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KOLMAPÄEVAST PÜHAPÄEVANI 

K  04.11 14.00 Juhtkonna koosolek 
 17.00 Eelkool 
N  05.11 A. Uustulndi 90. sünniaastapäeva  
 tähistamine: 
 09.45 — Algklassid 
 10.40 — 11.05 Gümnaasiumi  
 kogunemine 
 12.40 — 13.05 Põhikooli kogunemine 
 16.00 Gümnaasiumi mälumängu III 
 voor 
 11.00 MK Noorte Osaluskohvik 
R  06.11 15.00 4.b klassiõhtu 
 19.00 Albert Uustulndi mälestusmärgi 

avamine ja mälestuskontsert 
 14.00-16.00 Start-turniir  
 juhendajatele 
L  07.11 09.00 MK kuni 18-aastaste noorte  
 Meistrivõistlused 
 09.00 Start-turnir 9.-12. klassi 
 õpilastele, KG 
P  08.11  
E  09.11 10.45 Klassivanemate koosolekud 
 14.00 Direktsiooni koosolek 
T  10.11 15.30 Kadri-Mardi võrkpalliturniir  
 põhikool, SÜG võimla 
 16.00 Õpilasesinduse koosolek 
K  11.11 14.00 Vene keele õppepäev 8.-12.  
 klass 
 15.00 Klassijuhatajate  
 nõupidamine 
 16.15 Nõukoja koosolek 
N  12.11  
R  13.11 16.00 Kadri-Mardi disko 
 algklassidele 
 MK inglise ja saksa keele õppereis  
 Pärnusse 
 ENÜ ja EHJL arengupäev Kesk-Eestis 
 Segakoori laululaager Astes 
 Matemaatikavõistlus Kuubik I voor 
L  14.11 ENÜ ja EHJL arengupäev Kesk- 
 Eestis 
 Segakoori laululaager Astes 
 Matemaatikavõistlus Kuubik I  voor 
P  15.11 Matemaatikavõistlus Kuubik I  voor  

 

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED 

K  04.11 Monika Raudsik. Vodja koolist 
N  05.11 Direktsiooni info 
R  06.11 Diana Õun, Triin Vallsalu.  
 Huvijuhid Läänemaal 
E  09.11 Viljar Aro 
T  10.11 Madli Mikli, Marina Mäetalu.  
 Vistutamine Haapsalus 
K  11.11 Anne Teigamägi. EW-100  
 projektipäev 
N  12.11 Direktsiooni info 
R  13.11 Janne Traumann. Algklassid – 
 elukestva õppe tähtsaim osa 
 

DIREKTSIOONI KIITUS 

Õpilasesindus – aktiivilaagri korraldamise eest 
 

ENESEKONTROLL ON TÄHTIS 
 

Sai jälle sirvitud Ian Robertsi raamatut „Võitja-
efekt“. Soovitan lugeda ja algatuseks teha ära 
ka ühe väikese testi, vastates järgmistele väide-
tele punktidega 0 kuni 5, kus 0 tähendab üldse 
mitte nõus olemist ja 5 täiesti nõus olemist: 
1. Inimesed teenivad austuse ära aja jooksul. 
2. Suurem osa inimestest ei mõista, kui palju 
nad saavad oma saatust ise valitseda. 
3. Minu eksamitulemused määrab kõige 
rohkem see, kui palju ma vaeva näen. 
4. Pea piisavalt kaua ja tugevasti vastu ja sind 
hakatakse hindama.  
5. Ka väike inimene saab maailma mõjutada, 
mitte ainult võimulolijad. 
6. Meie elu kujundavad suures osas jõud, mida 
me ei mõista ega suuda kontrollida. 
7. Ära planeeri liiga palju ette, sest juhusel on 
suur roll sinu saatuse kujundamisel. 
8. Enamasti ei suuda me mõista, miks 
poliitikud midagi teevad. 
9. Sageli ei ole eksamiküsimused kursusel 
tehtud tööga eriti seotud, nii et õppimine on 
mõttetu. 
10. Hea töökoha saamine on peamiselt õigel 
ajal ja õiges kohas olemise küsimus. 

TÄIDA SEE KÜSIMUSTIK ÄRA JA ÄRA 
ENNE EDASI LOE!!!!! 
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Kui küsimustik täidetud, leia esimese viie vastuse 
summa ja siis ka viimase viie vastuse summa. 
Mida suurem on esimene ja väiksem teine 
summa, seda rohkem usud end kontrolli omavat 
oma elu ja saatuse üle. Ja see on hea, et mitte 
ütelda VÄGA HEA. Uskumine, et sinu kätes on 
kontroll, on nagu stressi vastumürk. Kui tunneme, 
et saame kontrollida oma elus toimuvaid 
sündmusi, pumpab organism vereringesse vähem 
kortisooli. Elu jooksul säästab see meie ajusid 
ning kehasid korduvate võimsa hormooni 
üledooside eest, mis kahandaksid ajurakke ning 
nendevahelisi liiteid, eriti aju tundlikes 
mälukeskustes. See võib olla elu eliksiir. 
 
Aga pärast möödunud hingedepäeva on järgmine 
nädalavahetus ISADEPÄEVA päralt — nuku-
näitus asendub autodega. Eesti tänapäevas on isad 
sunnitud (!?) olema edukad. Kas ka õnnelikud? 
Kui kunagi küsis ajakirjanik tennisekuulsuselt 
Boris Beckerilt tema edu valemit, sai ta vastuseks 
loo, millest olen kirjutanud juba aastaid tagasi:  
 
Ühes intervjuus selgus, et noorena olid paljud 
temaealised poisid temast sünnipäraselt 
andekamad ja talle sobisid treeningupartneriteks 
pigem tüdrukud. 
„Mis nende sünnipäraselt andekamatega juhtus?“ 
küsis intervjueerija. 
Endine meister sõnas: “Andekusest hoolimata 
polnud neil seda, mis on oluline.“ 
„Aga mis on oluline?“ uuris intervjueerija. 
„Sa pead piisavalt tahtma.“ 
„Kas see ongi kogu saladus?“ 
„On veel üks asi. ENESEKONTROLL on tähtis. 
Ükskõik kui andekas sa oled, pead sa end 
kontrollima, et oma ande eest hoolt kanda ja seda 
arendada. Pead enda jaoks prioriteedid paika 
panema ja loobuma paljudest asjadest, mis võivad 
sel hetkel samuti tähtsad tunduda.“ 
„Kas see ongi kogu saladus?“ 
„On veel üks asi,“ ütles endine tenniseäss, „ning 
see on raskem ja pingutavam kui kaks esimest 
kokku. Pead olema ALANDLIK, ükskõik kui hea 
sa oled. Vajad alandlikkust, et kuulata treenerite 
nõuandeid, proovida uusi võimalusi ning 
tunnistada, et sa ei tea kõike. Tagasiside on 
meistrite hommikusöök. Need kolm asja on mu 
edu saladus.“   
 
Edu on ehk rahulolu tööga ja tulemuslikkus töös. 
Aga õnn ja eriti isadepäevaõnn peitub ikkagi 
eelkõige  lastes  ja  lastelastes  — minul Helena ja 

Hedi  ning  Oliver,  Grete ja Rasmus — 
tegelikult  ka „uued lapsed“ e väimehed Reidar 
ja Taavi. Ja kõiges selles on eriti olulisel kohal 
ka abikaasa — minul Kristi. Lõpuni aus olles 
elab meiega koos ka ämm —  Mari olulisus on 
suurem, kui ta arvab ja tema rahulolu on ka 
meie kõigi rahulolu üks algallikaid...  
 
Tulemuslikku enesekontrolli ja õnnelikku 
isadepäeva soovides 
 
Viljar Aro, 
isa, vanaisa ja koolijuht   
 

Novembrikuu tunni alguse 

kutsungid 
 

 
 

Novembrikuus saame tunni algushelinaks 
kuulata meie kooli vilistlase Albert Uustulndi 
muusikat, kellel täitub 06. novembril 90 aastat 
sünnist.   
 

Albert Uustulnd (1925 – 1997) ise on öelnud: 
Ühegi minu laulu juures ei saa rääkida nende 
kirjutamisest, loomisest ega komponeerimisest. 
Need laulud on sündinud minus hetkeliste 
elamuste või pikaajaliste meeleolutsemiste 
ajendil: endas – endale.  
 

Sellel reedel, 6. novembril, Albert Uustulndi 
90. sünniaastapäeval kell 17.00 avatakse 
Kuressaare linnuse taga mere ääres kirjaniku ja 
lauludelooja mälestussammas. Laule lähemalt 
kuuleb aga juba kell 19.00 algaval kontserdil 
kultuurimajas. 

1. "Merede süles" (esitab Marko Matvere) 

2. "Autojuhtide polka" (esitab Uno Loop) 

3. "Väike saarepiiga" (esitab  meie  kooli 
endine õpetaja  Sirje Medell) 
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4. "Madrus sinijakk" (esitab kooli segakoor 
Kreedo ) 

5. "Tüdruk" (esitab Boris Lehtlaan) 

6. "Muhu kosjalugu"  esitab meie kooli vilistlane 
Ivo Linna) 

7. "Sinavad veed" (esitab Mati Nuude) 

8. "Vilistlaste valss" (esitab meie kooli vilistlane 
Heli Lääts) 
 
Riina Laanes, muusikaõpetaja 
 

Salapärased kadrid–mardid 
 
Aeg on pidevas liikumises. Kätte on jõudnud 
hingedeaeg. Aasta kaks viimast kuud - kõige 
pimedam aeg, mis nõuab meilt suuremaid 
jõupingutusi. Läitkem küünlad! Soojendame 
südameid! 
 
Samas on see ka kõige  põnevam ja salapärasem 
aeg. Siis hakkavad ringi liikuma mardid, kadrid, 
päkapikud piiluvad akende taga, otsides häid 
lapsi. Jõuluvanade juures alustavad tööd 
PÄKAPIKULAD, kus väikesed mehikesed 
valmistavad südamlikke ja ihaldusväärseid 
kingitusi headele lastele. Oma kätega midagi 
ilusat meisterdada on tõeline kunst. Tegemis- ja 
andmisrõõm on kõige suuremad rõõmud üldse. 
Kõik inimesed vajavad neid. Saame siis sellest 
osa. 
 
Saaremaa Ühisgümnaasiumis on kombeks saanud 
korraldada mardi- ja kadripäeva vahelisel ajal 
klassidevahelisi KADRI - MARDI võrkpalli-
turniire, kus selgitatakse välja kooli meistrid 
võrkpallis. Palliväljakul kohtuvad klasside 
segavõistkonnad, kus mängivad 3 tüdrukut 
(kadrit) ja 3 poissi (marti). See traditsioon  on 
kestnud juba 32 aastat järjest. 
 
Selle aasta turniirid toimuvad järgmiselt. 

**** 
7. – 9. klassidele KADRI–MARDI VÕRK-
PALLITURNIIR  toimub  10. novembril 2015 
algusega 15.30  SÜGi  võimlas. Mängitakse 
turniirisüsteemis üks geim 15 punktini. Väljakul 
3T + 3P. Võistkonnad mängivad väljakul ühtses 
riietuses. Nimeline eelregistreerimine  teha 9. 
novembriks kell 15.00 õpetaja Aime Metsmaale. 
Lisainfot saab  spordistendilt. 

 

 

**** 
Gümnaasiumiastme  32. KADRI – MARDI 
VÕRKPALLITURNIIR toimub teisipäeval, 17. 
novembril algusega 16.00 Kuressaare 
SPORDIHOONES. 
 
Mängitakse  kahes alagrupis, üks geim 20 
punktini. Väljakul 3 T + 3 P. Alagruppide 2 
paremat pääsevad finaalturniirile. Mängitakse 
risti läbi. Kaotajad mängivad III - IV koha 
peale. I – II koha peale mängivad võitjad  3- st 
parem. Võistkonnad mängivad väljakul ühtses 
riietuses või kadri-mardi kostüümides. 
 
Nimeline eelregistreerimine teha 16. 
novembriks  kell 15.00 võistluste korraldajale. 
Põhikooli võitja saab võistelda gümnaasiumi-
astme 32. Kadri-Mardi  võrkpalliturniiril. 
Hilinejad turniiril mängida ei saa. Lisainfot 
saab spordistendilt. 
 
Edukat harjutamist ja meeldivate kohtumisteni! 
 
KADRI–MARDI VÕRKPALLITURNIIRIDE 
korraldaja,  
kehalise kasvatuse ainekomisjoni esimees, 
spordipäeva peakohtunik  
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. Lõpeta vanasõna: Hallpead austa, ... 
2. Mis riigi pealinn on Jeruusalemm? 
3 Mis marjdega on tegu? 
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4. Mis loomaga on tegu? 

 
 

Kodutütred pidasid laagrit 
Möödunud reede varasel õhtupoolikul kogunesid 
SÜGi kodutütred kooli kaminasaali, et pidada 
sellesügisene laager. 
Tegemisi jagus mitmeks tunniks. Pärast väikest 
isadepäeva eelharjutust (nimelt meisterdati 
ülilihtne küpsisekook, et nädala pärast seda juba 
oma papsidele saladuskatte all valmistada) mindi 
Rüütli veekeskusesse veeohutusega tutvuma. 
Mõnus suplus koos turvaõppega möödus liigagi 
kiirelt. Tagasi koolis, sai pisut nälga peletatud 
ning aeg oli teha järgueksameid. See tähendas, et 
vanemad eksamineerisid alles verisulis 
kodutütreid ning õpetaja tahtis juba kogenumatelt 
keerulisemaid kodutütre teadmisi kontrollida. 
Tulemus oli suurepärane – kõik tüdrukud olid 
vaeva näinud ning said oma eksamid õiendatud. 
Nüüd on meie pisikeses kodutütarde peres kolm 
uut liiget – Kerttu ja Katrin 5.B klassist ning 
Kristina 6.A klassist – palju õnne teile! 
Hiline õhtu jätkus öise meisterdamistunniga, 
mille lõpuks said kõik nobenäpud endale origami-
stiilis kaardid valmis. Üliuhked tulid! 

 
Esimene kaart valmis 
 
Pooles öös saadi lõpuks magama, et juba hommi-
kul kaheksast tõusta.  

 

Virgutus jaheda veega ning hommikueine tõstis 
veel väsinud tüdrukute tuju. Seda just vaja 
oligi, sest pool kümme pidime olema juba 
loomade turvakodus. Seal vajati hädasti 
abikäsi. Kahe tunni jooksul said liivakastid 
puhastatud, kiisude magamisasemed korras-
tatud, seinad valgemaks ning kõikvõimalikud 
kassid ohtrate paidega hellitatud.  

 

Kutsume teidki abistama loomade turvakodu. 
Selleks ei pea alati kohal olema, suurte 
tänudega võetakse vastu nii rahalisi annetusi 
kui igasugu nipet-näpet, alustades kasside 
mänguasjade ja lõpetades laatadel 
heategevusloteriis olevate sobilike nännidega. 
Kõik heatahtlikud annetajad võivad ühendust 
võtta telefonil 58 370 708 või kirjutada 
saareloomad@saareloomad.ee, rahalisi annetusi 
saab teha ühingu kontonumbrile  
a/a EE931010220047924016. 

Ja oligi aeg taas sammud kooli poole seada, et 
võiks koju minna värskeid elamusi muljetama. 
Aitäh teile, kodutütred, et laagri nii meeldivaks 
muutsite. 

Kui kellelgi tekkis soov samuti meie ridadega 
ühineda, palun ühendust võtta Merle Priiga 
(hea tahtmise korral leiate kooli pealt ikka üles 
☺) või kirjutada merle.prii@syg.edu.ee. 
 
Merle Prii, SÜGi kodutütarde juhendaja 


