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KOLMAPÄEVAST NELJAPÄEVANI 
K  07.11 11.00 Lepatriinu lasteteater alg. kl 
 14.00 Juhtkonna koosolek 
 15.00 Metoodikanõukogu 
  koosolek 
 15.50 Võõrkeelte ainekomisjoni  
 koosolek 
N  08.11 16.00 Gümnaasiumi mälumängu 
  II voor 
R  09.11 Segakoori laululaager Valjalas 
 Jalgpalliturniir 7.-9. kl T 
L  10.11 Keemia lahtine võistlus 
 Segakoori laululaager Valjalas  
E  12.11 10.45 Klassivanemate koosolekud 
 18.30 Hoolekogu 
 12.00 – 18.00 Informaatika lahtine  
 võistlus 
T  13.11 14.00 Direktsiooni koosolek 
 15.50 Õpilasesinduse koosolek 
 16.00 Kadri-Mardi  
 võrkpalliturniir 
 MK Kunstivikker  
K  14.11 14.00 Juhtkonna koosolek 
 15.45 Klassijuhatajate 
  nõupidamine 
N  15.11 16.00 Suur jäljendusvaadend  
 

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED 
K  07.11 Indrek Peil. Jaapan 2 
N  08.11 Direktsiooni info 
R  09.11 Indrek Peil. Jaapan 3 
E  12.11 Viljar Aro 
T  13.11 Aado Haandi. Pariis 
K  14.11 Anni Väli. Hispaania 
N  15.11 Direktsiooni info 
R  16.11 Elis Nõu. Saksamaa 
 

DIREKTSIOON TÄNAB 
Inga Paaskivi, Marina Priske, Ljuba Paju, 
Diana Õun - õpilaste suurepärase ettevalmistuse 
eest maakonna vene keele konkursiks 
 

GLOBAALPOHMELUSEST 
 

Sõrulase Kaupo Vipi raamat „Globaalpohmelus“ 
on tõeliselt põnev ja ühtaegu mõtlema panev. 
Nii mõndagi käsitletavast temaatikast on ennegi  

kuuldud ja „uudis“ fossiilkütuste otsa 
lõppemisest üsnagi leierdatud ja pigem 
usutamatu. Siiski- raamatus on refereeritud sadu 
selletemaatilisi uuringuid ja kõik pandud 
inimühiskonna kui terviku arengukonteksti. Just 
põhjalik sidusus loobki uue taseme kogu 
problemaatika sügava sisu mõistmiseks. Ja kuigi 
tahame olla pigem optimistid ning maailmas on 
loodud piisavalt ka teistsuguseid 
tulevikuennustusi, siis ometi tundub käesolev 
vaade meie olemisele lausa liigagi tõetruu 
olevat. 

Üsna vapustav on lugeda, et suure tõenäosusega 
elame juba paarikümne aasta pärast tagasi 
möödunud sajandi 30-ndates ja tuhande aasta 
pärast oleme samas kohas, kus olime 3 miljonit 
aastat enne meie aega. Aga tõepoolest- ajaloost 
teame üsna mitmete tsivilisatsioonide kiirest 
hääbumisest pärast õitsengu tipule jõudmist. Ja 
masust kosumine on üsna vaevaline... 

Sama tõepäraselt on püütud tõestada, et 
inimkonnal tegelikult puudub võimalus 
katastroofi piisavalt ette näha ja seda ära hoida. 
Matemaatikaõpetajad leiavad raamatust 
huvitavat materjali ekponentsiaalse kasvu ja 
kahanemise ülesannete koostamiseks ja 
tegelikult lõimub loetav kenasti praktiliselt kõigi 
õppeainetega.  

Võib ju küsida, et mida me selle teadmisega 
peale hakkame? Kas ei sõida enam autoga? 
Sööme vaid mahepõllunduse toodangut? 
Kasutame vähem elektrit? ... 

Kuigi võime mõelda, et kui iga inimene hoiab 
siit-sealt kokku, siis lükkame elatustaseme 
langust edasi... Aga kuidas sellise ülemaailmse 
kokkuleppeni jõuda ja kas see ei ole ikkagi vaid 
piisake meres? Ehk siiski püüda elustada vanu 
hakkamasaamisoskusi- see ei maksa ju midagi ja 
peaks olema ka huvitav...  

Soovitan lugeda ja mõelda- mida meie saame 
teha täna, et meie järeltulevad põlved oleksid 
oma tulevikuks valmis... Milline iganes see ka 
tuleb... 
 
Viljar Aro, koolijuht 
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Põltsamaal võeti mõõtu 

õpioskustes 
 

Tänavu toimus juba 18. korda üleriigiline 
õpioskuste võistlus, seekord Põltsamaal. 
Lõppvõistlusele pääsevad maakonnavooru 
võitnud 6. klasside võistkonnad. Tavapäraselt 
lahendatakse olümpiaadil ülesandeid erinevatest 
valdkondadest, vajalik on nii info otsimise oskus 
kui ka loogika ja seoste leidmine, loomingulisus 
ning koostööoskused. Maakondliku võistluse 
võitjana esindas Saaremaad meie kooli 
võistkond koosseisus  Mihkel Rasu 6a klassist, 
Diana Alt, Jutta Loviisa Juht, Kerman Keerd ja 
Sander Truu 6b klassist. Pingelisel võistlusel, 
kus konkurentideks olid mitmed Tallinna ja 
Tartu eliitkoolid, sai meie võistkond igati tubli 
5. koha.  
Suured tänud võistkonnale meeldiva ja 
tulemusrikka koostöö eest! 
 
Mia Rand, võistkonna juhendaja 
 

VÄITLEMINE 
Pühapäeval, 04. novembril kogunesid 
Kuressaare Gümnaasiumisse väitlemishuvilised 
noored, et osa võtta Start- turniirist. START ehk 
Suur Turniir Algajatele Retoorikaga Tegelejatele 
on kesk- ja põhikooliõpilastele mõeldud turniir, 
kus võib osaleda vaid eelneva ametliku 
väitluskogemuseta väitleja ehk iga õpilaste tiim, 
kus pole meistrivõistlustel osalenud väitlejaid.  
Kokku tuli 9 võistkonda, nendest 5 olid meie 
koolist. Kui võistkonnad olid meie endi valida, 
siis võistluspartnerid loositi. Kõik võistkonnad 
väitlesid ühel ja samal teemal, milleks oli „Kas 
alkoholi piiramine on põhjendatud?“ 
Kohtunikega lõid kaasa mõlema kooli väitlejad-
vilistlased, peakohtunikuks oli Eesti 
Väitlusseltsist kogenud turniiride korraldaja 
Martin Tiitmaa. 

Peavõidu napsas endale meie 
üheteistkümnendike võistkond koosseisus 
Kristiina Iilane, Siim-Sander Trave ja Kaspar 
Viilup. 

Kuigi meil enamikel väitlusele saabudes puudus 
igasugune kogemus, siis pärastlõunaks meelitati 
meid teadmisega, et oleme kõik oodatud Eesti 
väitlemise meistrivõistlustele. 

Kohtume väitlemises! 
 
Milvi Marle Prii, 10.C 
 
 

12. klasside edasiõppimine 2012 
 
Kevadised lõpetajad on praeguseks oma tee 
leidnud ning asunud õpinguid jätkama, aega 
teenima või võtnud hoopis nn vaheaasta, et 
välismaal  või kodumaal töötada, tegutseda 
vabatahtlikuna  ja  uusi kogemusi omandada. 
Tavapäraselt jätkab valdav enamus õpinguid 
kõrgkoolides, kuid aasta-aastalt suureneb ka 
nende arv, kes leiavad sobiva eriala 
kutseõppesüsteemist. Ametikoolides pakutavate 
gümnaasiumijärgsete erialade valik on viimastel 
aastatel oluliselt laienenud. 
 
Kokku jätkati õpinguid 14 erinevas kõrgkoolis, 
neist kaks välisriikides asuvat kõrgkooli. 

Populaarsemad kõrgkoolid olid tavapäraselt 
Tartu Ülikool, kus jätkas 14 lõpetajat, Tallinna 
Tehnikaülikoolis jätkas 13 ning Tallinna 
Ülikoolis 9 meie kooli lõpetajat. 
Populaarsematest kõrgkoolidest võib nimetada 
veel  Tallinna Tehnikakõrgkooli, Eesti 
Mereakadeemiat ja IT Kolledžit. 
Kutseõppeasutustest oli populaarseim 
Kuressaare Ametikool. 
 
Mia Rand 
 

12. klasside edasiõppimine 
Klass Lõpetas Kõrgkoolis Ametikoolis Tööl, sõjaväes  
12a 29 18 (62%) 5 (18%) 6 (20%) 
12b 29 18 (62%) 4 (13%) 7 (25%) 
12c 28 22 (79%) 2 (7%) 4 (14%) 
Kokku 86 58 (67%) 11 ( 13%) 17 (20%) 
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PK REKORDID 

18. OKTOOBER 2012 
 

Klass Doomino-
klotsidest torni 

ehitamine 

Šokolaadi-
kommide 
äraarvamine 

Pimekiri 
arvutil 

Vana rekordi 
purustamine 

Kokku/ koht 

5A 8./3p 8.-9./3p 4./7p 3p 16p/9. 
5B 10./1p 8.-9./3p - 5p 9p/10. 
6A 7./4p 7./4p 5.-7./6p 3p 17p/8. 
6B 1./10p 1.-5./10p 8./3p 3p 26p/3. 
7A 6./5p 1.-5./10p 5.-7./6p - 21p/6. 
7B 4./7p 1.-5./10p 3./8p 3p 28p/1. 
8A 3./8p 1.-5./10p - 5p 23p/4. 
8B 9./2p 6./5p 1./10p 3p 20p/7. 
9A 5./6p 1.-5./10p 5.-7./6p 5p 27p/2. 
9B 2./9p 10./1p 2./9p 3p 22p/5. 

 
REKORDIOMANIKUD 
 
Doomino-klotsidest torni ehitamine 1 min 
jooksul- Emma Siigur 6.b 38 cm 
Pimekiri arvutil- Roland Kastein 8.b 53 õiget 
sõna 
Šokolaadi-kommide äraarvamine- Kuna 5 klassi 
sai samasuguse tulemuse (7 kommi), siis ei 
pandud seda tulemust rekordina kirja 
 
PURUSTAMINE 
Tüdruku hoidmine süles aja peale - Tairo 
Jürisson 9.a 10,39 min 
Kõige lühem tüdruk - Annabel Hansalu 5.b 
1,34 m 
Rõnga keerutamine ümber käe - Mari Kolk 8.a 
22,38 min 
 
Aitäh osalejatele, korraldajatele ja palju õnne 
rekordiomanikele! 
 
Diana Õun 
 

BRIDŽ 
 
Laupäeval toimunud kooli meistrivõistluste I 
etapi tulemused: 
I koht Magnus Kaldjärv (10C) - Andres Rüütel 
(10C) 
II koht Hanna Tuus (10C) - Milvi Marle Prii 
(10C) 
III koht Karl Eik Rebane (10B) - Kevin Org 
(10C) 
ja Matis Rüütel (12C) - Sander Sepp (11C) 

 
Bridžihuvilistele teadmiseks, et kooli kodulehele 
on lisandunud uut materjali. Kes on vähemalt 
ühest kooliturniirist osa võtnud, see võib 
ennast juba edasijõudnuks pidada küll. 
 
Turniiri peakorraldaja Arne Loorpuu 
 

Salapärased  kadrid – mardid 
 
Aeg on pidevas liikumises.Kätte on jõudnud 
aasta kaks viimast kuud- kõige pimedam aeg, 
mis nõuab meilt suuremaid jõupingutusi. 
Samas on see ka kõige  põnevam ja salapärasem 
aeg. Siis hakkavad ringi liikuma mardid, kadrid, 
päkapikud piiluvad akende taga, otsides häid 
lapsi. Jõuluvanade juures alustavad tööd 
PÄKAPIKULAD, kus väikesed mehikesed 
valmistavad südamlikke ja ihaldusväärseid 
kingitusi headele lastele. Oma kätega midagi 
ilusat meisterdada on tõeline kunst.Tegemis- ja 
andmisrõõm on kõige suuremad rõõmud 
üldse.Kõik inimesed vajavad neid. Saame siis 
sellest osa. 
 
Saaremaa Ühisgümnaasiumis on kombeks 
saanud korraldada mardi- ja kadripäeva vahelisel 
ajal klassidevahelisi KADRI- MARDI 
võrkpalliturniire, kus selgitatakse välja kooli 
meistrid võrkpallis. Palliväljakul kohtuvad 
klasside segavõistkonnad, kus mängivad 3 
tüdrukut( kadrit) ja 3 poissi( marti). See 
traditsioon  on kestnud juba 29 aastat järjest. 
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Selle aasta turniirid toimuvad järgmiselt. 

**** 
7.- 9. klassidele  KADRI –MARDI  
VÕRKPALLITURNIIR  toimub 13. novembril 
algusega 16.00  SÜG-i  võimlas. Mängitakse 
turniirisüsteemis üks geim 15 punktini. Väljakul 
3T + 3P.Võistkonnad mängivad väljakul ühtses 
riietuses. Nimeline eelregistreerimine  teha 
12.novembriks kell 18.00 õpetaja Aime 
Metsmaale. Lisainfot saab  spordistendilt. 

**** 
Gümnaasiumiastme KADRI – MARDI 
VÕRKPALLITURNIIR toimub kolmapäeval, 
21. novembril algusega 16.00 Kuressaare 
SPORDIHOONES. 
Mängitakse  kahes alagrupis , üks geim 20 
punktini.Väljakul 3 T + 3 P. Alagruppide 2 
paremat pääsevad finaalturniirile.Mängitakse 
risti läbi. Kaotajad mängivad III- IV koha peale. 
I – II koha peale mängivad võitjad  3- st 
parem.Võistkonnad mängivad väljakul ühtses 
riietuses või kadri-mardi kostüümides. 
Nimeline eelregistreerimine teha 19. novembriks  
kell 18.00 võistluste korraldajale. Hilinejad 
turniiril mängida ei saa. Lisainfot saab 
spordistendilt. 
 

Edukat harjutamist ja meeldivate kohtumisteni! 
 

KADRI –MARDI VÕRKPALLITURNIIRI 
korraldaja, kehalise kasvatuse ainekomisjoni 
esimees Aime Metsmaa 
 

TÖÖVARJUPÄEV 
Kutsume gümnasiste osalema 22. novembril 
töövarjupäeval (TVP)! 
Töövarjupäev on JA Eesti karjäärialane 
programm, mille käigus on gümnaasiumi 
õpilastel võimalus poole tööpäeva vältel heita 
pilk oma ala spetsialisti päristöö olemusse. 
Igal aastal osaleb TVP-l umbes 3000 õpilast ja 
seega sama palju ettevõtjaid ning oma ala 
spetsialiste. TVP materjalid leiate 
http://www.ja.ee/index.php?page=371&  
JA Eesti vilistlasorganisatsioon SENT (Sild 
Ettevõtlike Noorte Tulevikku) korraldab ka sel 
aastal Töövarjupäeva Krooni, mille käigus on  
noortel võimalus kandideerida oma ala 
tipptegijate varjuks. 
Kandideerimine toimub 11. novembrini. Info 
http://www.sent.ee . 
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UUED VÕISTLUSED MIKSIKESES 
 
Minu Miksikeses on avatud võistlused 
"Muutuvad ja muutumatud sõnad" ning 
"Kuulsad loojad ja nende teosed". Võistlused 
on avatud 3. detsembrini. Auhinnaks Miksikese 
meened (loosiga parima 50 tulemuse hulgast) 
ning diplom digitaalsel kujul. 
Kuni 2. detsembrini on Miksikese Pesas avatud 
võistlus "Lühendid". 
Keelemiksis on avatud uus võistlus 
"Paronüümid ehk sarnassõnad" (kuni 02.01) 
ja Teadusmiksis saab osaleda uues võistluses 
"Leiutised ja leiutajad" (kuni 02.01) . Toredat 
osalemislusti! Auhinnaks on Miksikese meened 
ning diplom. 
  
SÜG-Press 
 

OMALOOMINGU LEIUNURK 
 
Lustakas luule 
 
Kaks lindu lendasid Loksale. 
Ühele väga pikale oksale. 
Üks parajasti voodit nihutas, 
kui kakk nad minema kihutas. 
See kakk juba elas seal 
selle pika oksa peal. 

Kärt Roost, 6.B 
 
Tuuletüdruk Tuuli 
tahtis kirjutada tuuletuse, 
kuid ema ajas ta toast välja, 
sest ta tahtis tuba tuulutada. 
Tuuli ei saanud tuuletuppa jääda, 
sest vennal olid kõhutuuled. 
Ta kadus toast kui tuulest viidud. 
Tuuli läks külla Tuulele. 

Liisa Veliste, 6.B 
 
Ilm on ilus. 
Ilm on tore. 
Ilm lidus 
ära kohe. 
Ei olnud ilma, 
polnud kassiilma. 
Ei teda silmand, 
polnud ka koerailma. 

Johanna Arak,6.B 


