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Lp. Üheksandikud!
Olete oodatud oma kooliteed jätkama Saaremaa vanimasse gümnaasiumisse! Eriti sobib
meie kool neile, kes soovivad olla tulemuslikud aineolümpiaadidel ja saada riigieksamitel
kõrgeid punkte, et jätkata õpinguid ülikoolides. Muidugi toimub meil
ka palju muud huvitavat — kabareest saab mälestuse kogu eluks ja
üleriigiliste ürituste korraldamisega tekivad koostööoskused. Väga
populaarsed on koori- ja ansamblilaul, teatritrupid ning rahvatants.
Ka spordis saame igal õppeaastal sületäite kaupa karikaid ja alles
toimusid meie kooli oma olümpiamängud. Paljude gümnasistide
meelismõttespordiks on bridž. Õpilaste arvates on meie õpetajad
parajalt nõudlikud ja samas mõistlikud. Sisseastumisankeet avaneb
Viljar Aro
kooli kodulehel jaanuaris. Seniks soovin keni koolipäevi!
koolijuht
Meie „reliikvia“ on SAPERE AUDE e SÖANDA OLLA TARK.
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KOLM ÕPPESUUNDA
JAANUAR — SÜG-i kodulehel
on võimalik täita elektroonilised
avaldused, kuhu märgitakse teise
veerandi hinded.
VEEBRUAR — Hea õppeedukusega ja/või maakonna aineolümpiaadidel häid tulemusi saavutanud õpilastele saadetakse kutsed
SÜG-i 10. klassi. Tööd alustab
Jukukool. Esimene õppepäev 15.
veebruaril.
MÄRTS — Jukukooli teine päev
01. märtsil. Vestlused direktoriga.
APRILL — Vestlused direktoriga.
MAI — Vestlused direktoriga.
JUUNI — Dokumentide toomine
SÜG-i sekretärile.
AUGUST — Jukukooli laager ja
kooli vastuvõtt.
SEPTEMBER — Uue õppeaasta
avaaktus, Jukude pidu.

Lähemalt vaata
www.syg.edu.ee

Gümnaasiumisse astuja saab valida kolme suuna vahel: humanitaar- (A-klass), loodus- (B-klass)
ja reaalsuund (C-klass).
Humanitaarsuunas on võimalik
suuremas mahus õppida ajalugu,
võõrkeeli, ühiskonnaõpetust, avalikku esinemist ja väitlust. Tutvust tehakse ka filosoofia algtõdedega.
Loodussuunas on suuremas mahus keemiat ja bioloogiat. Lähemalt tutvutakse Eesti taimestiku
ja loomastikuga, rohkem tähelepanu pööratakse keemiaülesannete lahendamisele. Kevadel toimuvad praktikalaagrid looduses.

riigikaitset. Koostöös Kuressaare
Ametikooliga saab valikkursustena valida ka reklaamiõpetust ja
fotograafiat. Valikkursuste osas
saab igal aastal arvestada 1 – 2
kursust mujal läbitavate kursuste
või huvitegevuse arvel, st vähendada koolis toimuvat õppetööd.

Reaalsuunas on suuremas mahus
füüsikat ja matemaatikat. Samuti
on humanitaarsuunaga võrreldes
rohkem ka keemiat, tutvust
tehakse astronoomia algtõdedega.
Olenemata suunast on võimalus
õppida informaatikat, joonestamist, robootikat, majandust ja

Koolijuhilt uutele kümnendikele

MEIE UUED KLASSIJUHATAJAD

Mari Ausmees

Sirje Kreisman

Ljuba Paju

Tulevased kümnendikud!
Loodame, et tulevased kolm aastat kujunevad vastastikuseks õppetööks — teie hoiate meid kursis nooruslikkuse
eliksiiri komponentidega, meie püüame teile jagada meis laagerdunud elutarkuse nestet. Meie klassijuhatajatena
püüame alati olla sõbralikuks toeks ja loodame, et tuleb üks tore, ettevõtlik, üksmeelne 99. lend.
peaks tulema, sest siin on
MIKS PEAKS SÜG-i SÜGi
SÜG-i
väga mõnus õhkkond. Kõik õpilased saavad omavahel hästi läbi ja TRADITSIOONID
ÕPPIMA TULEMA?
moodustavad ühtse koolipere.
SÜG on maakonna vanim keskhaÕpilased arvavad nii:
Õpilased saavad õpetajatega vabalt
ridust andev kool ning aastatega
Tulin Tallinna 32. Keskkoolist
suhelda. – Tiina (Valjala PK)
on välja kujunenud ja püsima
siia, sest tundsin suurt tõmmet
jäänud mitmed traditsioonid:
SÜG
on
väga
ühtne
kool
ja
kui
sa
Saaremaa poole. SÜG-i valisin
natukenegi avatud suhtleja oled,
sellepärast, kuna kooli õhkkond
• Jukukooli laager
leiad sõpru igas vanuses. Veel
tundus sõbralik ja hariduse tase
• 1. septembri rongkäik
meeldib koolikord ja et koolis peab
hea. — Marite (Tallinna 32. KK )
• Jukude nädal ja pidu
käima pidulikult riietatuna. See
•
Õpilasesinduse valimine
Siin on kabaree. Mulle endale
teeb kooli väga soliidseks. —
• Õpilaste mälumängusari
näiteks karmilt soovitati siia tulla,
Johannes (SÜG)
• Kooli olümpiamängud
sest selle kooli tase on ja hoitakse
• Õpetajate päev
Soovisin väljakutset oma elus, et
kõrge. — Ekke Kaarel (Vanalinna
Aktiivilaager
•
kas
ma
saan
ka
mujal
hakkama!?
Hariduskolleegium)
• Kadri-Mardi võrkpalliturniir
— Mihkel (KG)
Siit saan parima ettevalmistuse
• Suur jäljendusvaadend
Eelmine aasta tulid mu sõbrad siia
kõrgkooliks. Samuti SÜG-is olev
• Saaremaa miniteaduspäevad
kooli ning nad rääkisid terve aasta,
rahvas on ääretult meeldiv. Pean
• Kooli Mood
kui väga on nende elu aktiivsekoolivälist tegevust ka väga
• Nostalgiaõhtu
maks ja huvitavamaks muutunud.
tähtsaks ning siin on palju
• Mälestuspäev
Sellist vaheldust tahtsin ka mina
traditsioone, millest halbu ei olegi.
• Jõulunädal
oma ellu. – Kerttu (OG)
— Martin (SÜG)
• Kooli sünnipäeva tähistamine
• Vilistlaste õhtu
KAS TEA
TEADSID,
DSID, ET...
ET...
• Õpetajate mälumäng
• Sõbrapäeva tähistamine
• SÜG-i juures töötab Saaremaa Teadus- ja Huvikool;
• Vabariigi aastapäev
• koolil on kaugemalt käivatele lastele mugav õpilaskodu;
• Saaremaa Miniteatripäevad
• SÜG-i sööklas saab endale ise sobiva toiduportsu taldrikule tõsta;
•
Lauamängude turniir
• hiljuti valmis kaasaegselt sisustatud keskkonnahariduskeskus;
• Neidude võimlemiskonkurss
• enamus kehalise kasvatuse tunde toimub Kuressaare Spordihoones;
• Kelmikas kevadõhtu
• meil on kasutusel rahvusvahelised kiipkaardiga ISIC õpilaspiletid;
• Direktsiooni vastuvõtt
• SÜG-il on koostöölepingud TÜ ja Tallinna Tehnikaülikooliga;
• Lõpukellapäev
• kooli on tunnustatud UNICEFi Sinilinnu preemiatega 2010. ja 2013. a;
• Vilistlaste kokkutulek
• kooli tunnustati 2013. aastal teaduse populariseerija teise preemiaga.

