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KOLMAPÄEVAST LAUPÄEVANI 
K  13.11 15.45 Klassijuhatajate  
 nõupidamine 
 Veeteemaline viktoriin „Puhas  
 vesi hoiab elu!“ 
N  14.11 16.00 Gümnaasiumi mälumängu  
 II voor (104) 
 15.00 TTÜ tutvustus 
R  15.11  
L  16.11 Väitlemise meistrivõistlused  
 keskkoolidele, I etapp 
P  17.11  
E  18.11 10.45 Klassivanemate koosolekud 
 15.50 Õpilasesinduse koosolek 
 14.00 Direktsiooni koosolek 
T  19.11  
K  20.11 14.00 Juhtkonna koosolek 
 15.00 Tehnikanõukogu koosolek 
 16.00 Nõukoja koosolek 
 16.00 Kadri-Mardi  
 võrkpalliturniir 
 MK infomess Tuleviku kompass 
N  21.11 16.00 Suur jäljendusvaadend 
R  22.11 Ül. B. Alveri luulepäevad G 
L  23.11 Ül. B. Alveri luulepäevad G  
 

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED 
K  13.11 Alli Kallaste.  
 Ettelugemispäevadest 
N  14.11 Marek Schapel. Vaesuse  
 indikaatorid EL-s 
R  15.11 Aime Metsmaa, Ly Haandi.  
 Reisist Inglismaale 
E  18.11 Viljar Aro 
T  19.11 Merje Oopkaup. Valimised –  
 kuidas ja miks? 
K  20.11 Marit Kikas.  
 Matemaatikaõpetajate päevadest 
N  21.11 Direktsiooni info 
R  22.11 Triino Lest. Mina, mutter 
 

DIREKTSIOONI KIITUS 
Aime Metsmaa — õpilaste suurepärase 
ettevalmistuse eest rahvastepalli võistlusteks. 
Marina Priske, Ljuba Paju, Diana Õun — 
õpilaste väga hea esinemise eest maakondlikul 
vene keele õppepäeval. 

Irena Sink, Mia Rand ja Aste klubi 
pererahvas — aktiivlaagri suurepärase 
õnnestumise eest. 
 

ÕNNITLEME 
Anne Teigamägi - UNICEFi 2013 Sinilinnu 
aastapreemia vastne omanik 
 

 
 

MÄRKA JA HOOLI 2 
 
Kooli aastaeesmärgi üle mõtisklesime koos 
õpilasesindusega aktiivilaagris. Erinevate 
rühmatöödena suutsime üht-teist kirja panna 
aastaeesmärgi elluviimiseks vajalike tegevuste 
osas. Allolevas saab lugeda tulemuse toorikut. 
 

Kuidas võiks suureneda märkamine ja 
hoolimine õpilastel? 

- Peaks märkama nii nõrgemaid kui ka 
tugevamaid. 
- Kui näed tüli, mine vahele. Vägivald ei ole 
lahendus. 
- Kontrolli oma sõnavara. 
- Suhtle rohkem. Ole vestluses „starter“. 
- Ole inimlik ja lahke. Austame üksteist. 
- Ole empaatiavõimeline. 
 
Kuidas võiks suureneda märkamine ja 
hoolimine õpetajatel? 

- Rohkem individuaalset tähelepanu õpilastele. 
- Rohkem suunata ja aidata. 
- Enam arutelu õpilastega. 
- Rohkem tunnustada. 
- Jälgida oma sõnavara ja talitseda tundeid. 
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- Mitte „isiklikuks minna“ ja hoiduda füüsilisest 
kontaktist. 
- Märgata, kui õpilasel on kodus probleeme.  
Kuidas võiks suureneda märkamine ja hoolimine 
lapsevanematel? 
- Kodus tuleks rääkida hoolivusest, austusest ja 
sõbralikkusest. 
- Peab õpetama viisakust ja kombeid. 
- Tähtsustama lapse hügieeni. 
- Last tuleks vajadusel õppetöös aidata. 
- Märgata lapse tundeid kooli suhtes. 
- Innustama last tegudele 
- Veetma rohkem aega lastega. 
- Andma õpetlikku nõu. 
 
Ühtlasi sai räägitud ka kooli põhiväärtustest ja 
nende tähtsusest. Selgus, et õpilasesindusele 
meeldivad kõige rohkem kooli traditsioonid, 
kord, mõnusad koolikaaslased ja ambitsioonikus 
edasiminekuks. 
 
Soovin kõigile jätkuvat märkamise ja hoolimise 
aastat! 
 
Viljar Aro, koolijuht 
 

SÜG-i tüdrukud järjekordselt 

maakonnameistrid 
 

4. novembril 2013 toimusid Saare maakonna 
meistrivõistlused 4.-5. Klassi vanustele 
tüdrukutele ja poistele Orissaares. Sealsesse 
uhkesse spordihoonesse oli kogunenud 6 kooli 
tüdrukute võistkonnad ja 9 kooli poiste 
võistkonnad.  
 

Tüdrukud mängisid turniirisüsteemis kõik 
omavahel läbi. Saaremaa Ühisgümnaasiumi 
võistkond võitis kõik mängud ja saavutas I koha. 
Auhinnaks koolile karikas ja kogu võistkonnale 
ning treenerile medalid kaela. 
 

Poisid mängisid kahes alagrupis. SÜG-i poisid 
oma alagrupis surnud ringiga (kõigil kolmel 
võistkonnal 5 punkti) jäid napilt finaalturniirist 
välja KG järel. Kokkuvõttes poistele 5. koht. 
 

Tüdrukute võidukas võistkonnas mängisid 
Luise Vevers (kapten), Eliisa Kirst, Anni 
Kuuseok, Berit Porss( kõik 5a-st) ning Karmen- 
Kelsi Kruut, Triinu Eliise Põld, Karola Soe ja 
Jolana Kaljurand (kõik 5b-st). 

 
Tüdrukute esikolmik. SÜGi võistkond keskel 
 
Õpetaja jagas tagasiteel õpilastele kommi ilusa 
võistluspäeva eest. 
 
Tüdrukud pääsesid edasi vabariigi 
piirkonnavõistlustele Kuressaare Spordihoones 
15. novembril algusega kell 11.00. 
 
Tänan kõiki võistlejaid ilusa päeva eest ja 
õnnitlen neid võidu puhul. 
 
Kehalise kasvatuse ainekomisjoni esimees 
Aime Metsmaa 
 

Kooli koorid valmistuvad XXVI 

üldlaulupeoks. 
 
Nüüd, mil meie kooli kolm laulupeole pürgivat 
koori (Kratid, Kressendo ja Kreedo) on oma 
laululaagerdamised ära teinud, on aeg aru anda, 
mis seisus me oleme. 
 
Laagrites Valjalas, Astes ja Lümandas tegime 
ära suure töö küll laulupeo laulude partiide 
omandamisel kui segakooriga ka jõulukava 
ettevalmistamisel. Enam ei kujutagi ette, et 
jõuaksime ilma selliste lisaproovideta head 
toodangut anda. Nüüd järjekorras. 
 
Kratid Valjala Põhikoolis 
 
 Laager toimus koos Valjala poistekooriga 
(dirigent Helen Aasmaa) ja kokku oli meid 50 
ringis. Saime enam-vähem poistekooride 
liigilauludele täkke peale, aga tööd on vaja veel 
palju teha. Laagris sai ka sporditud. Seda osa 
viis meisterlikult läbi Markeni vanaema Ly 
Haandi. Suur tänu talle abi eest! Poisid käitusid 
üle ootuste hästi! 
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Kressendo laager Aste klubis 
 
Juba mitmendat korda  olid sõbrad KG koorist 
Vocaliisa meile seltsiks. Seekord oli õpetajaid 
palju: Helle Rand, Pilvi Karu ja meie 
muusikaõpetajad. Parim osa aga oli 
külalisdirigent mandrilt kuulsa dirigentide 
suguvõsa liige Elo Üleoja, kes oli seekord meie 
mentoriks ja pani laulud kokku kõlama. Seda 
protsessi olid jälgimas ka mitmed 
muusikaõpetajad teistest koolidest. Oli huvitav 
ja tüdrukud laulsid tõesti hästi - väga nauditav ja 
uhke tunne oli! 
 

 

Elo Üleoja 
 
Viimane laager toimus Lümandas ja seal 
õppisime Kreedoga põhiliselt jõulukava, natuke 
ka laulupeo laule. Väga tore oli koori rebaste 
ristimine ning ei mäleta ammusest ajast sellist 
mänguderohket õhtupoolikut, mis suisa 
hommikusse kulges. Igati vahva koor! 
 

 

Rebaste ristimine 
 

 

Nüüd juba „vanakesed“ 
 

 

Kreedo Lümandas 
 

II poolaastal ootavad kõiki koore (ka JO-LE-Mi-
d, kellega laagerdame koolis, st teeme mõne 
pikema reedeõhtuse proovi!) kaks eelproovi ja 
viimases otsustatakse peale meie laulude 
kuulamist, kas meile omistatakse  pilet 
laulupeole. Teeme kõik selleks, et me kõik 
Tallinnasse laulukaare alla saaksime! 
 

Dirigendid Riina Laanes ja Mari Ausmees 
 

AKTIIVSED OLID LAAGRIS 
 

Eelmise nädala neljapäeval-reedel sõitsid  5.-12. 
klasside aktiivsed õpilased Astesse, et osaleda 
iga-aastases aktiivilaagris. Esimene õhtu oli 
mõeldud ainult õpilasesinduse liikmetele. Külla 
oli tulnud direktor Viljar Aro, kes tegi erinevaid 
teste ja pani seltskonna mõtlema ning tundma 
end meeskonnana. Õpilasesinduse liikmed jäid 
koolitusega väga rahule ja pidasid seda väga 
vajalikuks.  
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Reedel saabusid ülejäänud laagris osalejad - iga 
klassivanem oli endaga kaasa võtnud aktiivse 
kaaslase enda klassist. Ja töine päev sai alata. 
Kõigepealt viidi õpilasesinduse eestvedamisel 
läbi rühmatöö, kus arutleti võimalike 
muudatuste-uuenduste üle koolis.  
 
Mõned mõtted rühmatöödest: 

võimla garderoobi süsteemi võiks parandada, 
puhkenurk õpilastele, garderoobikappide 
avamine õpilaspiletiga, puhveti hindu võiks 
alandada - liiga kõrged hinnad, liftis võiks olla 
kaamera korralageduste ärhoidmiseks, koht, kus 
saaks vaikselt õppida, puhvetisse tervislikud 
snäkid, garderoobi turvalisusega tuleks tegeleda 
võimalike varguste ennetamiseks, sööklasse 
kaks järjekorda leti taha - sööjatele ja maiustuste 
ostjatele, rohkem taimetoitu, arsti kabinet 1. 
Korrusele, tunniplaani tantsutund, ühine 
järeltööde tegemise aeg, klassidevaheline 
karaokevõistlus, kooli talgupäevad, 10-ndike 
ball, peotantsuõhtud, Mister Graatsia, 
rüütliturniir, kooli spordivarustuse laenutamise 
võimalus, korralik ringide reklaamimine, 
raamatu- ja filosoofiaklubi, saunaklubi, 
toiduklubi, suhtlusring, fotoring ...  
 
Lisaks rühmatööle käis laagris ka kaks külalist. 
Õpetaja Irena Sink arutles koos õpilastega 
arvutimaailma ohtude üle. Tundus, et tegemist 
oli väga asjaliku ja mõtlemapaneva teemaga, 
sest õpilased osalesid arutelus suure huviga ning 
jagasid hiljem ainult kiidusõnu külalise 
esinemise kohta. Teise esinejana astus laagriliste 
ette õpetaja Mia Rand, tänu kellele saadi rohkem 
teada koolikiusamise projektist, millega on 
liitunud sel õppeaastal ka meie kool. Kindlasti 
oli tegemist väga vajaliku teemaga. 
 
Laagris osalejatele meeldis teistmoodi 
koolipäev. Mõtteid tagasisidest: 

• Ma veendusin, et armastan SÜG-i, mulle 
meeldib see kool igati! SÜG on tore! 
• See aasta oli väga produktiivne. Tuli palju uusi 
huvitavaid ideid. Vahva oli! 
• SÜG-is käivad ülilahedad inimesed. 
• Väga meeldis see laager! 
• Väga hea kogemus. Ootan järgmist aastat. 
• Arutelud olid ääretult meeldivad. 
• Eriti meeldisid lahedad seltskonnamängud. 

• Tänane päev oli täis meeldivaid loenguid ja 
mänge. 
• Väga õpetlik, kuna sain ise ka diskuteerida 
erinevatel teemadel. 
• Oli huvitav koos toredate inimestega koostööd 
teha. 
• Olin siin esimest korda ja tahan uuesti tulla! 
• Väga lahe päev lihtsalt super seltskonnaga!!! 
• Oli väga tore näha-kuulda, et paljudele 
tekitavad muret samad probleemid, mis mulle. 
• Mul on hea meel, et tulin. 
 

 
Poosetavad ☺ 
 
Õpilasesindus tänab kõiki laagris osalenud 
õpilasi ning Viljar Aro, Irena Sinki, Mia Randa 
esinemise eest aktiivilaagris ning  Aste klubi 
lahket pererahvast! 
 
Diana Õun, huvijuht 
 

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 on meie kooli 1.B klassi õpetaja? 
2. Kes on meie kooli 1.A klassi õpetaja? 
3. Kes on meie kooli direktor? 
4. Kes on meie kooli füüsikaõpetaja? 
 
Nelja vastuse esitähtedest saad kokku ühe väga 
tähtsa sõna sellel õppeaastal. See ongi 
oodatavaks vastuseks! 
 
SÜGPress 
 


