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KOLMAPÄEVAST PÜHAPÄEVANI 

K  12.09 14.00 Juhtkonna koosolek 
 15.45 Klassijuhatajate  
 nõupidamine 
R  14.09 Algab  
 OLÜMPIAHARIDUSNÄDAL  
 (eriplaan lk 3) 
 19.00 Jukude pidu 
E  17.09 10.45 Klassivanemate koosolekud 
 16.00 Nõukoja koosolek  
T  18.09 9.00 Direktsiooni koosolek 
 9.45, 10.45, 11.45 õpilasesinduse 

valimine I korrusel 
 Sügisjooks (eriplaan lk 6) 
K  19.09 14.00 Juhtkonna koosolek 
 15.00 Tehnikanõukogu koosolek 
 19.00 Kogunemine  
 Olümpiamängude avamiseks 
N  20.09  9.30 Olümpiamängud linna  
  staadionil 
 

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED 

K  12.09 Liis Ojasaar. Multifilm inglise  
 keeles. 
N  13.09 Direktsiooni info. 
R  14.09 Irena Sink. Klassiõpetaja  
 ideekoolitusest. 
E  17.09 Viljar Aro. Koolijuhtide 
  meistriklassist. 
T  18.09 Triino Lest, Marika Pärtel.  
 Olümpiamängudest. 
K  19.09 Ruta Kelt, Irena Sink. Ainete  
 lõimimine ja nutikad IKT  
 lahendused. 
N  20.09 OLÜMPIAMÄNGUD 
R  21.09 Viire Pors. Logoservi 1. klass. 
 

AVASTUSÕPET TAASAVASTAMAS 

Küllap ikka on midagi lahti meie õppimise ja 
õpetamisega, kui ikka ja jälle räägitakse 
faktimaaniast ja järjest vähenevast 
mõtlemisoskusest. Kas süüdi on suured 
ainemahud, mida jõuab vaid loenguvormis ette 
lugeda? Või on probleem harjumuses õppida ja 
õpetada nii nagu ikka on tehtud? Ometi tahame 
me ju kõik olla loovad, et hakkama saada järjest 
kiiremini muutuvas maailmas.  

Pilku raamaturiiulile heites ei pea kaua otsima, 
et leida kõikvõimalikke põnevaid ja kasulikke 
aktiivõppemeetodeid kirjeldavat kirjandust. 
Oleme isegi kokku pannud oma kooli õpetajate 
parimate õppemeetodite kogumiku. Seega 
RUTIINIST VÄLJA - lisagem oma 
ainetundidesse uusi nüansse...  Avastusõpe saab 
siin abiks olla. Ja kuigi paljud kättesaadavad 
näited on seal eelkõige loodusteaduse vallas, 
ongi võimalus teha loovarenduslikku lõimimist 
ja integratsiooni teiste ainetega.  

Alustada võiks eestikeelse kodulehe 
www.avastustee.ee avastamisega ja enesele 
eesmärgi seadmisega. Miks ei võiks saada kõigi 
laste silmad särama? Miks ei võiks nad tahta 
õppida? Miks ei võiks neil olla huvitavad 
tunnid? Miks ei võiks õpetajal endalgi tunnis 
põnev olla? 
 

Midagi peame peale hakkama ka hindehirmuga. 
Küllap see on üks põhilisi põhjusi, et kuhugi 
kaob küsimise julgus. Kui õige lubaks eksida - 
nii iseendal kui teistel, nii suurtel kui väikestel. 
Tegijal ju juhtub... Ja kui ei katseta, ei saa teada. 
Pigem usn, et omaenda vigadest õpitakse ikkagi 
kõige rohkem... 
Edukat teisiti mõtlemist ning teisiti tegemise ja 
teisiti elamise julgust kõigile! 
 

Viljar Aro, koolijuht 
 

OLÜMPIATULI EI OLE KUSTUNUD... 

 
Tähelepanu!!! Käes on olümpiaaeg! 

 
Ametlik informatsioon Saaremaa 
Ühisgümnaasiumi VIII Olümpiamängude kohta 

 
SÜG- i VIII OLÜMPIAMÄNGUD 

 
1. Sel aastal on mängude üldteemaks 
kuningriigid, õukonnad, kuningakojad jms. Iga 
klass on Olümpial väljamõeldud nimega maa. 
Maa nime algustäht loositakse  huvijuhtide 
juures 3. septembril klassivanemate koosolekul 
10.45, algklassid loosivad oma tähed samal 
päeval algklasside õpetajate poolt. 
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1.1. Maa nimi tuleb ära tuua hiljemalt 
esmaspäeval, 10. septembril klassivanemate 
koosolekul huvijuhtide kätte.  

2. Olümpiarongkäiguks (19.09) peab igal maal 
olema: 
2.1. Klassilipp mõõtudega 90x60 cm, 
klassinumber suurusega 30x30 cm peab olema 
lipuvarda poolses ülemises nurgas. 
2.2. Oma maa silt mõõtmetega 60x30 cm valgel 
põhjal mustaga maa nimi, sildivarda pikkus 1 
meeter. 
2.3. Iga maa peale vähemalt 2 trummi, mille 
saatel on mõnus marssida (orkestri mängimise 
vaheaegadel).  
2.4. Igalt maalt oodatakse fantastilist 
ühisriietust, milles oleks äratuntav õukondlane, 
kelle nimelises riigis nad elavad. 

3. Olümpiarongkäiguks koguneda 19. septembril 
kell 19.00 Linnavalituses ette raamatukogu ja 
Ferrumi vahelisele alale. 
3.1. Maad, mille nimi algab A-M tähega, 
rivistuvad tähestikulises järjekorras üksteise 
selja taha viie kaupa reas Ferrumi poolsele alale 
nägudega Linnavalituse poole (alasid eraldab 
pinkide rida). 
3.2. Maad, mille nimi algab N-Y tähega, 
rivistuvad tähestikulises järjekorras üksteise 
selja taha viie kaupa reas raamatukogu poolsele 
alale nägudega Linnavalituse poole (alasid 
eraldab pinkide rida). 
3.3. Iga maa ees seisab sildikandja, tema selja 
taga lipukandja. 

4. Spordialade täpsemad kirjeldused ja ajakava 
antakse lisalehel hiljemalt 07.09. Samuti antakse 
lisalehel ka kogu olümpiaharidusnädala ajakava. 

5. Võistlejate täpsed nimekirjad tuua 
kolmapäevaks, 12.09.  kella 16.00-ks 
huvijuhtide kätte. 
 
Korraldajatepoolne palve – täitke nii 
avatseremoonial kui ka võistluspäeval kõiki 
nõudeid! 

OM on ainult siis korda läinud, kui kõik läheb 
nii, nagu orgkomitee ja paljud teised 
vaevanägijad planeerinud on, siis, kui iga 
inimene saab helge tunde südamesse, ilusa 
elamuse, sportliku ja humoorika päeva, päeva, 
mil saab end tunda tõelise olümpialasena. Kõik 
see on meie teha. Meie olümpia deviis on Catch 
as catch can, st. haara kinni, kust saad, ja see 
tähendabki kõike head, rõõmsat ja tujutõstvat, 
millest sa lihtsalt pead kinni haarama. 

Rõõmsate taaskohtumisteni olümpiarongkäigus 
kell 19.30, avatseremoonial SÜG-i staadionil 
kell 20.00 ja võistlusradadel. 
 
 
OLÜMPIAHÜMN 
 
Viis T. Paulus 
Sõnad R. Ilves, K. Leppik 
 
1. Siin maailma parimas paigas, 
mere tuuliste voogude käes, 
kus peegeldub sinine taevas 
õnnevärvilist lippu nüüd näed. 
 
REF: Rõõm sündimas kõikide hinges, 
viib vikerkaar üle meid mäest 
ja siinsamas tajud ja tunned, 
jääb hõõguma meisse see päev (2x) 
 
2. On loorbereid lõigatud ohtralt 
ja kadakaist pärjad on peas, 
on tee nüüd maailma lahti, 
uued võidud meid ootavad seal 
 
REF: Rõõm sündimas … (2x) 
 
3. Siin maailma parimas paigas, 
mere tuuliste voogude käes, 
kus peegeldub sinine taevas 
õnnevärvilist lippu nüüd näed. 
 
REF: Rõõm sündimas … (3x) 
 
Korraldajate nimel 
Diana Õun ja Triino Lest 
 
 

SÜG-i VIII OLÜMPIAMÄNGUDE  
AJAKAVA 
 
REEDE, 14. SEPTEMBER 

Külas on Eesti Spordimuuseum! 

Kohtumised toimuvad aulas järgmiselt: 

10.00 1.-3. klassid 
11.00 4.-6.klassid 
12.00 10.-12.klassid 
13.00 7.-9.klassid 
13.00 11. klassidel Demokraatia päeva puhul 
arutelu Kalle Laanetiga auditooriumis 

14.00 viktoriin 8.-12. klasside õpilastele, igast 
klassist 5-liikmeline võistkond  
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ESMASPÄEV, 17. SEPTEMBER 
 
11.45 Viktoriin 2.-4. klasside õpilastele, igast 
klassist 5-liikmeline võistkond 
12.45 Viktoriin 5.-7. klasside õpilastele, igast 
klassist 5-liikmeline võistkond 
 
TEISIPÄEV, 18. SEPTEMBER 
 
Olümpiamaraton (SÜGi sügisjooks) an lk 6 
 
KOLMAPÄEV, 19. SEPTEMBER 
 
10.00-12.00 algklassidel  on külas Veiko 
Visnapuu 
Külas on Eesti Kergejõustikuliidu president  
Erich Teigamägi 
Kohtumised toimuvad aulas järgmiselt: 
13.00 9. ja 10. klassid 
14.00 11. ja 12. klassid 
 
19.00 Kogunemine (Vt. OM juhendit!) 
19.30 Tervituskõne, rongkäigu algus   
20.00 AVAMINE SÜG-i STAADIONIL 
 
 
NELJAPÄEV, 20. SEPTEMBER 
 
VÕISTLUSPÄEV 
 
Koguneda staadionile 9.15 

9.30 pendelteatejooks:  10.-12. kl,  7.-9. kl, 5.-6. 
kl, 3.-4. kl, 1.-2. kl 
 
1.-2. kl                                                                        
10.15 noolevise 3 T, 3P                                    
10.30 orienteerumine 3 liiget                             
10.45 60m jooks  3T, 3P                                   
10.50 topispall   5 liiget                                    
11.15 rahvastepall   8T ,8P                               
12.00  200 m jooks 3-5T, 3-5P                        
12.10 saapavise  5T                                          
12.30 kaugushüpe  3T, 3P                                
13.40 ringteatejooks  10x200m 5T+5P            
 
3.-4. kl                                                                        
10.00  topispallivise 5 liiget                            
10.45  noolevise 3T, 3P                                 
10.45  orienteerumine 3 liiget                       
11.00  60m jooks   3T, 3P    
                          

12.00  rahvastepall 8T, 8P                            
12.00  kaugushüpe  3T, 3P                            

12.30 saapavise 5T                                        

12.30 400 m jooks 3-5T, 3-5P                      

13.30 ringteatejooks 10x200m 5T+5P        
                                                                      
5.-6. kl 
10.00  rahvastepall  8T , 8P 
11.15  orienteerumine 3 liiget 
11.15  kuulijännid 5P 
11.30  noolevise 3 T, 3P 
11.30  kaugushüpe 3 T, 3P 
11.30  saapavise 5 T 
11.45  60m jooks  3T, 3P 
12.15 400m jooks 3-5 T,  3-5 P 
13.20  ringteatejooks  10x 200m (5T+5P) 
 
7.-9. kl 
10.00   60m 3T, 3P 
10.00  noolevise 3T, 3P 
10.30 võrkpall 3T +3P 
10.50 kaugushüpe 3T, 3P 
11.00 saapavise 5 T 
11.30 400m jooks 3-5 T, 3-5P 
12.00 kuulijännid 5P 
12.30 orienteerumine 3liiget 
13.10 ringteatejooks 10x 200m 5T+5P 
 
10.-12. kl 
10.00 kaugushüpe(2 katset) 3T, 3P 
10.00 saapavise  5T 
10.20 100m jooks 3T, 3P 
10.30 kuulijännid  5P 
11.00 noolevise 3T, 3P 
11.15 köievedu 3T + 3P 
11.15 400m jooks 3-5T, 3-5P 
11.50 võrkpall 3T+3P 
12.15 orienteerumine 3liiget 
13.00 ringteatejooks 10x200m 5T+5P  
 
Iga õpilane võistleb vähemalt kahel alal. 
 
NB! Kellel jääb alade osavõtust puudu, saab 
välja panna orienteerumisse kaks võistkonda. 
 
2012 OLÜMPIAMÄNGUDE orgkomitee nimel 
kehalise kasvatuse ainekomisjoni esimees  
Aime Metsmaa ja kooli nõukoda 
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RAAMATUKOGU TEADE 

Saaremaa Ühisgümnaasiumi RAAMATUKOGU 
tervitab kooliperet algava õppeaasta puhul! 
AVATUD  E – R   8 - 17 
Kojulaenutuse tähtajad:  
raamatud   -  21 päeva                                                                            
õpikud       -  1 õppeaaasta  
ajakirjad ja uurimistööd - 1 nädal    
 

NB! Raamatukokku laenutama tulles tuleb kaasa 
võtta õpilaspilet (kooli ISIC kaart).                                 
Laenutatud teavikud tuleb tagastada õigeaegselt 
(õpikud õppeaasta lõpul). Vajadusel saab 
raamatut pikendada 7 päevaks siis, kui seda ei 
soovi lugeda teised õpilased.   
Meeldetuletuseks õpilastele: õpikutele kirjutage 
sisse oma nimi ja klass, et õpikud vahetusse ei 
läheks. 
 

Kaotatud või rikutud teavikud tuleb asendada 
sama või muu raamatukogule vajaliku trükisega 
või tasuda nende alghind.        
 

Raamatukogus olevaid raamatuid saate vaadata 
veebikataloogist RIKSWEB aadressil 
http://192.168.0.5/riksweb/ 
Väljaspool kooli saab andmebaasi vaadata 
aadressil http://syg.edu.ee:8080/riksweb/ 
Veebikataloog on leitav ka kooli kodulehelt  
www.syg.edu.ee (raamatukogu). 
Teavikuid saab ka reserveerida - selleks tuleb 
vastavasisuline kiri saata aadressil: 
iivi.vikat@syg.edu.ee  või helistada tel. 45 
24437. 
 

Infot raamatukogu tegemiste, kohustusliku 
kirjanduse ja muu huvitava kohta leiate 
raamatukogu AJAVEEBIST, 
http://www.sygrmtk.blogspot.com/   
 

Ajaveebis on avatud ka SÜG-i 
LUGEMISTUBA, kuhu võite saata oma 
lugemiselamusi. Muljed ja kommentaarid loetu 
kohta saatke aadressile iivi.vikat@syg.edu.ee  
 

Raamatukogus on võimalik printimiseks ja 
õppeülesannete täitmiseks kasutada kahte 
terminalarvutit (USB mälupulka vms. 
andmekandjaid neis kasutada ei saa).  
Printimine: 1 A4 lk. – 0.10.         
 

Head kooliaastat soovides     
Iivi Vikat,  raamatukogu juhataja 
Meeli Ool, raamatukoguhoidja 

UUT KIRJANDUST 

RAAMATUKOGUS 
05.09.2012 
 
Hedi Aro (koostaja)  Saaremaa 
Ühisgümnaasiumi Aastaraamat 2011/12 
(Kuressaare, 2012) 
Rasmus Berens; Kentti Koppel (koostajad)  
Saaremaa Ühisgümnaasiumi 94. lennu 
raamat (2012) 
TEA entsüklopeedia. 9. köide (TEA Kirjastus, 
2012) 
T. Lister  Lihtne ja praktiline 
koolipsühholoogia (kuidas kujundada kooli 
psühholoogiline keskkond lapsele kergemaks ja 
õpihuvi tekitavamaks, mis pakuks rahuldust ka 
õpetajale tema töös) Atlex, 2012) 
G.-E. Kalberg jt.  Võtete varamu 
klassiõpetajale (didaktiliste võtete ja õppetunni 
mitmekesistamiseks mõeldud ideede kogumikus 
on  tegevusi, mis sobivad tööks noorema 
kooliastme lastega) Studium, 2012 
S. Kaur  Avasta ilm sarjast Hea tunni võti (19 
tegevust ilma avastamiseks koos tabelitega) Ilo, 
2011 
L. Jõe  Nobedad näpud sarjast Eesti laste 
kästitöö (võimalusi materjalide taaskasutuseks) 
Ilo, 2012 
Faktide fantastiline maailm : [maa ja kosmos, 
eelajalooline elu, loomad, ajalugu, teadus]  TEA, 
2012 
Kristiina Kalf (Kuressaare Pargi lasteaia 
kasvataja) Sõnadoomino : õppemäng (ühe 
kaardipakiga saab mängida kahte mängu - 
"Sõnadoomino" (5-7 aastastele lastele) ja 
"Tähekaardid" (4-7 a.lastele) Ilo, 2009 
K. Kalf  Arvudoomino : hulgad ja arvud : 
õppemäng [4-7 aastastele12 piires arvutamine] 
TEA, 2010 
A. Aruvee  Vanasõnade doomino : õppemäng 
(36 vanasõna mängukaarti koos seletustega) 
TEA, 2012 
A. Aruvee  Mõistatuste doomino : õppemäng 
(36 mõistatuste mängukaarti koos vastustega) 
TEA, 2012 
Ukrainlased sarjast Rahvused Eestis 
(Intergratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie 
Inimesed, 2012) 
T. Karuks  101 Eesti spordilugu  sarjast 101 
Eesti…(Varrak, 2011) 
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Maailma suurimad lahendamata mõistatused 
(kuriteod; mõrvad; saladuslikud juhtumid) 
Varrak, 2007 
Trenditüdruku nipid : [lahedaid ideid ja 
tegevusi igaks päevaks]  Ilo, 2012 
Ostetud MTÜ SÜGress rahadest: 
K. Tähepõld jt.  Peipsiveer : ida ja lääne vahel  
sarjast Giidi käsiraamat (Ecce Revalia, 2010) 
K. Tähepõld  Setomaa : ida ja lääne vahel  
sarjast Giidi käsiraamat (Ecce Revalia, 2008) 
Leedu reisijuht  sarjast Bradti reisijuht (Varrak, 
2008) 
M. Kõivupuu  101 Eesti pühapaika  sarjast 101 
Eesti… (Varrak, 2011) 
T. Saadre  Eesti ürgloodus = Primeval nature of 
Estonia (GeoTrail KS, 2010) 
ÕPPEKIRJANDUS:  
(uue õppekava õppematerjalid) 
I love English 2 : õpik, töövihik, õpetajaraamat, 
testid, CD (Studium, 2012) 
M. Ehala jt.  Keel ja ühiskond : õpik 
gümnaasiumile (Künnimees, 2012) 
R. Bobolski  Peegel 2 : 8. klassi eesti keele 
töövihik (Koolibri, 2012) 
M. Aruvee  Labürint II : kirjanduse õpik ja 
töövihik 8. klassile (Avita, 2012) 
L. Piits; K. Sarapuu  Eesti keele töövihik 5. 
klassile : I osa (Avita, 2012)  
J. Urmet  Kirjanduse õpik 5. klassile: I osa + 
töövihik (Avita, 2012) 
K. Jankovski; R. Kuresoo  Loodusõpetus: õpik 
5. klassile (Avita, 2012)  
M. Toom jt.  Bioloogia 8. klassile : 1.osa 
(retsenseerinud õp.Inge Vahter!) Avita, 2012 
L. Tamm  Keemia õpik VIII klassile + töövihik 
(Avita, 2012) 
A. Kont  Loodusgeograafia 8. klassile + töövihik 
(Avita, 2012) 
R. Kippak jt.  IN 3 : 3. klassi inimeseõpetuse 
õpik (Koolibri, 2012) 
K. Kaldmäe  Matemaatika õpik 8. klassile : 1. 
osa  (Avita, 2012) 
A. Skuin  Muusikaõpik : 8. klass + töövihik 
(Avita, 2012) 
Провер себя!: тестовый практикум по 
русскому языку как иностранномy / B1,B2 
(Koolibri, 2012) 
Uudiskirjanduse kohta leiate infot 
raamatukogu andmebaasist  RIKSWEB  
http://192.168.0.5/riksweb/  
 
Iivi Vikat, raamatukogu juhataja 

MALEHUVILISED 
Nagu eelmiselgi õppeaastal, alustavad ka sel 
aastal tööd maleringid. Õppeaasta jooksul 
toimuvad lisaks iganädalastele treeningtundidele 
ka klassidevahelised ja individuaalsed võistlused 
kooli paremate maletajate selgitamiseks. Samuti 
on võimalus osa võtta maakonna noorte 
malemeistrivõistlustest erinevates 
vanuserühmades. Need võistlused toimuvad 
õppeaasta jooksul meie kooli ruumides. 
Kes soovib osa võtta maleringi tööst, palun 
kirjuta arvutiklassis 401 või selle klassi ukse 
kõrval olevale teadetetahvlile hiljemalt reedeks, 
14. septembriks, mis päevad ja kellaajad 
sobivad. Neid aegu võib olla rohkem kui üks, et 
sobiv aeg kokku leppida. 
 
Juuno Jalakas, maleringi juhendaja 
 

TÄHELEPANU EESTI KEELE 

HUVILINE 

Kutse astuda Emakeele Seltsi 
noorteühendusse 
ja osalema 22.–24.10.2012 Piusal keelelaagris 
„Põnev keeleteadus“ 

Emakeele Selts (www.emakeeleselts.ee) on juba 
peaaegu sada aastat ühendanud eesti keele vastu 
huvi tundvaid, eelkõige akadeemilise taustaga 
inimesi. Olulise osa seltsi tegevusest moodustab  
keeleürituste korraldamine nii Eestis kui ka 
välismaal, nii õpilastele kui ka juba keele alal 
töötavatele inimestele. Selts on pidanud väga 
oluliseks keelepäevi koolides, mida on alates 
1961. aastast korraldatud kokku 208. 
Edaspidi soovime lähendada seltsi ja noori 
veelgi enam. Sügavama keelehuviga õpilaste 
jaoks oleme otsustanud asutada Emakeele Seltsi 
noorteühenduse. Liikmeks astuda soovijatel 
palume anda Emakeele Seltsile teada oma huvist 
eesti keele vastu, nimetades paar-kolm seda 
kinnitavat ettevõtmist (nt emakeele-olümpiaad, 
kirjutised Oma Keeles, kooli almanahhis või 
teistes väljaannetes, keele-teemalised 
esinemised, osavõtud emakeelevõistlustest, abi 
keeleürituste korralda-misel ja keelematerjali 
kogumine vms).  
Noorteühenduse liikmed on teretulnud seltsi 
üritustele.  Soovi korral võivad 
emakeele¬huvilised noored aidata ka ise kooli 
keelepäevi korraldada.  
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Eriti ootame keelehuvilisi noori 22.–24. 
oktoobrini 2012 Piusa jõe ürgoru puhke-
kompleksis toimuvasse keelelaagrisse „Põnev 
keeleteadus“, kus eri põlvkondade 
keele¬inimesed tutvustavad oma ala, 
korraldatakse arutelusid, mänge, võistlusi, 
vahetatakse mõtteid ja tuntakse rõõmu 
suhtlemisest. Lähemalt kõneldakse keele-
korraldusest ning õigekeelsuse olemusest, 
vajalikkusest ja piiridest, keelekorralduse 
ajaloost, keelenormingute eiramisest kunstilistel 
eesmärkidel, õigekeelsus-sõnaraamatu 
koostamisest, nimekorraldusest, 
keeletoimetamise õpetamisest, keele-
inspektsiooni tööst, EKI keelenõuandla tööst, 
Emakeele Seltsi keeletoimkonna tööst, 
arutletakse Emakeele Seltsi noorteühenduse 
asutamise teemal. Sõna saavad ka Ema-keele 
Seltsi ning haridus- ja teadusministeeriumi 
esindajad ning emakeeleolümpiaadi korraldajad. 
Kolmepäevane keelelaager on osalejatele tasuta. 
Kui oled asjast huvitatud, võta ühendust oma 
emakeeleõpetajaga! 
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ARVUTIJOONISTUSTE VÕISTLUS 

1. septembril 2012 algab arvutijoonistuste 
võistlus "Eesti - mereriik", mille korraldavad 
Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk 
EENet, Eesti Meremuuseum ja Eesti 
Mereakadeemia. 
Üheteistkümnendat aastat järjest on lapsed, 
noored ja täiskasvanud oodatud arvutiga pilte 
joonistama ja neid võistlusele saatma. 
Võistlus toimub neljas vanuserühmas, parimate 
piltide autoritele on välja pandud auhinnad. 
Valida saab kümne teema vahel: 
    Eesti - mereriik 
    Kapten laevas, jumal taevas 
      Mull-mull-mull-mull, väiksed kalad... 
    Ka vee all on elu 
    Tuulevaiksel ööl 
    Vägev merevägi 
    Linnulennul üle vee 
    Rannale kantud aarded 
    Kalamehe uhke saak 
    Kollane allveelaev 
Tööde esitamise tähtaeg on 18. november 2012. 
Täpsed tingimused ja piltide esitamine: 
http://joonistaja.eenet.ee 
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SÜGi XIII SÜGISJOOKS  

EESMÄRK: Populariseerida jooksmist 
kooliõpilaste hulgas. 
LÄBIVIIMISE AEG JA KOHT: 
Võistlused viib läbi Saaremaa Ühisgümnaasium 
18.09. 2012. a. 
Võistlused toimuvad  Kuressaare Tervisepargis. 
OSAVÕTJAD: Osalevad Saare Maakonna 
üldhariduskoolide 1-12.kl.õpilased. 
VÕISTLUSTE PROGRAMM: 
1. –   4. kl. P; T 1 km – Kuressaare Tervisepark 
5. –   7. kl. P; T 2 km – Kuressaare Tervisepark 
8. –   9. kl. P  4 km – Kuressaare Tervisepark 
8. –   9. kl. T 2 km – Kuressaare Tervisepark 
10. – 12. kl. T 4 km – Kuressaare Tervisepark 
10. – 12. kl. P 7,3 km – Start  Kuressaare 
Tervisepark – Roomasaare jahisadam – 
Kuressaare Tervisepark  
REGISTREERIMINE: 
Jooksukaarte saab vajadusel veel täita 
Kuressaare Tervisepargi stardipaigas alates 
kella13.30. 
AUTASUSTAMINE: 
Iga vanuseastme kolme paremat  poissi ja 
tüdrukut autasustatakse diplomi ja medaliga. 7,3 
km distantsi I -III kohta medali ja diplomiga. 
AJAKAVA  
13.45 – 1.- 4.kl. rahvajooks P,T 
14.00 – 1. kl.T  
14.10 - 1. kl.P 
14.20 – 2. kl.T 
14.30 – 2. kl.P 
14.40 – 3. kl.T 
14.50 – 3. kl.P 
15.00 – 4. kl.T 
15.10 – 4 .kl.P 
15.20 – 5-6. kl. T 
15.30 - 5 - 6.kl.P 
15.40 – 7. kl. P 
15.50 – 8-9. kl .P 
15.55 – 7-9. kl. T  
16.15 – 10-12. kl. T 
16.20 – 10-12. kl. P 
Arvestust peetakse järgmistes vanuseklassides  
I kl. P, T; II kl. P, T; 
III kl. P, T; IV kl. P, T; V-VI kl. P, T ; 
7-9. kl. T; 7-kl. P; 8-9kl. P; 
10-12 kl. P, T. 
Vanuseklass 7- 9kl. saavad võistelda 1996.a.  
(need, kes õpivad põhikoolis) ja hiljem 
sündinud. 

NB! Info tel. 5278205 Enn Laanemäe 


