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KOLMAPÄEVAST LAUPÄEVANI 

K  28.11 10.30 Teadusbuss Väike Vanker 
 11.00 Teadusbussi etendus 8. – 9. kl. 
 15.00 Ainekomisjonide esimeeste 
  koosolek 
 15.45 Nõukoja koosolek 
 17.00 Juhtkonna koosolek 
N  29.11 12.00 Koolijuhtide koolitus (141) 
R  30.11 14.00 Saaremaa  
 Miniteaduspäevad 
 21.00 22.  kabaree viimane etendus 
 Vene keele kooliolümpiaad G 
L  01.12 Saaremaa Miniteaduspäevad 
 Füüsika lahtine võistlus 
E  03.12 10.45 Klassivanemate koosolekud 
 Matemaatika kooliolümpiaad G 
T  04.12 09.00 Direktsiooni koosolek 
 15.50 Õpilasesinduse koosolek 
K  05.12 14.00 Juhtkonna koosolek 
 15.00 Metoodikanõukogu 
  koosolek 
 15.30 Sisekergejõustikuvõistlused 
 15.00 Võõrkeelte ainekomisjoni  
 koosolek 
N  06.12 11.00 Matemaatika olüpiaad  
 põhikoolile  
 Mk Koidulauliku konkurss 
 Matemaatika kooliolümpiaad PK 
 Päkapikuturniir korvpallis 5.-7. kl  
 Kihelkonna PK 
 Mk Vene keele olümpiaad 
R  07.12 Inglise keele olümpiaadi  
 piirkonnavoor 
 Saksa keele olümpiaadi  
 piirkonnavoor 
L  08.12 Geograafiaolümpiaadi  
 piirkonnavoor 
 Sisekergejõustiku MV 
 

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED 

K  28.11 Kristi Aro. Baltimaade rootsi  
 keele õpetajate konverentsist 
N  29.11 Direktsiooni info 
R  30.11 Liis Ojasaar. Inglise keele  
 õpetajate aastakonverentsist 
E  03.12 Viljar Aro 
T  04.12 Aado Haandi. Haridusfoorumist ja 
  -messist 

K  05.12 Marek Schapel. 
  Komplekseksamist 
N  06.12 Direktsiooni info 
R  07.12 Merike Kuldsaar.  
 Geograafiaõpetajate sügiskoolist 
 

DIREKTSIOON TÄNAB 

Juuno Jalakas — õpilaste väga hea 
juhendamise eest Saare maakonna kuni 18-
aastaste noorte male meistrivõistlustel. 
Rita Ilves — Krevera hea ettevalmistuse eest 
üleriigiliseks B.Alveri konkursiks Tähetund. 
Virge Treiel — 4.-5 klasside tüdrukute 
rahvastepalli võistkonna. 
ettevalmistamise eest üleriigiliseks võistluseks 
Aime Metsmaa — Kadri-Mardi 
võrkpalliturniiri korraldamise eest. 
Õpilasesindus, õpilased ja koolitöötajad — 
Tuleviku Kompassil kooli esindamise eest. 
Õpilasesindus ja müüjad — Kirbuturu 
korraldamise ja sealse lõbusa meeleolu 
loomise eest. 
 

EELKOOLI LASTEVANEMATE 

TAGASISIDEST 

„Aitad meid ja annad meile arendavat 
mõtteainest, kui lõpetad järgmised laused nii 
nagu Sina arvad.“ 21. novembril toimunud 
loengu vaheajal täidetud lehtedelt saab teha 
järgmise ülevaate. 
1. Kool, kuhu tahan saata oma lapsed (ja 
lapselapsed), peab olema… 
Turvaline, mõistev, kaasaegne, lapsesõbralik, 
toetav, innustav, tugevate väärtustega, 
mitmekülgne, nagu hooliv pere kodus, 
usaldusväärne, arendav, uudistava 
ellusuhtumisega, edumeelne, hea mainega, oma 
tööd armastavate õpetajatega, SÜG-i taoline. 
2. Saaremaa Ühisgümnaasiumis hindan 
eriti… 
Traditsioone, valmisolekut uuendustele, 
koolivormi, head sööki, sõbralikkust ja 
arusaamist, oma kooli tunnet, mitmekülgsust,  
järjekindlust, head õpikeskkonda, 
rõõmsameelseid õpetajaid, väärtusi ja saavutusi, 
töökust, soojust, kõrget haridustaset, taset 
aineolümpiaadidel, kõrgkooli sissesaamist, 
tarkuse tähtsustamist, rõhuasetust reaalainetele,  
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huviringide võimalusi, nõudlikkust, 
ambitsioonikust, et olen selle kooli vilistlane. 
3. SÜG Eelkooli tulin sellepärast, et… 
Soovin lapse siia kooli tuua, see on parim kool 
minu lapsele, teised lapsed juba käivad siin, mu 
vend õppis siin, Eelkooli sisuga tutvuda, kooliga 
tutvuda, lapses huvi äratada, last harjutada 
kooliga, võrrelda seda teiste koolidega, lapsele 
meeldib just see kool. 
4. Kui peaksin kirjutama SÜGi nõrkustest, 
siis… 
Neid ei ole, ujulat kahjuks ei ole, mind on 
hirmutatud juttudega rangest distsipliinist ja 
suurtest nõudmistest. 
5. Oma lapse õpetajatelt ootan eriti… 
Rohkem hoolimist ja vähem karistamist, oskust 
näha igas lapses midagi head ja väärtuslikku, 
korda, enesekehtestamist, pikka meelt, 
lapsevanematega suhtlemist, särasilmsust, 
loovust, lapse huvidega arvestamist, soojust.  
6. Kui mu laps õpib siin, siis 
lapsevanemana… 
Sooviksin eelkõige ausat tagasisidet, olen väga 
rahul, huvitun kooli heast käekäigust, püüan teha 
koostööd, toetan igati õpetajaid 
7. Lastevanemate Koolilt ootan järgmisel 
aastal… 
Harivaid loenguid, nõuandeid lapse aitamiseks, 
psühholoogilisi teemasid. 
8. Kui oleksin Saaremaa Ühisgümnaasiumi 
direktor, siis… 
Oleksin õnnelik, jätkaksin samas vaimus, 
valiksin meeskonda veel rohkem 
empaatiavõimelisi õpetajaid, oleksin uhke kooli 
taseme ja saavutuste üle, võitleksin olemasoleva 
struktuuri säilitamise eest. 
9. Tahaksin veel öelda, et... 
See kool on minu lapse jaoks õige kool, tänane 
õhtu sai väga toredalt sisustatud, olge nii tublid 
edasi, soovin lennukaid mõtteid ja nende 
teostamist. 
 
Aitäh vastuste eest. Küllap saame edaspidi veel 
rääkida, et ujuda saame KG-i ujulas ja 
õpikoormus on pigem optimaalne soovitud 
eesmärkideni jõudmiseks. Mõtleme koos, kuidas 
paremini õppekavas nõutavaid pädevusi ja  
väärtusi lastes kujundada ning kuidas veelgi 
suuremat kasu saada e-kooli võimalustest. Igal 
juhul tulevad teie lapsed ühe-pere-tundega kooli, 
sest arvamusküsitlused 5.-12. klassidele näitavad 
kõige kõrgemaid hinnanguid just ühtsustundele.  

Peaaegu sama kõrgelt väärtustasid nad ka meie 
kooli traditsioone, häid õpetajaid ja õpilaste 
arengut. 
Ootame oma uusi koolilapsi juba suure huviga. 
 
Viljar Aro, koolijuht 
 

LOGOKONKURSS 

Comeniuse projekt „Believe it or not“  ootab 
logosid. 
 
Tingimused: 
Formaat A4 
Vaba tehnika 
Tähekombinatsioon BION kohustuslik 
 
Tähtaeg 17. detsember 
Tuua Reet Lulla kätte 
 
Täiendav info projekti kohta kooli kodulehel. 
 
Reet Lulla, Comeniuse projekti juht 
 

SAAREMAA  

MINITEADUSPÄEVAD 2012 

 
Reedel, 30. novembril algab meie koolis juba 
kuues üleriigiline õpilaskonverents Saaremaa 
Miniteaduspäevad. Kümne kooli õpilased üle 
Eesti tutvustavad oma uurimistöid ja saavad 
tagasisidet tunnustatud teadlastelt. 
 
Kõik, kel aega ja huvi, võivad ettekandeid 
kuulama tulla. Lähemalt saate 
lugeda kooli kodulehelt. 
 
Indrek Peil, peakorrldaja 
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ESIMESED VÕITJAD SELGUNUD 

KADRI-MARDI TURNIIR 

2012. aasta Kadri- Mardi võrkpalliturniiri  
võitjad on selgunud põhikooli osas. 13. 
novembril kell 15.45 kogunesid Saaremaa 
Ühisgümnaasiumi võimlasse 7.-9. klasside 5 
võistkonda. Võistluse lipu heiskasid parimad 
sportlased – Gerli Gull 7b-st ja Eva Haavel 9a-
st. Võrkpallivõistlustel mängiti turniiri 
süsteemis1 geim 15 punktini. 

Kadri- Mardi võrkpalliturniiri kindlaks võitjaks 
tuli 7b klassi võistkond, kes mängis järgmises 
koosseisus: Gerli Gull, Eva Aarnis, Hanna 
Klaar, Robin Mäetalu, Karl Kustav Kuning ja 
Johannes Treiel. 

Võitjaid autasustati kooli meistrimedali, 
päevakohase diplomi ja  tordiga. Magusad 
kommid olid ka teisele ja kolmandale kohale 
tulnud võistkondadele. Sponsoriks oli õpetaja 
Aime Metsmaa. 

Võistluse paremusjärjestus oli järgmine: 

I    koht   7b 
II    -      8b 
III   -      9b 
4.    -      9a 
5.    -      8a  

Võistlusõhtu lõpus langetasid võitjad võistluste 
lipu ja neid jäädvustati ühispildile. 
Mänge vilistas Rauno Pihel 10c-st. Lauas 
kirjutas hoolsalt punkte Triinu Sink 10c- st. 
Õpetajale oli abiks veel Lauri Aksalu 10c-st. 
Täname kõiki võistkondi, pealtvaatajaid, 
kohtunikke toreda spordiõhtu eest.  
 
Kadri- Mardi võrkpalliturniiri korraldaja 
Aime Metsmaa 
 

LUULEFESTIVAL TÄHETUND 

23.-24. novemberil toimus Jõgeval 20. korda B. 
Alverile pühendatud luulefestival Tähetund, 
mille tänavuseks teemaks oli "Luigelaul" ja 
aluseks vabalt valitud eesti luuletajate looming. 
Festival oli seekord ka veidi nukrama alatooniga 
kui tavaliselt, sest ühte korraladajatest, Jõgeva 
Gümnaasiumi, järgmisel sügisel enam ei 
eksisteeri. 
Saaremaalt osalesid OG Mo-Teater Mare Nooda 
juhendamisel, kelle etendus "Tunded tuules, 
sõnad   südames"    oli    kokku    pandud    väga  

erinevate autorite loomingust: J. Viiding, E. 
Enno, H. Runnel, A. Alliksaar jt. 
 
SÜGist võtsid konkursist osa Kreisis, kellel 
etendus "Varjud" oli tagasivaade Kreisise 
varasematele Tähetunni kavadele, ja Krevera, 
kelle  kava "Luige laul" tugines Viivi 
Luigeluulele ja Rait Avestiku raamatule "Sulev 
Luik" . 
 
Žüriisse kuulusid: 
kirjanikud Leelo Tungal ja Aare Pilv, Eesti 
Harrastusteatrite Liidu tegevjuht Kristiina 
Oomer,kirjandusõpetaja Karmen Aso, näitleja 
Andrus Vaarik, teatri-ja riigimees Jaak Allik, 
raadioajakirjanikud Meelis Kompus 
ja Tarmo Tiisler, kultuuritegelane Viljar 
Pohhomov. 
 
Žürii tagasiside kõigile Saaremaa truppidele oli 
positiivne. OG pälvis eripreemia rekvisiitide 
kujundliku kasutamise eest, Krevera sai 
lavastuse eripreemia originaalse teemalahenduse 
eest ja truppi tuli ka 2 näitlejapreemiat Riin 
Lepikule ja Pärlin Luhilale ning parima 
juhendaja preemia. 
 
Laureaaditiitlid läksid seekord Rakvere Karlale, 
Rakvere Teatriansamblile ja Kuusalu Kk-le. 
Grand prix sai Jõgeva Liblikapüüdja. 
 
Suur tänu Kreverale ja Kreisisele tubli esinemise 
ja mõnusa olemise eest! 
Tänud ka toredale bussijuhile Tõnu Vaherile. 
Meie sõitu toetas ESF. 
 
Rita ja Sirje, juhendajad 
 

ÕPPEREIS VORMSILE 
Reedel, 16. novembril, kui tunnid olid lõppenud, 
alustasime oma reisi Vormsile. Enne praamile 
minekut külastasime veel Muhus olevat Üügu 
panka.  
 
Mandrile jõudes tutvusime Puhtu-Laelatu 
looduskaitsealaga. Sellel alal on ühelt 
ruutmeetrilt leitud 76 erinevat taimeliiki. Saime 
teada, et see on lausa maailmarekord. Kuigi 
sügisene aeg enam taimeliike määrata ei 
võimaldanud, saime kaitsealast siiski mõningase 
ülevaate. Põnev oli taskulampidega kaitseala 
uurida ja õpetaja Mardilt tondijutte kuulata.  
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Edasi sõitsime Läänemaale, ööbisime Topul. 
Samal ajal kui ülejäänud reisilised öömaja 
püüdsid soojaks kütta, käisid Elo ja Diana koos 
õpetaja Mardi ja Ingega oma uurimistöö jaoks 
Haapsalus sokusarvi mõõtmas.  

 
Matkaseltskond Üügu panga juures 
vasakult: Jürgen Truu, Karl Hendrik Tamkivi, 
Elo Nõmm, Jutta Loviisa Juht, Diana Alt (kõik 
6b), Kaspar Mölder 10b ja Robi-Jürgen Algo 
11b. 
 
Järgmisel hommikul suundusime Rohuküla 
sadamasse, kust läks praam Reet Vormsile. Meie 
eesmärgiks oli tutvuda Vormsi saare loodus- ja 
kultuuriväärtustega. Kõigepealt tegime üsna 
pika matka Rumpo poolsaarele. See on Eesti 
ainus samblike kaitseala. Sealt leidsimegi I 
kaitsekategooriasse kuuluva hariliku 
tundrasambliku. Rumpo poolsaar on selle 
sambliku ainus kasvuala Eestis. Järgnevalt 
külastasime Hullo kirikut ja surnuaeda. 
Surnuaias nägime huvitavaid rõngasriste, mida 
polnud varem näinud. Jõudsime käia ka Prestiigi 
allikal ja seal oma silmi pesta. Kuna 
allikalähedane ala oli väga mudane, siis sai palju 
nalja, sest mitmed meist lausa lendasid muda 
sisse. See meid aga ei heidutanud, katsumusteks 
tuleb alati valmis olla. Üsna huvitavaks 
ettevõtmiseks kujunes saare keskel asuvas 
bussipeatuses priimusel hernesupi keetmine. See 
tuli õpetajatel hästi välja. Õppisime ka seda, 
kuidas metsakäharikuga pestes saab oma kausi 
korralikult puhtaks. Selgus, et niiviisi „pestes“ 
tulevad kausist maha ka eelmise õhtu 
makaronijäänused!   
Kokkuvõttes oli lõbus, humoorikas ja põnev 
reis. Meile andis sõiduraha Euroopa 
Sotsiaalfond, tänu talle! 
 
Jutta Loviisa Juht, 6b klass 

JÄLJENDUSVAADEND 

15. novebril oli päev, kui meie aulale võiks võin 
ijad olekd end mugavalt saanud sisse seada. 
Käes ud taas esitada kummisseinad, et kõik soov 
oli juba järjekorras viienda Jäljendusvaadendi 
aeg. Väike juubel ☺. 

Täname kõiki nii kena esinemise eest ning veel 
suurem aitäh nii meeldivale publikule. Tekkis 
tõeline omakooli tunne! 

Kõrgeimad tulemused said kogunemisel juba 
teatavaks, aga nüüd siis kogu tabel vanuseatmete 
järgi: 
 
Põhikool 
I koht – 6b* (II kava)10p ** 
II koht – 9b 9p 
III koht – 9a 8p 
4. koht – 8a (I kava) 7p 
5. koht – 5a (III kava) 6p 
6. koht – 5b (I kava) 5p 
7. koht – 7b 4p 
8. koht – 8b 3p 
9. koh – 6a 2p 
 
Gümnaasium 
I koht – 12a 9p 
II koht – 12c 8p 
III koht – 12b (II kava) 7p 
4. koht - 10c 6p 
5. koht – 11b 5p 
6. koht – 11a 4p 
7.-8. koht – 10b, 11c (II kava) 3p 
9. koht - 10a 2p  
* Kui klass esitas rohkem kui ühe kava, siis 
läheb arvestusse parema kohaga kava 
** Punktid klassidevahelises arvestuses 
 

 
12 a klass – Grand Prix võitjad 
 
Triino Lest ja Diana Õun, huvijuhid 


