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DIREKTSIOONI KIITUS

K 02.12 14.00 Juhtkonna koosolek
N 03.12 16.00 Gümnaasiumi mälumängu IV v
10.00 MK Koidulauliku konkurss
R 04.12 MK 10.-12. kl saksa keele
olümpiaad
Noorsootöö arengukava esitlus
L 05.12 Informaatikaolümpiaadi eelvoor
P 06.12
E 07.12 10.45 Klassivanemate koosolekud
11.00 Lepatriinu teater
14.00 Direktsiooni koosolek
Matemaatika kooliolümpiaad G
T 08.12 Robootika ja meedia päev
Kalkulaatoriga arvutamise võistlus
10.-12. klassile
15.45 Sisekergejõustikuvõistlused
PK, spordihoones
16.00 Õpilasesinduse koosolek
K 09.12 09.45 4. – 6. klassi
aritmeetikavõistluse finaal
10.45 7. – 9. klassi
aritmeetikavõistluse finaal
11.45 10. – 12. klassi
aritmeetikavõistluse finaal
15.45 Sisekergejõustikuvõistlused
G, spordihoones
N 10.12 Matemaatika kooliolümpiaad PK
20.00 Nostalgiaõhtu
R 11.12 8.10 Mälestuspäev
MK 10.-12.kl Inglise keele olümpiaad
L 12.12 VAB Koidulauliku konkurss
P 13.12 Matemaatika lahtine võistlus II

Reet Lulla, Merje Oopkaup, Diana Õun,
Triin Vallsalu — suure panuse eest kooli
tutvustamisel messil Tuleviku Kompass.

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED
K 02.12
N 03.12
R 04.12
E 07.12
T 08.12
K 09.12
N 10.12
R 11.12

Indrek Peil. Miniteaduspäevadest
Direktsiooni info
Marit Kikas jt. Matemaatikute
sügispäevadest
Viljar Aro
Marek Schapel. Töökavadest ekoolis
Reet Lulla. Võõrkeelekad Pärnus
Direktsiooni info
Rita Ilves, Sirje Kreisman. Alveri
Konkursist

Raili Tamm, Arne Loorpuu, Indrek Peil —
teadusteatri etenduste eest messil Tuleviku
Kompass.
Õpilasesindus, huvijuhid — Jäljendusvaadendi korraldamise eest.
Indrek Peil — Saaremaa Miniteaduspäevade
korraldamise eest
Viljar Aro, Mari Ausmees, Aado Haandi,
Helve Eerik, Sirje Kreisman, Arne Loorpuu,
Andreas Noor, Merle Prii, Marek Schapel,
Raili Tamm, Anne Teigamägi, Urve Tiits,
Inge Vahter, Diana Õun, 12. klasside
kabareetrupp koos klassijuhatajatega ning
SYG-la ja Õpilaskodu töötajad — suure
panuse eest Saaremaa Miniteaduspäevade
läbiviimisel.
Inge Vahter, Indrek Peil — õpilaste
uurimistööde väga hea juhendamise eest
Saaremaa Miniteaduspäevadeks.
Inge Vahter — õpilaste suurepärase juhendamise eest keskkonnaalaseks viktoriiniks.
Aime Metsmaa — seoses gümnaasiumiastme
Kadri-Mardi 32. võrkpalliturniiri eduka läbiviimise eest
Rita Ilves — õpilase väga hea juhendamise
eest üleriigilise kodanikupäeva tähistamiseks
välja kuulutatud esseekonkursiks "Muusika
ühendab".
PALJU ÕNNE!
Üleriigilise kodanikupäeva tähistamiseks välja
kuulutatud esseekonkursil "Muusika ühendab"
saavutas Hanna-Mari Villsaar (12.a klass)
ergutuspreemia. Konkursile laekus 226 tööd,
millest žürii valis premeerimiseks välja 19.
Saaremaa
Miniteaduspäevade
laureaadid:
Martin Vesberg (6.a), Karl Hendrik Tamkivi
(9.b).
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— KOOLI INFO —

Saaremaa Miniteaduspäevade eripreemiad: särava
ja haarava esituse eest Martin Vesberg (6.a),
nõela otsimise eest heinakuhjast Lisanna-Lee
Leiman (8.b), Energia avastuskeskuse eripreemia
Sander Teras (7.b).

me jaatavat lauset sõnaga „ei“? Kas mitte liiga
sageli ei püüa me NÄIDA selle asemel, et
tegelikult teha ja tegelikult öelda? Kui õige
püüaks vähemasti jõulukuul elada ja olla
tegelikult? Äkki hakkab meeldima ...

PALJU ÕNNE!

Rahulikku jõuluaja algust kõigile!
Siiralt ja südamest

Õpetaja Arne Loorpuule omistati Kaitseliidu
hõbedane II järgu teenetemedal.

Viljar Aro, koolijuht
NOSTALGIAÕHTU
Neljapäeval, 10. detsembril kell 20.00 SÜGi
aulas Krevera nostalgiaõhtu
ARMSAKS SAANUD LAULUD
Sissepääs tasuta
Euroopa jäätmetekke
vähendamise nädala viktoriin 6.-7.
klassi õpilastele

JÕULUD, MITTEJÕULUD JA
PSEUDOJÕULUD
Pealkiri tuleneb Saaremaa Miniteaduspäevade
peaesineja Martti Kiisa avaloengust „Teadus,
mitteteadus, pseudoteadus“. Seda oli vägagi
kasulik kuulata nii algajatel uurijatel kui nende
juhendajatel. Veidi sarnaselt kõlab ehk ka lugu
õpilasest, kes küsis targalt: „Mis on vabadus?“
Tark rääkis, et vabadust on mitmesugust.
Esimene vabadus on rumalus — see on nagu
tagajalgadele tõusnud hobune, kes viskab sind
sadulast. Seetõttu tuleb hobusel tunda hiljem
ratsaniku kõva kätt. Teine vabadus on kahetsus
— see on nagu kapten, kes jääb uppuvale laevale
selle asemel, et lahkuda päästepaadiga. Kolmanda
vabaduse mõistmine tuleb aga alles pärast
rumalust ja kahetsust — see vabadus on nagu
heinakõrs, mis kõigub tuule käes, kuid ei murdu,
sest on painduv.
Ka jõuludega tundub olevat kolme moodi.
Paljudele on nad tegelikud — rahu ja vaikuse,
mõtisklemise ja enesepuhastuse, kodu ja omaste
ning uskumise aeg. Teistele kipuvad jõulud
olema osturalli-, pidutsemis- ja mölluaeg. On ka
neid, kelle jaoks puudub jõuludel igasugune
tähendus. Tasub mõelda, kus me asume oma
väärtuste maailmas — ausus, mitteausus e
valetamine, varjamine; õppida, mitteõppida,
näida õppijana jne. Kas mitte liiga sageli ei alusta
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Ajavahemikus 21.-29. november 2015 toimus
seitsmes Euroopa jäätmetekke vähendamise
nädal (EWWR), mille eesmärgiks on näidata,
kuidas tarbimisele suunatud ühiskond mõjutab
keskkonda
ning
rõhutada
jäätmetekke
vähendamise ja säästva eluviisi omavahelist
seost.
Selle
aasta
teema
oli
demateraliseerumine ja hüüdlauseks ”Vähem
on rohkem”.
Jäätmetekke vähendamise nädalal toimusid igas
maakonnas viktoriinid, kus õpilased said
proovile panna oma jäätmealased teadmised.
Osalemine andis õpilastele motivatsiooni
tuletada meelde jäätmete vähendamise põhitõed
ning viia end kurssi uute teadmistega sortimise
ja
taaskasutuse
vallast.
Viktoriiniks
ettevalmistumisel tuli tutvuda erinevate
jäätmeteemaliste õppematerjalidega.
Viktoriin toimus SA Keskkonnainvesteeringute
Keskuse
toel
projekti
”Maakondlike
jäätmeteemaliste
viktoriinide
läbiviimine
üldhariduskoolidele 2015. a raames”.
Eeltoodu on võetud keskkonnaameti kodulehelt:
http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/keskko
nnaharidus-2/konkursid-2/
Saare maakonna iga suurem kool sai osa võtta
kahe võistkonnaga. Kokku osales 12
võistkonda.

— KOOLI INFO —

Tulemused:
Võistkond SÜG II – I koht. Võistkonnas olid:
Merili Mikku, Kristel Soe, Torm Vatsfeld (kõik
7.a) ja Cathrin Benita Poopuu 6.b.
Võistkond SÜG I – II koht. Võistkonnas olid:
Sander Teras, Mariliis Albert, Margit Valge (kõik
7.b) ja Martin Vesberg 6.a.
Kolmanda koha saavutas Leisi võistkond.
Viktoriiniks valmistumine ei olnud sugugi kerge.
Läbi tuli lugeda palju materjali, mis võttis üsna
palju aega. Lõpptulemusega jäime väga rahule.
Üllatuseks nägime keskkonnaameti kodulehehelt
kokkuvõtteid lugedes, et meie esimene võistkond
sai üldse kogu vabariigis kõige rohkem punkte –
44,5 punkti. Sellega edestasime Kadrina KK
võistkonda 2,5 punktiga.
Autasuks saime võimaluse külastada Energia
avastuskeskuse näituseid ja valida veel lisaks 2
lisategevust samas paigas. Kuna sõiduraha
Tallinnasse on vaja ise leida, siis peame hakkama
selleks tasapisi raha koguma.

Suur aitäh meie võistkondadele! Olite väga
tublid!
Täname ka sõbralikku žüriid – meie
keskkonnaameti
keskkonnaharidusspetsialist
Maris Seppa ja teisi žürii liikmeid.
Inge Vahter, juhendaja
Kadri- Mardi võrkpalliturniir 2015
Teisipäeval,17. novembril 2015 kell 16.00
algas gümnaasiumiastme Kadri- Mardi
32. võrkpalliturniir Kuressaare Spordihoones.
Mõnusat võistluseelset saginat ja pinget jagus
juba ligi pool tundi varem.
Võistluste alguseks rivistusid üles 9 võistkonda
ühele väljakule. Piduliku võistluse juhatas sisse
pikaajalise võrkpalliturniiri korraldaja õpetaja
Aime Metsmaa. Turniiri võistluslipu heiskasid
kooli parimad sportlased - võrkpallurlased Jane
Treima (11.b) ja Kaarel Ernits (12.c). Kooli
tantsutüdrukud esitasid 2 tantsu, mis tekitasid
rõõmsa meeleolu.

Parim võistkond sai lisaks veel ühe pisikese
meene – meie ruumi 224 valvab nüüd
”prügisorteerija” FERDA.

Avamisel esinemist vaatamas

Esimene rida: Leisi KK - III koht,
Teine rida: meie II koha võistkond
Kolmas rida: meie I koha võistkond
Foto autor: Maris Sepp Keskkonnaametist
Leiame, et selleks viktoriiniks valmistumine oli
väga vajalik, sest saime teada väga palju
jäätmekäitlusest ja oskame nüüd kodus
sorteerimisele rohkem tähelepanu pöörata.
Kes tahab enda teadmisi meie õpilaste omadega
võrrelda, saab samu küsimusi läbi lahendada
eelnimetatud aadressil. Sealt leiate ka vastused.
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Ning siis algasid põnevad mängud kahes
alagrupis kahel väljakul. Võistkondades
mängisid 3 neidu (kadrit) ja 3 noormeest
(marti).
Väga
ilusatesse,
särtsakatesse
värvidesse riietatud klassivõistkonnad andsid
sellesse spordimelusse oma osa. Pealtvaatajaid
jagus alla saali ja ka üles tribüünidele. Õpilaste
võrkpallimänge tulid jälgima ka paljud
klassijuhatajad. See oli rõõmustav. Võistluse
reklaam ilmus ajalehes Saarte Hääl. Meie
võrkpalliturniiri tuli vaatama ja kohtunikuna
vilistama endine meie kooli võrkpallur Gerli
Gull ja lauas sekretärina töötama tema
sõbranna Brigita Tool. Tänan neid väga.

— KOOLI INFO —

Kohtunikena vilistasid mänge veel Kaupo Humal
(10.c), Hardi Aun (8.b), Oskar Kivi
(8.b),
Jane Treima (11.b), Kaarel Ernits (12.c), Tea
Tambur (11.b), Helina Magus ja Grete Vendel
(10.b-st ).
Lauas töötasid sekretäridena Maria Pihlak (12.c),
Airike Kapp ja Hanna Klaar (10.b-st), Endrik
Õunpuu (8.b), Kertu Lehtsaar (12.a), Siim Land
(12.c), Kristel Ojango (11.c).
Alagruppide 2 paremat pääsesid poolfinaalidesse:.I alagrupi võitja 10.b ja 12.c ning II
alagrupi
võitja 10.a
ja 8.b. Põnevust ja
kaasaelamist jagus igale mängule.
Lõpuks läksid 3.- 4..koha peale mängima 12.c ja
10.b. Võitjana väljus 10.b.
Päeva kõige viimases, finaalmängus 1. – 2.
kohale kohtusid 10.a ja põhikooli võitja 8.b, kes
mängis viimases mängus viie tüdrukuga (poisid
pidid sõitma Muhusse maakonna meeste
võrkpallivõistlustele). Finaalis võitis väga ilusas
mängus lõpuks 2:0 geimidega 10.a.
Klasside paremusjärjestus oli järgmine:
I koht 10.a
II koht 8.b
III koht 10.b
4. koht 12.c
5.-6. koht 11.b ja 10.c
7.-8. koht 11.c ja 12.a
9. koht 12.b.
Võitjas võistkonnas mängisid kaasa järgmised
„kadrid“: Liisi Papp, Ketlin Mäeorg, Eliisa Saar,
ja „mardid“: Karl Kustav Kuning, Mart Truu ja
Robin Mäetalu.

Gümnaasiumiastme võitjatele pandi kaela kooli
meistrimedalid,
õnnitleti
päevakohase
kaunistusega diplomi ja kommipakiga.
Kadri-Mardi
võrkpalliturniiri
põnevaid
võistlusmomente jäädvustas kogu võistluse
vältel Diana Õun. Autasustamise jäädvustas
Indrek Peil.
Võistluse sponsoriks oli kehalise kasvatuse
õpetaja Aime Metsmaa.
Võistluste lipu langetasid võitjad ja ajaloo
jaoks jäädvustati võistkondi. Ligi viietunnine
põnevust täis võistlusõhtu sai lõpu.
Tänan kohtunikke tehtud töö eest, õnnitlen
võitjaid ja kõiki võistlejaid. Te olite vahvad!
Täname pealtvaatajaid.
32. Kadri-Mardi turniir võrkpallis on saanud
ajalooks.
Kadri- Mardi turniiride korraldaja, 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. Kes on 3.C klassijuhataja?
2. Kes on 11.C klassijuhataja?
3 Kes on pildil?

4. Mis on sõna „kole“ vastandsõna?
Võidukas 10.A klass

Head lahendamist ☺

Auhindu jagus neljale paremale võistkonnale.
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