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KOLMAPÄEVAST PÜHAPÄEVANI 

K  18.12 09.45  Karaoke laulmine 
 10.45  Kingipaki avamine 
 11.45  Osavad näpud 
 14.00  Juhtkonna koosolek 
 15.00 Ainekomisjonide esimeeste  
 koosolek 
 19.00 PK Jõulupidu 
 19.00 10a jõulupidu 
N  19.12 09.45 Jõululaulude äraarvamine 
 10.45 Lumepalli kaugusvise 
 11.45 Tantsimine 
 16.00 6b klassiõhtu 
 19.00 G Jõulupidu 
R  20.12 Lühendatud tunnid 
 16.00 Kontsert,direktori vastuvõtt 
 kooli töötajatele 
 19.00 Kabaree esietendus 
L  21.12 VAHEAEG 21.12.2013- 
 05.01.2014 
R  03.01 Õpetajate uurimistööde 
 konverents 
L  04.01 MK 3x3 korvpall 4.-5.kl P  SÜGis 
P  05.01  
E  06.01 10.45 Klassivanemate koosolekud 
 14.00 Direktsiooni koosolek 
 15.50 Õpilasesinduse koosolek 
T  07.01  
K  08.01 14.00 Juhtkonna koosolek 
 15.00 Metoodikanõukogu  
 koosolek 
 17.00 Eelkool 
 15.45 Võõrkeelte ainekomisjoni 
  koosolek 
 

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED 

K  18.12 Triino Lest. Lend 2020 
N  19.12 Direktsiooni info 
E  06.01 Viljar Aro 
T  07.01 Rita Ilves. Huvitavat lugemist 
K  08.01 Triino Lest. Teadmiste paja  
 järelroog 
N  09.01 Direktsiooni info 
R  10.01 Mia Rand. Suhetest ja  
 suhtlemisest 

DIREKTSIOONI KIITUS 
Sirje Kreisman — õpilase väga hea 
ettevalmistuse eest Koidulauliku üleriigiliseks 
etlemiskonkursiks. 
Merike Kuldsaar — õpilaste väga hea 
ettevalmistuse eest geograafiaolümpiaadi 
maakonnavooruks. 
Elis Nõu - õpilaste väga hea ettevalmistuse eest 
saksa keele olümpiaadi maakonnavooruks. 
Rita Ilves - ilusa nostalgiaõhtu läbiviimise eest. 
Kristi Treirat, Riida Kask, Mari Ausmees, 
Riina Laanes, Sirje Kreisman ja Laurentiuse 
kirik —  mälestuspäeva ladusa sujumise ja 
korraldamise eest. 
Algklasside klassijuhatajad ja 
muusikaõpetajad — algklasside jõulukontserdi 
ettevalmistamise ning läbiviimise eest. 
Ly Haandi — kooli ujumisvõistluste 
korraldamise eest. 
 

ÕNNITLEME! 
Mari Ausmees - Heino Kaljuste Fondi 2014. 
aasta stipendiumi saamise puhul. 
 

JÕULUSOOV  
Kuigi maa on veel must ja ilm pilvevihmane, ei 
jää Jõulud tulemata. Tasa-tasa suureneb ootus 
rahu ja vaikuse järgi. On koolijõulupidude aeg ja 
siis on see käes - talvepuhkus. Saab muretult ja 
lõputult magada, saab mõnusalt diivaninurgas 
raamatut lugeda. Ja mis kõige tähtsam - saab 
perega koos olla ja rääkida - südamest 
südamesse. Ja saab mõelda sügavuti - et kui 
tähtsad me üksteisele oleme ja mis on üldse elu 
mõte. Saab ennast enda seest jälle üles otsida. 
Veel on mõne päeva jagu koolitunde, seega 
jõuame ka oma kooli ühistunde üle mõtiskleda 
ja üksteisega rääkida. Ikka selleks, et iseendile 
taas kinnitada meie-tähtsust ja meie-tunnet ning 
tundagi üksteisest rõõmu. Oleme ju uhked oma 
suure SÜG-i pere üle ja soovime kõigile meie 
õpilastele, õpetajatele, lastevanematele, teistele 
kooli töötajatele, vilistlastele ja sõpradele 
rahulikke ja südamlikke Jõule.  
Armas koolipere! Kauneid Jõule ja kosutavat 
talvepuhkust! 
Viljar Aro, koolijuht 
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LÜHENDATUD TUNNID 
Seoses veerandilõpuga toimuvad 20. detsembril 
6 esimest tundi lühendatult järgmistel 
aegadel: 
1. tund: 08.10 - 08.40 
2. tund: 08.45 - 09.15 
3. tund: 09.30 - 10.00 
4. tund: 10.15 - 10.45 
5. tund: 11.00 - 11.30 
6. tund: 11.45 - 12.15 
 
Seetõttu on sel päeval tööõpetuse bussi 
väljumisajad järgmised (sulgudes Upalt 
väljumise aeg): 
08.00 5AC klass (09.15) 
09.23 6A klass (10.40) 
10.50 5B klass (12.10) 
 
Söömised on järgmistel aegadel: 
10.45  algklassid 
11.30  põhikool 
12.15  gümnaasium 
 
Marek Schapel, õppealajuhataja 
 

GEOGRAAFIAOLÜMPIAADI 

MAAKONNAVOOR 
14. detsembril toimus geograafiaolümpiaadi 
maakonnavoor. Olümpiaadi esikolmik ja meie 
õpilased esikümnes olid järgmised: 
7. klass (26 osalejat) 
1. koht Janely Rüdein KG 
2. koht Katariina Keerd Muhu PK 
3. – 4. koht Karl-Hendrik Tamkivi SÜG 
3. – 4. Petrik Saks KVK 
5. koht Diana Alt 
7. – 8. koht Henri Paomees 
 
8. klass (25osalejat) 
1. koht Emilia Rozenkron Leisi KK 
2. koht Johannes Treiel SÜG 
3. koht Ene-Liis Orb Aste PK 
4. koht Karl Viik 
5. koht Rasmus Lepik 
 
9. klass (18 osalejat) 
1. koht Arne Ingalt Kärla PK 
2. koht Karolin Kärm KG 
3. koht Erico Tuus Leisi KK 
7. koht Mari Kolk 
 
 

10. klass (10 osalejat) 
1. koht Lauri Leemet SÜG 
3. koht Johannes Rooso SÜG 
4. koht Teele Tilts SÜG 
7. – 8. koht Kaarel Ernits 
7. – 8. koht Teet Land 
10. koht Laura Kaldjärv 
 
11. klass (9 osalejat) 
1. koht Magnus Kaldjärv SÜG 
2. koht Evelin Sepp KG 
3. koht Priidu Saart KG 
4. – 5. koht Indrek Polding 
4. – 5. koht Hanna Tuus 
9. koht Andres Rüütel 
 
12. klass (9 osalejat) 
1. koht Vahur Varris SÜG 
2. koht Indrek Viires SÜG 
3. koht Karl Jõgi SÜG 
6. koht Theodor Kaljo 
7. – 8. koht Ainar Õunpuu 
7. – 8. koht Gerda Nelis 
 
Täname osalejaid ja õnnitleme võitjaid! 
 

Marek Schapel, õppealajuhataja 
 

SAKSA KEELE OLÜMPIAADI 

MAAKONNAVOOR 
06. detsembril toimus gümnaasiumi saksa keele 
olümpiaadi maakonnavoor. Olümpiaadi 
esikolmik oli järgmine: 
1. koht Alar Leemet SÜG 
2. koht Meeri Martinson KG 
3. koht Lauri Leemet SÜG 
 
Täname ja õnnitleme võitjaid! 
 
Marek Schapel, õppealajuhataja 
 

GÜMNAASIUMI MÄLUMÄNG 
KL    I voor     II v    III v    IV v  Punkte   Koht 
10a      1   4      13        10       28        5.-6. 
10b      1   8        9          8       26 7. 
10c      0           4         -        10       14 8. 
11a      3   9      10        10       32 4. 
11b      -   6      12        10       28 5.-6. 
11c      5 10      14        12       41 I 
12a      -  -          -  -          - - 
12b      3   9      12        11       35 III 
12c      5   9      11        11       36 II 
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Selleks õppeaastaks on mälumängu voorud 
lõppenud. Suured tänud kõigile tublidele 
mälumänguritele ja PALJU ÕNNE 
VÕITJATELE! 
 
Triino Lest, huvijuht 
 

INTERVJUU SVEN TEHUGA 

 
 
1. Kuidas Teile meie koolis siiani meeldib? 
Kas olete hästi kohanenud? 
Mulle meeldib elurõõmus suhtumine ja siin 
SÜG-is seda elurõõmsat suhtumist jätkub nii 
õpilastele kui ka kolleegidele, seetõttu ei ole 
raske olnud kohaneda.  

2. Kuidas õpilased Teid vastu on võtnud? 
Arvan, et hästi. Või mis te arvate?  

3. Kust Te pärit olete? 
Sündinud olen Saaremaal Leisi vallas, seega 
täiesti saarlane. 

4. Kus koolis Te enne õpetasite? 
Õpetasin Haapsalu Gümnaasiumis ja Haapsalu 
Sanatoorses Internaatkoolis. 

5. Kas on vahe ka Teie eelmise kooli ja SÜGi 
vahel? 
Iga kool erineb mingil määral ja on oma näoga. 
See erinevus SÜG-i ja HG vahel on samuti 
olemas. Esiteks on SÜG palju suurem. Samas 
aga võin öelda, et palju elurõõmsam, see 
elurõõm kandub lastesse, mis ongi vahe ja mida 
tunnetan SÜG-i ja HG vahel. 

6. Kas Te olete alati tahtnud õpetajaks saada? 
Tegelikult ei ole. Võiks öelda, et minu õpetaja 
amet sai alguse minu hobist. Mind on alati 
köitnud filmindus, nii ma Balti Filmi- ja 
Meediakooli õppima läksin. Hiljem tehti 
ettepanek hakata arendama filmiõpet Haapsalu 
Gümnaasiumis. Üks asi viis teiseni ja nii minust 
õpetaja sai. Olen selle üle õnnelik ja rahul. 
 

7. Kuidas sattusite meie kooli? 
Olin kolinud Saaremaale tagasi, kui helistas 
kooli  direktor ja tegi ettepaneku liituda SÜG-i 
tööka kollektiiviga. Ütlesin üsna ruttu jah- sõna.  
8. Milline õpilane Te ise koolis olite? 
Eks olin paras „väänkael“ ja ilmselt mõistan 
praeguseid „väänkaelu“ seega veidi paremini. 
9. Millised olid Teie lemmikud õppeained 
koolis? 
Kirjandus ja ajalugu olid ained, mis mulle 
meeldisid ja meeldivad praegugi, kuna mingil 
määral on nad seotud minu hobiga. 
10. Mis on muutunud võrreldes Teie 
kooliajaga? 
Muutunud on palju. Toon ühe näite. Kui läksin 
esimesse klassi Pammana algkooli, siis koolis 
oli 3 klassi, igas klassis 2 õpilast. Õppetöö 
toimus ühes klassiruumis. Selliseid koole enam 
ei ole ja igapäevasest abimehest nagu arvuti ei 
osanud me undki näha.  
11. Mis on Teie praegused huvialad? 
Filmindus on jäänud huvialaks. See on suuresti 
seotud arvutiga - erinevad montaažiprogrammid 
ja eriefektid, kuid filmikeel on see, mis filmi 
juures kõige enam köidab. Vabal ajal tegelen 
meelsasti ka muusikaga: mängin pilli (kitarr) ja 
käin SÜM-is laulmas. 
12. Mis Te teete õpilastega, kes lärmavad ja ei 
tööta tunnis kaasa? 
Mulle on alati meeldinud asjade selgeks 
rääkimine, mitte röökimine. Veel ei ole pidanud 
erimeetmeid kasutusele võtma, olete enamalt 
jaolt väga tublid olnud, mis need erimeetmed 
aga on, las need jäävadki saladuseks. 
13. Kuidas häid õpilasi premeerite? 
Annan lisaülesandeid. See võib tunduda „julm“, 
tegelikkuses toob nende lahendamine suuremat 
kasu ja rõõmu. Seega präänik missugune. 
14. Mis Teid peale õpetamise veel huvitab? 
Matkamine huvitab ja võimaluse piires olen 
osalenud erinevates projektides. Mäletan ühe 
matka teema oli „Söön seda, mida korjan ja 
püüan“.  See oli unustamatu kogemus.  
15. Umbes mitu korda päevas ajavad õpilased 
Teid naerma? 
Igas tunnis korra. Nagu öeldud - kool on 
elurõõmus, seega on  õpilased samuti  terve 
huumoriga ja teinekord on päris naljakas.  
16. Kohe-kohe on käes jõulud. Milline on Teie 
jõulusoov? 
Soovin kõigile, et jõulud oleksid lõbusad ja 
piparkoogid magusad. 
SÜG-Press 
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4.B ja 5.B TEATRIREIS TALLINNA 

Möödunud nädala pühapäeva varahommikul 
kogunes üks suur rõõmdameelne seltskond 
koolimaja ette, et alustada oma reisi Tallinna 
poole. Veerandtunnine ootamine tõi kaasa 
esimese üllatuse – ühe suure bussi asemel veeres 
kohale kaks väiksemat. Seltskond jagunes 
suuremate sekeldusteta pooleks. 
Praamisõit oli väga meeleolukas. Enim nalja 
tekitas tugeva kõikumisega kaasnenud ühest 
seina äärest teise kõndimine. 
Bussisõit läks nagu niuhti – juba Tallinnas. 
Väike ringkäik Solarises ja juba olimegi 
Draamateatris särasilmselt „Vana roosa maja“ 
etenduse algust ootamas. No igatahes oli see üks 
vahva tükk! Oli rõõmsat näitlejate äratundmist, 
pisukest kummitusehirmu, tuttavat poiste-
tüdrukute vahelist nääklemist... Kokkuvõtteks 
arvati, et võiks teinekordki vaatama minna. 

 

Siis aga läksid kahe klassi teed lahku. 4.B 
suundus Tallinna teletorni, kus tegevust jagus 
pikemaks. Eriti pani südame puperdama lifti  
kinnijäämine ☺ 5.B aga suundus Tallinna 
bastionikäikudesse, kus sai tutvuda 

 ajavahemikuga, mil Tallinn ja tema linnamüür 
valmis ehitati kuni oletatava linna muutumisega 
aastaks 2220. Ringkäik andis aimu, et Ülemiste 
vanakesel pole veel niipea asja linna 
uputamisega. Peale bastione üritas õpetaja lapsi 
küll linna peal ära eksitada, aga nii erksaid 
silmapaare on üsna võimatu ära petta. Seega jäid 
meelde rohked lumised ja libedad trepid, 
tuledesäras Raekoja plats, mesimagus tänaval 
müüdavate pähklite lõhn ning imemõnus amps 
burgerit näljast korisevale kõhule. 
Ning oligi aeg kahel klassil kokku saada ja end 
Saaremaa suunale sättida. Taaskord läks 
bussisõit nagu niuhti ning õnnelikud vanemad 
said oma lapsed kooli eest kätte. 
Suur aitäh kahele toredale Metra bussijuhile 
ning projektile „Teater maale“, tänu millele sai 
sõit oluliselt soodsam. 

Valik mõtteid 5.B lastelt: 
Melani: Me käisime teatris ja vaatasime „Vana 
roosa maja“. See oli väga tore. Vanalinnas oli ka 
tore jalutada. 
Devon: Käisime bastionikäikudes, seal sai 
rongiga sõita. 
Mariliis: Lumi tuli küll väga ootamatult maha. 
Kuressaare kuusk on küll suurem kui Tallinna 
Raekoja kuusk. Bastionides oli vahva, aga see 
pommitamine ja kõik selline oli jube. 
Jolana: Kõige rohkem meeldis mulle Mauruse 
pubi. Seal oli väga hea supp. Minu arvates oli 
teater väga-väga lahe! 
Triinu: Sadas lund ja poisid tegid lumesõda. 
Margit: Bussisõit polnud üldse pikk, sest seal 
oli kogu aeg lõbus. Teatriskäik oli väga naljakas 
ja sealjuures tundsin ma ära ka paar tuttavat 
näitlejat. Käisime bastionidekäikudes ning väga 
põnev oli maa all olla. Seda iga päev ei juhtu! 
Karl: Suurepärane retk bastionides. 
Johanna: Bussis oli väga lõbus: mängis 
muusika ja tagasi tulles laulsime kõik koos. 
Andres: Teater oli lihtsalt suurepärane. 
Karola: Bastionides oli väga moodne rong. 
Riko: Praami peal loksus täiega! 
Kelly: Etendus meeldis väga, tahaks seda veel 
vaatama minna. 
Artur: Huvitav oli käia ühes Eesti parimas 
teatris. Lumi Tallinnas oli üllatav. 
Elisabeth: Me võiksime iga nädal ekskursioonil 
käia! 

Merle Prii, 5.B klassijuhataja 


