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KOLMAPÄEVAST REEDENI
K 21.05
14.00 Juhtkonna koosolek
15.00 Tehnikanõukogu koosolek
6. klassi ühiskonna- ja
inimeseõpetuse tasemetöö
N 22.05
10.00 Viimase kella päev
9. klassidele
Viimane tunniplaanijärgne päev
7., 8., 10., 11. klassidele
R 23.05
10.00 Riigieksam: matemaatika
5. – 11. klasside praktikapäev
L 24.05
P 25.05
Europarlamendi valimised
E 26.05
14.00 Direktsiooni koosolek
19.00 Kevadkontsert 1.-2. klassid
Algab eksamiperiood 7., 8., 10.,
11. klassidele
T 27.05
19.00 Kevadkontsert 3.-4. klassid
Viimane tunniplaanijärgne päev
4., 5., 6. klassidele
K 28.05
15.00 Ainekomisjonide esimeeste
koosolek
Algab eksamiperiood 4., 5., 6.
klassidele
N 29.05
Maakonna koolinoorte
kergejõustiku MV D-kl
Tornimäel
R 30.05
Viimane tunniplaanijärgne päev 3.
klassidele
9. KLASSIDE VIIMASE KELLA PÄEV
Viimase kella päev toimub neljapäeval, 22. mail
Kell 10.00 klassijuhatajatunnid:
9a ruumis 310
9b ruumis 317
Kell 10.45 spaleer, milleks klassid rivistuvad
järgmiselt Kingu tn poolsetele tagumistele
treppidele:
II – III korruse vahelised trepid 3a, 4a, 6b, 7a,
11a
I – II korruse vahelised trepid 3b, 4b, 8a, 8b, 11b
I korrus 2a, 2b, 3c, 5b, 10a, 10b, 10c, 11c
Kell 10.50 aulas:
- esimeste klasside esinemine
- õppealajuhataja sõnavõtt
- 9. klasside meenutusi koolist
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LINNALASTE LOODUSLAAGRID
MTÜ SÜGress korraldab juunikuus kaks
viiepäevast looduslaagrit algklasside õpilastele.
9.-13. juuni 1.-2. klassi õpilased
16.-20. juuni 3.-4. klassi õpilased
Laagrite kestvus iga päev 10.00 – 16.00
Päevakava:
1.päev — kogunemine Saaremaa Ühisgümnaasiumi ruumi 141, tutvumine, laagri
korralduse
selgitamine,
sääsetõrjevahendi
valmistamine. Väljasõit Salmele, Kaugatoma
pangale ja Viieristi looduskaitsealale
2.päev — Tutvumine Viidumäe ja Vilsandi
rahvusparkide keskustega ja sealsete looduskaitsealaste objektidega
3.päev — Tutvumine Saaremaa süvasadama,
Tagaranna panga ja Harilaiu poolsaarega
4.päev — õppekäik Kaali järve äärde, Koigi
rappa ja Muhu jaanalinnufarmi.
5.päev — Tutvutakse Kuressaare linnaloodusega
— Põduste jõe kallasrada, linnuvaatlustornid,
lossipark
Õppekäigud ei pruugi olla täpselt väljatoodud
järjekorras.
Looduslaagritest osavõtuks on vajalik teatada
1.juuniks õpilase nimi, kontakttelefon (kui on),
eriline terviseprobleem (kui on), lapsevanemate
nimed
ja
kontakttelefonid
meilile
anne.teigamagi@syg.edu.ee
ja
tasuda
osavõtumaks
15
eurot
arveldusarvele
EE341010220196521221
MTÜ
SÜGress
(märkida kindlasti selgitusse looduslaager +
osaleja nimi).
Laagris osalejad saavad 2 korda päeva jooksul
väikese eine.
Kuna iga päev toimuvad loodusmatkad, siis
peab lapsel olema kaasas joogipudel, väliriided
nii sooja kui ka külma ilma tarbeks, mugavad
jalatsid, isiklikud ravimid vajadusel ja kõige
selle kandmiseks seljakott.
Info ja täpsustused
Anne Teigamägi, laagri korraldaja
56 577 881

SÜG-Press nr.422 lk.1

— KOOLI INFO —

JALGPALLILAAGER

KURESSAARE 9.-13.juuni ja 11.-15.august
Laagrite kontseptsioon
EJL-i ja Rimi Jalgpalli Suvelaagrite eesmärgiks
on tuua rohkem noori eestlasi spordi ja jalgpalli
juurde, tervise tugevdamine ning kehaliste- ja
vaimsete võimete arendamine, mitte võit ja
võidu saavutamine.
Päev on jaotatud osadeks
Kõikides laagrites on juhendajateks jalgpalliliidu
poolt hoolikalt valitud ning koolitatud
noortetreenerid, mis tagab kvaliteetse treeningu
ühildamise laste mängulõbuga. Laagripäev on
jaotatud osadeks: hommikuti kerge treening,
lõunasöök ning erinevad mängud pärastlõunal.
Lapsed saavad võimaluse ekskursiooni päeval
kohtuda professionaalsete jalgpalluritega, saada
neilt inspiratsiooni ja näha oma kangelasi
lähedalt. Laagri lõpus jagatakse väikeseid
auhindu või diplomeid, mille lapsed saavad
endale mälestuseks lõbusast suvenädalast.
Teisipäev on ekskursioonipäev
Laagri plaan näeb ette, et esmaspäeval,
kolmapäeval ja neljapäeval toimub laager
kellaaegadel 9:30-17:00. Laagri viimane päev,
reede, algab samuti kell 9:30 ning lõpeb kell 13.
Teisipäeval toimub ekskursioon A. Le Coq
Arenale.
Hinna sees on (60€)
Jalgpallivarustus, mis sisaldab lühikeste
varrukatega ning mängija eesnimega; särki,
lühikesi pükse ja kedrasid (valge/must/sinine);
vesi ja puuviljad kogu päev jooksul; soe
lõunasöök; ekskursioonipäev A. Le Coq
Arenale.
Kui on soov last registreerida mõlemasse
laagrisse, siis teine laager on soodsama hinnaga
— 46€
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Lapsel peaksid kaasas olema iga päev
jalgpallivõi
muud
treeningjalanõud,
säärekaitsmed (kui võimalik), treeningdress ja
kilejope.
Registreerimine
Registreerimine laagritesse toimub:
http://jalgpall.ee/regcamp.php
Juuni laagritesse saab registreerida 21.maini
Augusti laagritesse saab registreerida 25.juulini
2014. aastal toimuvad laagrid 9.-13. juunini ning
11.-15. augustini.
FACEBOOK: www.facebook.com/pages/EJLja-Rimi-Jalgpalli-uvelaagrid/522614907765950
Täpsem info: www.jalgpall.ee/suvelaagrid
SÜG-Press
KEVADINE JOOKSUKROSS
22.aprilli toimus Kärlal Saare maakonna
kevadine koolinoorte jooksukross.
Koha 6. parema hulgas saavutasid:
1. Triinu-Liis Toom- TE 500m 2.52,3
Martin Truverk- PE 500m 2.30,7
Robin Mäetalu- PB 1000m 3.07,0
Eva Haavel- TA 1000m 3.40,3
Edward Jõgi- Pa 1000m 3.04,3
Kristo Õunap- PJ 1000m 3.00,3
2. Ermo Nõmm- PD 1000m 3.54,8
Krete Suurorg- TJ 1000m 3.50,5
Hardo Niit- PJ 1000m 3.07,0
3. Artur Kuning- PE 500m 2.37,6
Karmelin Leivat- TD 500m 2.44,0
Kelli Sepp- TJ 1000m 3.51,4
Alar Leemet- PJ 1000m 3.09,1
4. Luise Vevers-TC 1000m 4.01,9
Sophie Stepanov- TA 1000 4.00,2
5. Lisete Loviise Saagpakk- TE 5000m 2.57,7
6. Heddi-Loore Ots- TE 500m 2.57,8
Rico-Robert Alliksoon- PE 500m2.47,0
Huberta Karma-TC 1000m 4.04,9
Martin Õunap-PA 1000m 3.13,1
Virge Treiel, treener
KERGEJÕUSTIKUVÕISTLUSED
RAKVERES
14. mail toimusid Rakveres Eesti Koolispordi
Liidu kergejõustikuvõistlused. Meie kool osales
tugevamas liigas (1.liigas).
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Kuna
Eesti
haridussüsteemis
toimuvad
ümberkorraldused, ei peeta enam koolide
üldarvestust, vaid eraldi arvestust põhikoolidele
ja gümnaasiumidele.
Meie kooli gümnaasiumiosa saavutas
Tallinna Saksa Gümnaasiumi järel 2. koha.
Individuaalse esikoha võitis Krete Suurorg
kaugushüppes (5.06); teise koha Kaarel Ernits
kõrgushüppes (1.85), teatejooksu võistkondKarmen Armus, Kerdo Jakunin, Krete Suurorg,
Alar Leemet; kolmanda koha Triine Aavik
Kettaheites (30.95), Liis Lepik 800m jooksus
(2.48,53).

MTÜ Saarte Geopargi ekskursioonil
9. mail sai 6A klass võimaluse minna Saarte
Silurimaa Geopargi ekskursioonile. Giidiks oli
meie oma kooli haldusjuht, Sõrvemaa giid Aado
Haandi.
Sõitu alustasime kooli eest ning suund võeti
Salme poole. Esimene peatus toimus
Tehumardil, kus kuulsime veidi seal toimunud
lahingutest ning vaatasime suurel kaardil, mida
edasisel retkel näeme. Peatusime ka Salme
viikingilaevade juures, oli huvitav teada saada,
et tänu nende laevade avastamisele võib meie
ajalugu muutuda- viikingid olid Eestis palju
varem, kui seni arvatud. Oli huvitav teada saada,
et ajalugu võib muutuda ka tänapäeval, kui
sageli on tekkinud tunne, et kõik on justkui
kindel, teada ja ei muutu.
Edasi võtsime suuna pankade poole- Kaugatoma
ja Ohessaare pangad. Viimane neist on väga
rikas kivististe poolest. Leidsime ka ise
mitmeid- meriliiliad, korallid jne. Kuigi ilm oli
vihmane tegime väikese jalutuskäigu mere
kaldal. Vaatasime panka ning kuna seal leidus
väga palju ideaalseid lutsukive, siis sai ka lutsu
visatud. Mõne poisi mobiil tahtis ka luts olla…
Külastasime Jämaja surnuaeda, mis asub otse
merekaldal ning kuhu on püstitatud mälestusrist
laatsaretlaeval hukkunutele. Sõja ajal oli reegel,
et suuri haiglalaevu, millel punane rist, ei tohi
pommitada, kuid millegipärast pommitati seda
laeva ja hukkus väga suur hulk inimesi.

Gümnaasiumi võistkond
Põhikooliosa saavutas 3. koha.
Individuaalse esikoha võitis Rasmus Saar nii
kaugushüppes (5.27) kui ka 800m jooksus
(2.23,19); teise koha Airike Kapp kuulitõukes
(11.08), Marilis Remmel 600m jooksus
(1.50,38); kolmanda koha Helina Koppel
kuulitõukes
(10.46),
Johannes
Treiel
kaugushüppes (5.76) ja 100m jooksus (12,02).
Virge Treiel, treener
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6.A reisiseltskond
Järgmine vaatamisväärsus pidi olema Stebeli
patarei, kuid kuna vihma sadas ning see asub
metsa sees, siis kahjuks sinna ei läinudki. Enne
linnapoole minekut käisime veel Sõrve majaka
all, nägime ka Mõntu sadamat ja mõisaparki.
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Kuigi ilm ei olnud kiita, arvan, et kõik said siiski
midagi uut teada ja koos klassiga on ju alati
põnev kuskil koos käia.
Täname sellise võimaluse eest MTÜ Saarte
Geoparki, eelkõige projektijuhti Viktoria
Bubkinit ekskursiooni võimaldamise eest ja
muidugi lahedat giidi. Saime jälle targemaks.
Gerda Nelis, 12b,
kes käis 6a klassiga uusi teadmisi omandamas
TEEME ÄRA, 2014
Juba teist aastat järjest võttis 6.A klass osa
talgupäevast Sõrve linnujaamas. Töö oli
eelmisest aastast tuttav ja seetõttu sujus hästi.
Meie töö tulemusena sai puhtaks kahurialus ja
suur osa kohalikust raudteest. Kahjuks jäi meie
jõumeestel lõpuni selgitamata, milline rauast
allveelaev ikka keset Sõrve säärt oli maa sisse
mattunud. Kolmetunnise kaevamise tulemusena
saadi kätte vaid teatud ülemine osa ja töö
tegemisest valusad musklid.
Lõunapausi ajal oli huvilistel võimalik üle
vaadata uued ja vanad eksponaadid loodus- ja
militaarmuuseumist, kiiremad jõudsid ära käia
ka Sääre tipus, julgematele avanes Sääre
piirkond tornist.
Päev oli töine ja samal ajal ka lõbus, sest palju
töid tehti lausa laulu saatel, ei puudunud ka
talgutantsud. Seda eriti poiste poolt.

Meil on hea meel, et suutsime meie kooli
praktikabaasi heale väljanägemisele jälle kaasa
aidata. Ja ega seekordki me ei tulnud ära õpetust
saamata: Mati poolt said mõned meie poisid
näpunäiteid suvisteks loodusvaatlusteks.
Inge Vahter, sel päeval talgujuhi rollis
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!
Eelmise lahenduse (milleks oli TAMM) võitja
oli Käthriin Steinberg 5.B klassist!
1. Kus linnas asub allolev skulptuur?

2. Mis loomaga on tegu?

Talgulised
Loodusvaatleja Mati Martinsoni poolt anti
õpilastele tänuks töö eest võimalus suvel kogu
perega külastada loodus- ja mitaarmuuseumi
piletit ostmata. Seda võimalust eelmisel suvel
juba osa õpilaste perede poolt kasutati, võimalus
on ka sel suvel.
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3. Kuidas nimetatakse teadlast, kes tegeleb
taimede uurimisega?
4. Mis riigi pealinn on Luanda?
Head lahendamist!
SÜG-Press

