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KOLMAPÄEVAST PÜHAPÄEVANI 

K  07.05 14.00 Juhtkonna koosolek 
 15.00 Metoodikanõukogu koosolek 
 15.50 Võõrkeelte ainekomisjoni  
 koosolek 
 MK Ujumisvõistlus 1.-4. kl   
 Kuressaares 
N  08.05 MK Heategevuslik teatejooks  
  Kuressaares 
R  09.05 Geograafiaolümpiaadi lõppvoor 
L  10.05 Geograafiaolümpiaadi lõppvoor 
P  11.05 
E  12.05 14.00 Direktsiooni koosolek 
 19.00 Kooli kooride kevadkontsert 
T  13.05 6. klassi eesti keele tasemetöö 
K  14.05 15.45 Klassijuhatajate nõupidamine 
 3. klassi eesti keele tasemetöö 
N  15.05 6. klassi matemaatika tasemetöö 
R  16.05 Bioloogiaolümpiaadi lõppvoor  
 põhikoolile 
L  17.05 Bioloogiaolümpiaadi lõppvoor  
 põhikoolile 
P  18.05 Bioloogiaolümpiaadi lõppvoor 
 põhikoolile 
 

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED 

K  07.05 Aime Metsmaa. Spordipäevast 
N  08.05 Direktsiooni info 
R  09.05 Viljar Aro. Kohtumisest ministriga 
E  12.05 Viljar Aro 
T  13.05 Reet Lulla, Liis Ojasaar.  
 Comeniusega Saksamaal 1 
K  14.05 Reet Lulla, Liis Ojasaar.  
 Comeniusega Saksamaal 2 
N  15.05 Direktsiooni info 
R  16.05 Liina, Triino, Merike.  
 Üheksandikega Poolas 
 

DIREKTSIOON TÄNAB 

Kehalise kasvatuse ainekomisjon — sujuva 
spordipäeva läbiviimise eest. 

Algklasside ainekomisjon — sujuva 
algklasside spordipäeva läbiviimise eest. 

VANA AJA MÄNGUD 

Just sellisel teemal pidi minu esimeses klassis 
õppiv lapselaps mind intervjueerima ja 
koduülesanne tuleb ju ära teha. Kõigepealt pidi 
ta ise koostama küsimused ja siis püüdsin mina 
võimalikult lihtsalt vastata. Tuli välja selline 
lugu: 
 

1. Millise mänguasjaga Sa mängisid lapsena? 
Viljarile meeldis koos poistega kraavikaldal 
okstega paatidega mängida (tegelikult ujutasime 
kraavides vulisevates kevadvetes nii oksatükke 
kui omatehtud paadikesi ja ikka kiiruse peale). 
2. Mis on Sinu mänguasja nimi? 
Paadi nimi oli Villi ja oksale nime ei pandud. 
3. Millises mängus Sa mänguasjaga mängisid? 
Paadivõistlusmängus. 
4. Mida mänguasi Su heaks  tegi? 
Ujus väga kiiresti ja tegi Viljarile rõõmu. 
5. Mida Sa mänguasja kohta mõtlesid? 
Kuidas kiirem oks saada ja kuidas võitev paat 
ehitada?  
6. Mis juhtub mänguasjaga, kui Sa temaga ei 
mängi? 
Oksi kasutas Viljar üks kord ja viskas minema. 
Paadid pani Viljar pesunöörile kuivama 
(tegelikult ei olnud pesunöörist juttugi- Oliver 
ilmselt mõtles, et kõiki temale tuntud asju 
kuivatatakse nööril). 
 

Vot sellised ülesanded siis esimeses klassis 
õppivatele ajakirjanikuhakatistele. Aga.... 
 

Pani mõtlema küll, et mis olid kunagised 
lemmikmängud ja lemmikmänguasjad... Ja kui 
mõtled, siis tuleb meelde ka kõik muu hea. 
Küllap oleks emadepäeva lähenemisel päris 
armas mõelda, et kuidas kõik algas ja mida ema 
siis ütles, tegi ja mõtles... 
 

ARMAST EMADEPÄEVA KÕIGILE! 
 
Viljar Aro, koolijuht 
 

ÕNNITLEME 

Otto Tuuling – Känguru võistluse Ekolieride 
vanuserühma suurepärase tulemuse eest. 



 — KOOLI INFO — 
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SÜGi KOORIDE VÄIKE LAULUPIDU 

 
 

 
Koorid 2013.aastal 
 
Olete oodatud meie kooli kooride väikesele 
laulupeole esmaspäeval, 12. mail kell 19.00. 
Külaliskooriks Vocaliisa KGst. 
 
Mari Ausmees, Riina Laanes, kooride 
dirigendid 
 

KOOLIVORMI TELLIMISEST 

Avatud on Saaremaa Ühisgümnaasiumi 
uuenenud koolivormi e-tellimiskeskkond 
Norrison OÜ kodulehel, mis asub aadressil 
koolivorm.norrison.ee. Keskkonnas saab tutvuda 
kõigi pakutavate mudelitega (vasakult koolide 
nimekirjast leida õige) ja mõõdutabeliga (asub 
ostuabi all). Tellimisel palume jälgida tellimise 
juhendit. 
 
Tellimisperioodid on: 

18.04.2014 – 12.06.2014, tellimused saate kätte 
koolist alates 22.08.2014 

02.09.2014 – 06.10.2014, tellimused saate kätte 
koolist alates 20.11.2014 
 

Väljaspool perioode tellides palume arvestada 
alljärgneva infoga: 
- toote hinnale lisandub 9.00 EUR 
- tellimus esitada e-postiga: info@norrison.ee  
- tellimus täidetakse vastavalt võimalustele  
- tellimuse täitmisele eelnevalt esitatakse ostjale 
arve 
- maksekorraldus saata e-postiga 
info@norrison.ee  
- tooted saadetakse kokkulepitud aadressile 
 
Kui proovinumbrid jõuavad kooli, anname 
sellest täiendavalt teada. 
 
Kui hetkel olemasolev vorm kestab veel, siis 
seda välja vahetama ei pea. Järgmisel 
õppeaastal võib kanda mõlemaid variante. 
 
Marek Schapel, õppealajuhataja 
 

NUHKUR NAHISTAB 

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. Mis puu lehega on tegemist? 

 
2. Kes on pildil? 

 
3. Kes naksitrallidest saatis endale kirju? 
4. Mis putukas kannab ladinakeelset nimetust 
apis? 
Nelja vastuse esitähtedest saad kokku ühe sõna. 
See ongi oodatavaks vastuseks. 
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