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KOLMAPÄEVAST REEDENI
K 10.10
14.00 Juhtkonna koosolek
15.45 Klassijuhatajate
nõupidamine
15.00 MK Kooli TOP Muhu PK-s
17.00 Eelkool
N 11.10
10.00 „Teeme ära“ algkl I voor
16.00 Gümnaasiumi mälumäng I
voor
R 12.10
15.30 Akadeemiline esindaja Mari
Kallas
E 15.10
10.45 Klassivanemate koosolekud
19.00 Hoolekogu
T 16.10
9.00 Direktsiooni koosolek
09.45 4. – 6. klassi
aritmeetikavõistlus
10.45 7. – 9. klassi
aritmeetikavõistlus
11.45 10. – 12. klassi
aritmeetikavõistlus
15.45 Õpilasesinduse koosolek
K 17.10
14.00 Juhtkonna koosolek
15.00 Tehnikanõukogu koosolek
16.00 Nõukoja koosolek
N 18.10
Ettelugemispäev
15.45 Õppenõukogu
15.50 Põhikooli rekordite
püstitamine
R 19.10
Projektõppepäev „Tagasi kooli“
12.00 Algkl veerandilõpuaktus
PEDAGOOGILISED KÕNELUSED
K 10.10
N 11.10
R 12.10
E 15.10
T 16.10
K 17.10
N 18.10
R 19.10

Reet Lulla ja Liis Ojasaar.
Comeniusega Tšehhis.
Direktsiooni info.
Marika Pärtel. Koolijuhtimise
koolitusest.
Viljar Aro
Reet Lulla, Liis Ojasaar.
Comeniuse projektist.
Marit Kikas. Karjääriõppest
valikainena.
Direktsiooni info.
Ljuba Paju, Marina Priske.
Uurimistööde konkursist
Moskvas.
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DIREKTSIOON TÄNAB
Abituurium ja kõik nende abilised –
meeldejääva õpetajate päeva ning kontserdi
korraldamise eest.
Aime Metsmaa ja kõik tublid jooksupoisid ja
–tüdrukud – maakondliku teatekrossi esikohad
nii põhikoolis kui gümnaasiumis.

OSALE KONKURSSIDEL
Koolielu portaalis http://koolielu.ee/ pakutakse
enesearenguks paljudel eri konkurssidel
osalemisi. Miks mitte võtta vastu vähemasti üks
pakkumine — omal initsiatiivil ja ikka enese
kasuks. Järgnevas on toodud mõningad
konkursid õpilastele. Valikut on:
Õpilasleiutajate riiklik konkurss tähtajaga
31. oktoober —
http://koolielu.ee/info/readnews/188202/opilasle
iutajate-riiklik-konkurss
Koomiksi joonistamise konkurss „Mina ja
raha“ tähtajaga 1. detsember —
http://www.minuraha.ee/konkurss
Taaskasutusteemaline konkurss algklassidele
tähtajaga 30. oktoober http://koolielu.ee/info/readnews/190953/taaskas
utusteemaline-konkurss-algklasside-opilastele
Saksakeelne e-konkurss tähtajaga 15. nov. —
http://koolielu.ee/info/readnews/190826/kaimason-viies-saksakeelne-e-konkurss-opilastele
Esseekonkurss abiturientidele „Kuidas edasi?“
tähtajaga 14. oktoober —
http://koolielu.ee/info/readnews/189201/esseeko
nkurss-abiturientidele-kuidas-edasi
Kõik õpilased saavad taotleda tulevikutalendi
stipendiumi tähtajaga 10. oktoober —
http://koolielu.ee/info/readnews/189063/opilase
d-saavad-taotleda-tulevikutalendi-stipendiumi
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Arvutijoonistuste võistlus „Eesti kui mereriik“
http://koolielu.ee/info/readnews/181517/algabarvutijoonistuste-voistlus-eesti-mereriik
Nimetatud konkursse saavad ka õpetajad
õpilastele soovitada - sageli õpilased just
ootavadki õpetajapoolset märkamist.
Aga ka õpetajatele endile pakub portaal mitmeid
väljakutseid.
Pedagoogiliste kirjutiste võistlus kutsub
arutlema individuaalsuse ja sotsiaalsuse üle tähtajaga 30. oktoober, mitmed õppematerjalide
tegemise konkursid tähtaegadega veebruar ja
mai, konkurss võõrkeeleõpetajatele grammatika
enesekontrolliharjutuste koostamiseks tähtajaga
1. mai.
Esimene kooliveerand on kohe-kohe lõppemas
ja kosutav sügisvaheaeg algamas. Puhkuse
kõrval võib ka midagi põnevat ette võtta näiteks üllatada oma kaaslasi ja õpetajaid
osalemisega mõnel huvitaval konkursil.
SOOVIN KÕIGILE SISUKAT
KOOLIVAHEAEGA. Ja usun, et aktiivne
puhkus annab rohkem energiat. OTIUM
REFECIT VIRES e PUHKUS TAASTAB JÕU.

Individuaalselt on esialgne järjestus:
1.-2. koht Triinu Jakson (6a), Sander Truu (6b),
28 punkti
3. Kerman Keerd (6b), 27 punkti
4.-6. Gendra Allikmaa (5a), Siret Sui (6b), Henri
Paomees (6b), 26 punkti
Neljandate klasside parimad on Paul Antsaar 17 punkti, Elisabeth Vaarik - 14 punkti ja 13
punktiga Laura Veliste, Anni Kuuseok ning
Artur Kübarsepp.
Linda Kuuseok
7.-9. klass
Osales 20 õpilast.
Parimad:
Laura Kaldjärv (9a), 29p (30-st võimalikust),
Karl Viik (7a), 27p,
Roland Kastein (8b), ja Taavi Kuuseok (8a) 25p,
Teet Land 9b 24p.
Klasside arvestuses juhib 9a (siin läheb arvesse
kolme parima tulemused).
2 vooru on veel ees, 9. 10 ja 16.10, seisud
lahtised ja kõik võimalik.
Head arvutamist!
Anu Ausmees

Viljar Aro, koolijuht
TÄNUAVALDUS
Parim osa hea inimese elust on tema väikesed
nimetud unustamatud teod, mis
tulevad headusest ja armastusest!
/William Wordsworth/
Suured tänud Liisi ja Andro Otsale, kes juba
mitmendat korda on organiseerinud kooli
vajalikku paberiabi!
Saaremaa Ühisgümnaasiumi pere nimel,
õpetaja Margit Mägi

10.-12. klass
Teisipäeval, 2. oktoobril oli üheksa minuti
jooksul võimalik lahendada 40 ülesannet. Osales
27 õpilast.
Parimad olid
Anni Pupart (12c), 35p,
Henri Sink (11c), 33p,
Magnus Kaldjärv (10c), 32,
Maria Aarnis (10c), 31,
Karl Jõgi (11c), 30,
Matis Rüütel (12c), 30.
Teisipäeval, 9.oktoobril 11.45 toimub aulas teine
voor. Soovin kiiret arvutamist!
Viljar Aro

ARITMEETIKAKONKURSI 1. VOORU
TULEMUSED

Algasid SÜGi meistrivõistlused
kiirmales

4.-6. klass
Teisipäeval, 2. oktoobril oli arvutamisvõistluse I
voor. 4.- 6. klassidest oli osalejaid 36.
Klassidevahelisel võistlusel on liidripositsioon
6b käes.

Möödunud nädalavahetusel toimunud SÜGi
meistrivõistlustel kiirmales mängiti esimene
osavõistlus.
Kaheksa mängija osavõtul toimunud võistluse
võitis Joel Jakob Koel (11b) täisedu 7
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punktiga. Teiseks jäi Andre Koppel (4b) 5,5
punktiga ning kolmandat kohta jagasid 4 punkti
kogunud Andres Sui (4b) ja Siret Sui (6b).
Kokku mängitakse viis osavõistlust, millest igal
osavõtjal läheb arvesse kolm paremat tulemust.
Kokkuvõttes osavõistluste kolm paremat
mängivad seejärel koos praeguse kooli
malemeistri Matis Rüütliga tuleva aasta
märtsikuus finaalturniiril, kus selgub järjekordne
malemeister.
Võistluste juhend koos võistluse käiku
peegeldavate tabelitega on välja pandud 4.
korrusel arvutiklassi kõrval teadetetahvil.
Juuno Jalakas, maleringi juhendaja
PROGRAMMEERIMISHUVILISED
Ringi nimi: Programmeerimine
Ringi juhendaja: Kunnar Sink
Osalejad: 9.-12. klassi õpilased, eelisseisus on
TÜ teaduskoolis osalejad.
Tundide arv nädalas: kaks akadeemilist tundi.
Ringi toimumise aega ja koht: aeg vähemalt
kord nädalas pärast õppetöö lõppu, ruumides
401 või 404, sõltuvalt osalistest võib graafik olla
libisev, samuti on võimalik laupäevade
kasutamine.
Ringi liikmete arv: maksimaalselt 18.
Ringi töö kirjeldus: klassikalise
struktuurprogrammeerimise õpetamine,
edasijõudnutele ka objektorienteeritud,
programmeerimine.
Ringi töö väljundid koolis: koolile vajalike
rakenduste tegemine.
Kooli esindamine maakonnas, vabariigis,
osalemine võistlustel: Eesti
informaatikaolüpiaadi kõik võistlused ja
robootika võistlused.
Võta ühendust selle nädala jooksul õpetaja
Kunnar Singiga, saame kokku 15.10.2012 kell
15.45.
Kunnar Sink, programmeerimise ringi
juhendaja

Võistluspildid peavad kajastama Saaremaa
loodust ja olema tehtud 2012. aastal.
Konkursil on neli vanuserühma: 1.-3. klass, 4.6. klass, 7.-9. klass ja 10.-11. klass.
Konkursile saab fotosid esitada kolmes
kategoorias:
1) Loomapildid
2) Taimepildid
3) Maastikud ja mustrid looduses
Piltide esitamine konkursile
• Fotod peavad olema digitaalsed ja JPEG (JPG)
formaadis
• Fotode mälumaht ei tohi olla suurem kui 2
MB.
• Digitaalne töötlus on lubatud ainult piltide
lõikamiseks, suuruse muutmiseks ja vähesel
määral heleduse/tumeduse ja kontrastsuse
parandamiseks.
• Fotod saata 31. detsembriks 2012 digitaalsel
kujul meiliaadressile annet@syg.edu.ee
• Fotoga koos lisa meilile järgmine teave:
O Foto nimetus ja teemakategooria
O Pildistamise aeg ja koht
O Autori nimi ja vanus (klass)
O Kinnitus, et foto on enda tehtud
Piltide hindamine ja eksponeerimine
• Konkursifotosid hindab kompetentne žürii
• Piltide juures hinnatakse nende
väljendusrikkust ja emotsioonaalsust, kunstilist
ja tehnilist taset, samuti kujutatu loodusväärtust,
haruldust ja erakordsust. Žürii eeldab, et looduse
pildistamisel on kinni peetud headest tavadest ja
looduskaitse reeglitest.
• Võidupildid eksponeeritakse
keskkonnahariduskeskuses
• Võidupiltide autorid saavad aukirja ja meene
• Kõiki konkursile esitatud pilte näidatakse
SÜG-i fuajees LCD-ekraanil
• Kõiki konkursipilte võidakse kasutada
erinevate trükiste illustreerimisel
Anne Teigamägi, projektijuht

SÜGi LOODUSFOTOKONKURSS

3A SEENEMETSAS

Loodusfotokonkursi eesmärk on innustada
õpilasi loodust märkama.
Osaleda võivad kõik Saaremaa kooliõpilased!
Fotokonkursi tähtaeg on 31.dets 2012.

Neljapäeval, 27.septembril käisime klassiga
seenel. Meiega oli kaasas seeneteadlane nimega
Sirje.
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Me käisime Suure Tõllu kerisekivi juures. Seal
oli väga palju erinevaid seeni, mida süüa.
Enamasti korjasime lehterkukeseeni. Need
on minu ühed lemmikumad.

Piknikut ootasid paljud lapsed, ka mina. Kaasas
oli muffineid, küpsiseid ja palju muud. Mina
võtsin kaasa muffineid. Mõnel oli ka jook
kaasas. Saime ka teed. Peale seenelkäiku oli
kuuma teed mõnus juua.
Seejärel hakkasime bussiga kooli sõitma. Kahju,
et selline retk läbi sai, aga see oli väga tore reis!
Mihkel Keso, 3.A
NUHKUR NAHISTAB
Siinses rubriigis anname teile lahendada ühe
ülesande. Kes esimesena toimetab õige vastuse
õpetaja Merle Prii kätte, siis teda ootab pisikene
üllatus!
Head lahendamist!
1. Kes on kirjutanud „Vanaema“ ja teisi jutte?
2. Kes on kirjutanud raamatu „Hiire pidu“?
3. Kes on kirjutanud raamatu „Ümera jõel“?
4. Kes on kirjutanud raamatu „Muistendeid ja
legende Muhumaalt ja Saaremaalt“?
Nelja vastuse esitähtedest saad kokku ühe sõna.
See ongi oodatavaks vastuseks!

Mõnedel lastel olid kaasas ka vanemad, kes
aitasid kaasa korjata. Me läksime sinna suure
bussiga. Nägime ka mõnda kärbseseent, mida
mõni laps kartis. Metsas oli ka pilvikuid ja
riisikaid. Paljud seened olid ringis.

Eelmisel nädalal kahjuks õigeid vastuseid ei
tulnud. Õige vastus oli park: 1. Peruu, 2.
Argentiina, 3. Räim, 4. Krabi
Usinat lahendamist!
SÜG-Press
Uued võistlused Keele- ja
Teadusmiksis!

Ringis olevaid seeni oli mõnus korjata. Lihtsalt
istu ja korja. Iga laps pidi kaasa võtma ka süüa,
et piknikut pidada.
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Keelemiksis on avatud uus võistlus "Eesti
lastekirjanikud ja nende teosed" ja 1.
novembrini on avatud võistlus "Muinasjuttude
tegelased".
Teadusmiksis saab osaleda uues võistluses
"Korrutustabel" ja 1. novembrini on avatud
võistlus "Soome".
Toredat osalemislusti! Auhinnaks on Miksikese
meened ning diplom.
Võistlustele pääsed Internetilehelt
www.miksike.ee
SÜG-Press

