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KOLMAPÄEVAST PÜHAPÄEVANI
K 27.05
13.00 Uurimistööde kaitsmine
15.30 Ainekomisjonide esimeeste
koosolek
N 28.05
11.00 Uurimistööde kaitsmine
14.00 - MK parimate tunnustamine
Kuressaare kultuurikeskuses
R 29.05
09.00 üleminekueksamid
Loodusklasside kevadine
praktikalaager Kaarmal 10.b ja 11.b
13.00 Uurimistööde kaitsmine
L 30.05
Loodusklasside kevadine
praktikalaager Kaarmal 10.b ja 11.b
P 31.05
Loodusklasside kevadine
praktikalaager Kaarmal 10.b ja 11.b
E 01.06
9.00 Lõpueksam: eesti keel
09.00 Saarluse päev
09.00 Karjäärikonverents
T 02.06
08.10 Karjäärikonverents
13.00 Õppenõukogu
(üleminekuklassid)
K 03.06
9.00 5.-8. klasside aktus
09.00 10.-11 klasside klassijuhataja
tund
10.00 1.-3. klasside klassijuhataja
tund
10.00 5.-8. klasside klassijuhataja
tund
10.00 10.-11. klasside aktus
11.00 1.-3. klasside aktus
17.00 4. klasside aktus
18.00 8.b kevadkontsert
N 04.06
9.00 12. klassi koolieksam
R 05.06
9.00 Lõpueksam: matemaatika
Kodutütarde suurlaager
L 06.06
Kodutütarde suurlaager
P 07.06
Kodutütarde suurlaager
DIREKTSIOONI KIITUS
Ly Haandi — õpilaste suurepärase juhendamise
eest vabariiklikuks inimeseõpetuse olümpiaadiks.
Raili Tamm, Arne Loorpuu, Inge Vahter —
õpilaste väga hea juhendamise eest
Teaduslahingu lõppvooruks.
Annika Remmel, Christina Köster, Alli
Kallaste, Riina Laanes, Andreas Noor —
meeleoluka 9. klasside tutipäeva eest.
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PALJU ÕNNE!
Saaremaa Ühisgümnaasium — Kogukonna
kaasamine 2015: Teaduspõhise loodushariduse
Saaremaale toomine.
Inge Vahter — Tubli
Keskkonnaharidusliku
populariseerimine.

tegutseja 2015:
uurimistegevuse

EKSAMITE AEG ON VÕITMISE AEG
Hiljaaegu sattus kätte raamat VÕITJAEFEKT e
KUIDAS VÕIM MÕJUTAB SINU AJU —
autoriks Ian Robertson (eesti keeles avaldatud
2013). Lugemine on veel pooleli, seepärast
tänases loos vaid esialgsed nopped. Alustuseks
aga lohutan edukultuse väänajaid — ega
võitmine pea alati tähendama kaotajaid.
Eksamitel on kõigil võimalus viis saada — ei
ole nii, et õpetaja peab igale viielisele
paariliseks kahelise leidma. Aga asja juurde ...
Kui inimene hakkab uskuma, et tema
intelligentsus on anne, ei tule ta nurjumistega
enam hästi toime, võrreldes inimestega, kes
usuvad, et intelligentsus saab kasvada, kui selle
nimel vaeva näha.
Inimesed, kes on keskendunud teistest parem
olemisele, paneb muretsema tulemus. Ja kui
nad ei saa olla kindlad, et on teistest üle, ei
julge nad võistlustest osa võttagi.
Me ei tohiks iial kiita last selle eest, et ta on
tark, vaid pigem pingutamise, visaduse või
leidlikkuse eest, muidu võib juhtuda, et
sunnime talle peale geneetilise fatalismi
needuse.
Lühidalt öeldes õõnestab geneetilise fatalismi
needus sitkust ning sitkus on üks olulisemaid
elu komponente — mitte ainult akadeemiliste
saavutuste puhul, vaid ka töös, suhetes, stressi
ning haigustega toimetulekuks.
Võitjad tunnevad, et kontrollivad oma elu, ja
see tunne aitab neid kaitsta stressi eest, saada
edukamaks ning elada kauem ja õnnelikumalt.
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— KOOLI INFO —
... Mina taltsutamine võib olla inimkonna edu
kõige suurem väljakutse.

Autasustamisel said kõik kaela meistrimedalid
ja koolile võidukarikas.

Lugegem ja mõelgem ning süüvigem iseendasse
— meis kõigis on võitja peidus. Ja see meie
sisemine võitja ei vaja sugugi enda kõrval
kaotajaid — vastupidi ...
Saagem võitjaks — iseenda võitjaks!
Viljar Aro, koolijuht
SÜGi BRIDŽI MEISTRIVÕISTLUSED
19. mail toimus viimane koolisisese bridžiturniiri
osavõistlus.
Tulemused said järgmised:
1.- 2. Rand - Sink 44
1.- 2. Ellermaa - Loorpuu 44
3. Org - Pihel 43
4. Prii - Tuus 40
5. Kottise - Maranik 35
6. Rand - Aksalu 34
Kogu sarja lõplik järjestus kujunes
järgmiseks:
1. Hanna Tuus - Milvi Marle Prii
2. Rauno Pihel – Kevin Org
3. Kreta Rand – Triinu Sink, Helena Ellermaa
5. Ekke Kaarel Rand
6. Kaili Põder
Milvi Marle Prii
VÕRKPALL
Teisipäeval, 28. aprillil toimusid Kuressaare
Spordihoones Saare maakonna 7.-9. kl (B- kl)
võrkpalli meistrivõistlused tütarlastele ja
poeglastele.
Poeglastele algasid mängud juba kell 9.00
hommikul. SÜG- i poisid olid väga innukad
mängijad ja läksid väljakule täis võitlustahet.
Eelmisel aastal ei õnnestunud kokkumäng hästi.
Sel aastal laabus kõik ja SÜG- i võistkond võitis
kõik mängud.
Võistluse paremusjärjestus oli järgmine:
I Saaremaa Ühisgümnaasium
II Kuressaare Gümnaasium
III Leisi Keskkool
4. Kuressaare Vanalinna kool
SÜG- i poeglaste võistkonnas mängisid Karl
Kustav Kuning, Robin Mäetalu ja Mart Truu 9.bst, Kerman Keerd 8.b, Robin Alba, Randel Sepp,
Oskar Kivi ja Hardi Aun 7.b-st.
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*****
Kell 12.00 algasid tüdrukute mängud. Mureks
oli see, et meie võistkonna parim mängija oli
haigestunud ja puudus võistkonnast. Kahe kooli
võistkonnad
ei
saabunud
eelnevast
registreerimisest hoolimata.
Lõplik paremusjärjestus oli:
I Kuressaare Gümnaasium
II Saaremaa Ühisgümnaasium.
SÜG- i võistkonnas mängisid Airike Kapp,
Sörel Haller, Janely Karjane ja Eliisa Saar 9.bst, Elo Nõmm 8.b, Marilis Remmel 7.b, Luise
Vevers 6.a.
Õpilastega (P+T) käis võistlustel Aime
Metsmaa.
Kehalise kasvatuse ainekomisjoni esimees
Aime Metsmaa
NUHKUR NAHISTAB
Siinses rubriigis anname teile lahendada ühe
ülesande. Kes esimesena toimetab õige vastuse
õp Merle Prii kätte (merle.prii@syg.edu.ee),
siis teda ootab pisikene üllatus!
1. Mõista, mõista, mis see on: lipp lipi peal,
lapp lapi peal, ilma nõela pistmata?
2. Mõista, mõista, mis see on: olen kiire
nudisaba, jahimehed mind ei taba?
3. Mõista, mõista, mis se on: heinamaa, kaks
korda aastas niidetakse ?
4. Mõista, mõista, mis see on: siin on tamm,
seal on tamm, tamme külles on [üks] oks, oksa
külles on üks pesa, pesa sees on üks muna,
muna peal must märk?
SÜGPress

