastat laulnud lapsi ning avaldati
lootust, et nad järgmisel aastal ühinevad
kõrgema vanuseastme lauljatega.

Hooaeg sai läbi!
SÜG-Press
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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!
1. Kes oli kolmas naksitrall Sammalhabeme ja
Muhvi kõrval?
2. Kuidas nimetatakse teisiti y- tähte?
3. Täienda vanasõna: „Kingitud ..... suhu ei
vaadata“.
4. Alusta vanasõna: „..... kassi suhu hiir ei
jookse“.
Nelja vastuse esitähtedest saad kokku ühe sõna.
See ongi oodatavaks vastuseks!
Eelmise nädala õige vastus oli STAN (sumo,
Tokyo, Andaluusia, näitleja). Kiireim vastuste
otsija oli Elo Nõmm 5.b klassist.

staadioni kohale. Abilinnapea rääkis, kust
näiteks lasteaed raha saab. Seal olemine tegi
mind targemaks ja mulle meeldis seal olla.
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Emma Kirs: Minu arvates on linnapea töö väga
raske, sest ta peab iga päev inimestega suhtlema.
Samuti nende küsimustele vastama, kuid ta saab
sellega hästi hakkama.

2B KLASS KÜLAS KURESSAARE
LINNAVALITSUSES
Lissel Mägi: 7. mail majandustunni ajal käisime
Kuressaare Linnavalitsuses. Meid võttis vastu
Voldemari isa Argo Kirss, kes töötab
linnavalitsuses abilinnapeana. Kõige esimesena
läksimegi kohe linnapea Mati Mäetalu juurde.
Tema kabinet oli suur ja ilus. Kinkisime
linnapeale ühe suure paberi, mis oli kaunistatud
lilledega ja millel olid kirjas meie klassi laste
soovid. Üks mõte oli selline, et mänguväljakuid
võiks rohkem olla, aga linnapea rääkis, et
sellised asjad on väga kallid ja lihtne see pole.
Lõpuks tegime ühispildi. Krisse sai proovida ka
linnapea toolil istuda. Kui me linnapea juurest
ära tulime, siis tegime koos Voldemari isaga
linnavalitsuse majas eksursiooni. Meile räägiti
erinevatest töökohtadest ja nende inimeste
tööülesannetest. Kõige lõpuks saime teada,
kuidas linnavalitsus raha saab ja kuidas käivad
valimised.
Voldemar Kirss: Me läksime linnavalitsusse
sellepärast, et teada saada, kuidas linna elu
korraldamine toimub. Linnapealt Mati Mäetalult
saime teada, et ta on olnud linnapea ametis 1
aasta ja 1 kuu. Ta rääkis veel, et on töötanud
kehalise kasvatuse õpetajana, koolidirektorina ja
abilinnapeana. Saime teada ka, et varsti tuleb
linna uus staadion, aga see tehakse vana
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Meeldejääv kohtumine. 2.b klass koos Mati
Mäetalu ja Argo Kirsiga

Raul Tahk: Arvasin, et linnapea juhib linna
üksi, aga seda aitab tal teha terve meeskond.
Mulle meeldis see õppekäik väga. Oli põnev ja
meeldejääv. Selliseid käike võiks veel olla.
Krisse Pulk: Majandusõpetuse tunnis rääkisime,
kuidas ehitatakse maju. Me läksime
linnavalitsusse, et saada rohkem teada majade
ehitamisest. Linnavalitsuse maja oli suur ja
kena.
Orm Maripuu: Mina sain teada, et linnapea ise
ei loo töökohti. Valgusfoore ei panda meie linna
üles, sest meil on liiga väike linn. Argo Kirss
tutvustas meile maja ja kabinette. Tema kabinet
asus viimasel korrusel. Siis me läksime suurde
saali, mis asus esimesel korrusel. Seal rääkis
abilinnapea meil natuke. Saime kommi. Meile
kingiti pastakas. Pastaka peal oli linna vapp.
Mulle meeldis linnavalitsuses. Siiani olen
arvanud, et see on mingi tavaline maja.
Otto Tuuling: Abilinnapealt saime teada, et
pool tööd tuleb neile linna volikogult. Volikogu
valitakse iga nelja aasta järel, ning järgmised
valimised on 2013. aastal.
Klassijuhataja Alli Kallaste

