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KOLMAPÄEVAST LAUPÄEVANI
K 05.03 14.00 Juhtkonna koosolek
15.00 Metoodikanõukogu
koosolek
15.50 Võõrkeelte ainekomisjoni
koosolek
17.00 Eelkool
N 06.03 16.00 Põhikooli mälumängu III voor
R 07.03 Ül. A. Mattiiseni nim.
vokaalansamblite konkurss
MK Rahvastepall 1.-3. kl
Kuressaare G
Inglise keele olümpiaadi lõppvoor
L 08.03 Ül. A. Mattiiseni nim.
vokaalansamblite konkurss
MK Sisekergejõustiku MV D-kl
Inglise keele olümpiaadi lõppvoor
Loodusteaduste olümpiaadi
piirkonnavoor
Matemaatikaolümpiaadi lõppvoor
P 09.03 Matemaatikaolümpiaadi lõppvoor
E 10.03 10.45 Klassivanemate koosolekud
14.00 Direktsiooni koosolek
Vene keele olümpiaadi lõppvoor
15.50 Õpilasesinduse koosolek
T 11.03 Vene keele olümpiaadi lõppvoor
K 12.03 15.30 Klassijuhatajate
nõupidamine
N 13.03 15.45 Õppenõukogu
R 14.03 14.00 Vab Keeletegu 2013
Emakeeleolümpiaadi lõppvoor
L 15.03 VAHEAEG
12.30 Saaremaa Miniteatripäevad
Emakeeleolümpiaadi lõppvoor
P 16.03 VAHEAEG
Saaremaa Miniteatripäevad
PEDAGOOGILISED KÕNELUSED
K 05.03 Anni Väli. Türgist
N 06.03 Direktsiooni info
R 07.03 NAISTEPÄEVA REEDE
E 10.03 Viljar Aro
T 11.03 Diana Õun. Lõimitud õpe
K 12.03 Helle Kukk. WordPress kodulehest
N 13.03 Direktsiooni info
R 14.03 Triino Lest. Inglise Kolledži
juhtimisest

Number 411

DIREKTSIOONI KIITUS
Mari Ausmees — õpilase suurepärase
juhendamise eest vabariiklikuks muusikaolümpiaadiks.
Aina Seppel, Merle Prii, Sirje Kreisman, Rita
Ilves — õpilaste väga hea juhendamise eest
maakondlikuks kõnevõistluseks.
Arne Loorpuu, Indrek Peil — õpilaste
suurepärase juhendamise eest maakondlikuks
füüsikaolümpiaadiks.
Ülle Mägi — õpilaste väga hea juhendamise
eest maakondlikuks kunstiolümpiaadiks.
VEEL AKTUSTE JUTTU
Seekord oli mul õnn osaleda meie kooli kõigil
kolmel Eesti Vabariigi sünnipäevaaktusel. Igal
aktusel rääkisin ka ühe loo. Kahjuks ei tea ma
lugude autoreid.
Algklassidele jutustasin isast ja pojast, kes
läksid kord mägedesse. Poeg lõi jala vastu kivi
ära ja karjatas: „Ai!“ Mägedest kostis vastu:
„Ai!“ Poeg hõikas mägede poole: „Kes sa
oled?“ Vastuseks kaikus: „Kes sa oled?“
Saamata oma küsimusele vastust, hüüdis poiss:
„Argpüks!“ Vastuseks kuulis ta: „Argpüks!“
„Mis see on?“ päris poiss isalt arusaamatuses.
„Kuula ja jälgi mind tähelepanelikult,“ vastas isa
ja hõikas mägedesse: „Ma austan sind!“
Vastuseks kõlas: „Ma austan sind!“ – „Sa oled
armas!“ hõikas isa. „Sa oled armas!“ vastas kaja.
Nähes poisi küsivat pilku, seletas isa: „Seda
nimetatakse kajaks. Tegelikult on see elu ise,
mis annab sulle tagasi kõik, mida sa ütled ja
teed.“
Keskastmele rääkisin loo noormehest, kes kurtis
oma saatust: „Teistel on raha, uhke elamine,
ilusad autod, aga minul ei ole midagi! Mu
noorus möödub asjatult! Ometi olen ma terve ja
tugev.“
Vana mees kuulis tema kurtmist ja küsis: „Kas
sa oleksid nõus miljoni eest müüma oma käe?“
„Mitte mingil juhul!“
„Aga võib-olla siis jala või näiteks silma?“
„Isegi saja miljoni eest ei ole ma nõus!“ vastas
noormees.
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„Näed siis! Jumal on andnud sulle midagi
niisugust, mida ei saa osta isegi saja miljoni eest,
aga sina kaebled, et oled vaene ja edutu! Kasuta
seda rikkust, mis sul on, ja Jumal aitab sind!“
Gümnaasium sai mõelda kolme sõela üle.
Nimelt tõttas targa Sokratese juurde keegi
ärritunud mees: „Kuule, Sokrates, ma tahan sulle
rääkida, kuidas üks meie sõber...“
„Pea, pea!“ katkestas teda tark. „Oled sa selle,
mis sul öelda on, sõelunud läbi kolme sõela?“
„Läbi kolme sõela?“ küsis teine imestunult.
„Jah, mu hea sõber, läbi kolme! Esimene sõel on
tõde. Oled sa järele uurinud, et see, mida sa
tahad mulle rääkida, on tõsi?“
„Päriselt just mitte. Ma kuulsin seda räägitavat
ja ...“
„Nii-nii! Aga kindlasti oled sa selle lasknud läbi
teise, nimelt headuse sõela. Kui sa ei tea, kas
see, mida sa tahad mulle rääkida, on tõsi, siis kas
see on vähemalt hea?“
„Ei vastupidi...“ vastas teine kõheldes.
„Siis luba küsida,“ katkestas tark tema jutu, „kas
sul on tingimata vajalik mulle rääkida seda, mis
sind ärritab?“
„Mitte just tingimata...“
„Vaata sõber,“ naeratas Sokrates, „kui see, mida
sa tahad mulle rääkida, ei ole tõsi, hea ega
vajalik, siis unusta see ja ära koorma sellega
mind ega ennast!“

MAAKONDLIK KÕNEVÕISTLUS
25. veebruaril toimus raekojas maakondlik
kõnevõistlus. Meie kooli esindasid 8.-9. klassis
Aina Seppeli juhendamisel Karin Nuut ja Merle
Prii juhendamisel Karin Viilup, Reet Koppel ja
Anna-Maria Lest. Gümnaasiumiosas astusid
võistlustulle Sirje Kreismani juhendamisel
Hanna Tuus, Rita Ilvese juhendamisel Liis
Lepik ja Kertu Lehtsaar.
Tulemused põhikoolis:
1. koht Anna-Maria Lest
2. koht Jane Treima Valjala PK
3. Richard Kesküla KG
Žüriisse kuulusid:
•Ruth Tamm – KTG raamatukogutöötaja
•Lindia Lallo – Kuressaare Linnavalitsuse
noorsootöö spetsialist
•Maret Metsmaa – Saaremaa
Õppenõustamiskeskuse piirkondlik koordinaator
Tulemused gümnaasiumis:
Grand prix Mikk Kärner Orissaare G
1. koht Taavi Teevet Orissaare G
2. koht Liis Lepik
3. koht Hanna Tuus

On ju nii, et liiga sageli me paljundame
negatiivset. Aeg-ajalt on mõistlik mõelda, mida
teen ja räägin, kuidas mõtlen ja elan nii, et minu
kaaslaste ja kogu riigi elu oleks parem ja
õnnelikum.

Žüriisse kuulusid:
•Valve Heiberg – MV kultuurinõunik
•Simmo Kikkas – LV arendusosakonna juhataja
•Tiina Luks – Kärla vallavanem
•Piia Käesel – Raadio Kadi
•Merit Karise – KAK disaini õppesuuna
kutseõpetaja

Viljar Aro, koolijuht

Merle Prii, emakeeleõpetaja

VABARIIKLIK
MUUSIKAOLÜMPIAAD

MAAKONDLIK
FÜÜSIKAOLÜMPIAAD

15. veebruaril toimus Tallinnas muusikaolümpiaadi vabariiklik voor, kus gümnaasiumiosa
esindas Kärt Männa (12a). Kärt oli väga tubli ja
saavutas 23 osaleja seas 6. koha ja kulddiplomi,
kaotades esikolmikule vaid mõne punktiga. Eriti
tugev oli ta kirjalike tööde tegemises- 2. koht!
Osaleda tuli veel omaloominguga, äraõpitud
lauluga, noodist laulmises ning esitada essee
kuuldud kontserdist!

01.
märtsil
toimus
KGs
maakondlik
füüsikaolümpiaad. Õpilaste esikolmik ja meie
kooli õpilaste esikümme on järgmine:

Mari Ausmees, muusikaõpetaja
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8. klass (5 osalejat)
1. Karl Viik
2. Ott Kärner Tornimäe PK
3. Silver Spitsõn
5. Karel Äär
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9. klass (4 osalejat)
1. Arne Ingalt Kärla PK
2. Sander Tiits KG
3. Taavi Kuuseok
10. klass (10 osalejat)
1. Renno Tamtik Orissaare G
2. Christen Haamer Orissaare G
3. Lauri Leemet
4. Karel Ernits
7. Laura Kaldjärv
11. klass (5 osalejat)
1. Andi Ingalt
2. Magnus Kaldjärv
3. Hanna Tuus
4. Karl Eik Rebane
12. klass (6 osalejat)
1. Henri Sink
2. Kati Vahter KG
3. Indrek Viires
4.-5. Karl Jõgi
Marek Schapel, õppealajuhataja
MAAKONDLIK KUNSTIOLÜMPIAAD
01. märtsil toimus SÜGs maakondlik
kunstiolümpiaad. Õpilaste esikolmik ja meie
kooli õpilaste esikümme on järgmine:

1. Kuidas nimetatakse sea last teisiti?
2. Mis riigi pealinn on Jeruusalemm?
3. Kuidas nimetatakse emast hobust teisiti?
4. Kuidas öeldakse Eesti inglise keeles?
Nelja vastuse esitähtedest saad kokku ühe sõna.
See ongi oodatavaks vastuseks!
SÜGPress
SÜGi MAAILMAPÄEV
20. veebruaril toimunud SÜGi maailmapäeva
eesmärgiks oli viia õpilased ja õpetajad paremini
kurssi arengumaade ja õiglase kaubanduse
valupunktidega. Selleks toimusid erinevatele
vanuseastmetele erinevad eakohased tegevused.
12. klassi valikkursusel „Globaliseeruv maailm“
osalevad õpilased tutvusid nii tundides kui ka
iseseisvalt globaalprobleemidega ja odava
tööjõu kasutamise temaatikaga ning valmistasid
grupitööna ette teatraliseeritud videoklipid
odava tööjõu kasutamisest erinevate toodete
valmistamisel ja globaalsete probleemide
käsitlemisest. 20. veebruaril pandi üles näitus
odava tööjõu poolt toodetud toodangust koos
toodetele
lisatud
QR
koodidega,
mis
võimaldavad näitusekülastajatel kohapeal oma
nutitelefonide abil teemakohaseid videoklippe
vaadata.
Valmis 9 videoklippi

Põhikool (7.-9. klass, osalejaid 7)
1. Karin Rannaäär Tornimäe PK
2. Brita Laht Tornimäe PK
3.-4. Kriim Koduvere Salme PK
3.-4. Karl-Alder Kuivjõgi Lümanda PK
5. Liisa Niit

1) jalanõude tootmine http://goo.gl/lALtGO
2) õiglasest šokolaadist http://goo.gl/9MnXWI
3) i-phone tootmine http://goo.gl/gQn8uS
4) kohvi tootmine
https://www.youtube.com/watch?v=ZYW63E8r
HYU&feature=youtube_gdata_player

Gümnaasium (osalejaid 4)
1. Victoria Käesel
2. Anni Viskus
3. Elin Süld KAK

5) Pärlitööstus
https://www.youtube.com/watch?v=RX89v7628
YU&feature=youtube_gdata_player

Marek Schapel, õppealajuhataja
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!
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6) Illegaalne relvakaubandus
http://youtu.be/A1E-4TNZa1Y
7) Näljahäda http://youtu.be/LH_xefft-QU
8) sallide tootmine
https://www.youtube.com/watch?v=3_QSboiKD
vM&feature=youtube_gdata_player
9) T-särgid
https://www.youtube.com/watch?v=Xk3IA02r5f
c&feature=youtube_gdata_player
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Õiglase kaubanduse videoklippide näitus

Kätlin Hommik

Põhikooliealistele õpilastele toimus kaks
loengut.
Kell 12.00 Ghanas kasvanud ja Senegalis elanud
Robbie Roberts tutvustas 7.-9. klassi õpilastele
elu Lääne-Aafrikas.

Algklassiõpilastele tutvustati erinevate maade
kultuuri läbi slaidiprogrammi ja saadud teadmisi
kasutati erinevate rahvuste rahvariiete ja
traditsioonide
joonistamiseks
ja
ise
meisterdamiseks õpilaste poolt.

Marju ja Robbie Roberts
Kell 09.00 tutvustas Kätlin Hommik-Mrabte 5.6. klassi õpilastele islamimaailma Marokos ja
Kuveidis.

Õpilased teiste rahvaste kombeid joonistamas
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Korraldajad Merike Kuldsaar ja Anne
Teigamägi

