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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 taas
toimuvad 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 28. veebruaril.
MÄRTS — Jukukooli teine päev
07. 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

Maakonnaolümpiaadide esikolmikute
jaotumine 2013/14 õa-l

MEIE UUED KLASSIJUHATAJAD

Arne Loorpuu

Raili Tamm

Indrek Peil

Loodame, et meie tulevased kümnendikud ei karda raskusi — ei vaimseid ega füüsilisi, oskavad lugu pidada
ilust, headusest ja sõprusest ning hoolivad üksteisest. Kui veel ei ole, siis muutuvad sellisteks. Lennunumber 100
on väljakutsuv. Teeme nii, et läheme ajalukku mitte selle numbriga, vaid oma tegudega!

MIKS PEAKS SÜG-i
ÕPPIMA TULEMA?
Õpilased arvavad nii:
Tulge kindlasti! See ettevõtmine
on seda väärt. Alguses kartsin
minagi seda uut keskkonda, kuid
nüüd olen juba harjunud. Siin on
väga
palju
toredaid
ning
sõbralikke õpilasi ja õpetajaid. Ja
mille pärast veel tasuks tulla on
KABAREE. Kui te soovite midagi
uut ja huvitavat kogeda, siis SÜG
on selleks ainuõige koht.
Anni Leisi KK
SÜGi peaksid tulema kõik õppida
soovivad noored. Inimesed, kes
tulevad, võiksid olla toredad ja
mitmekülgsed. Uued õpilased
peavad suhtuma õppimisse vabalt.
Tulge ja õppige õppima.
Sten SÜG

- SÜGis on sõbralik õhkkond
- SÜGis on nägusad poisid
- meie koolis on lai valik erinevaid
valikaineid
- SÜGil on hea maine
Tea Valjala PK-st
SÜGi tuleks õppima tulla, et saada
head haridust. SÜGi tunnustatakse
rohkem kui mingit muud kooli.
SÜGis saab valida, mis kallakuga
klassi sa minna tahad: matemaatika
ja füüsika, humanitaar ja loodus.
Kui SÜGi heade hinnetega läbid,
saad tulevikus ülikooli minna ja
hea töökoha peale.
Kenno KVK
Pean ütlema, et mulle väga
meeldib siin koolis. Süsteem on
rangem ja mul tekkis kohustus
õppida. Igaüks, kes soovib mingit
väljakutset, uusi sõpru ja inimesi
ning midagi uut, peaks kindlasti
SÜGi õppima tulema.
Tom OG

KAS TEADSID, ET...
SÜG-i juures töötab Saaremaa Teadus- ja Huvikool;
koolil on kaugemalt käivatele lastele mugav õpilaskodu;
SÜG-i sööklas saab endale ise kiiresti sobiva toiduportsu taldrikule tõsta;
hiljuti valmis kaasaegselt sisustatud keskkonnahariduskeskus;
enamus kehalise kasvatuse tunde toimub Kuressaare Spordihoones;
meil on kasutusel rahvusvahelised kiipkaardiga ISIC õpilaspiletid;
SÜG-il on koostöölepingud Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooliga;
kooli on tunnustatud UNICEFi Sinilinnu preemiatega 2010. ja 2013. a;
kooli tunnustati 2013. aastal teaduse populariseerija teise preemiaga.

SÜG-i
TRADITSIOONID
SÜG on maakonna vanim keskharidust andev kool ning aastatega
on välja kujunenud ja püsima
jäänud mitmed traditsioonid:
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Jukukooli laager
1. septembri rongkäik
Jukude nädal ja pidu
Õpilaste mälumängusari
Kooli olümpiamängud
Õpetajate päev
Aktiivilaager
Kadri-Mardi võrkpalliturniir
Suur jäljendusvaadend
Saaremaa miniteaduspäevad
Kooli Mood
Nostalgiaõhtu
Mälestuspäev
Jõulunädal
Kooli sünnipäeva tähistamine
Vilistlaste õhtu
Õpetajate mälumäng
Võistutantsimine
Sõbrapäeva tähistamine
Vabariigi aastapäev
Saaremaa Miniteatripäevad
Lauamängude turniir
Neidude võimlemiskonkurss
Kelmikas kevadõhtu
Direktsiooni vastuvõtt
Lõpukellapäev
Vilistlaste kokkutulek

