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KOLMAPÄEVAST REEDENI 
 

23.12.15 – 10.01.16  VAHEAEG 
R  08.01 10.00  SÜG-i õpetajate  
 uurimistööde 15. konverents  
E  11.01 10.45 Klassivanemate koosolekud 
 14.00 Direktsiooni koosolek 
T  12.01 16.00 Õpilasesinduse koosolek 
K  13.01 14.00 Juhtkonna koosolek 
 17.00 Eelkool 
N  14.01  
R  15.01 10.00 Sünnipäevaaktus 
 12.00 1. – 7. kl kontsert, esineb  
 Emmaste Brass 
 13.00 8. – 12. kl kontsert, esineb  
 Emmaste Brass 
 19.00 Kabaree kooliperele 
 

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED 
E  11.01 Viljar Aro 
T  12.01 Mia Rand. Uudiseid ametiühingust 
K  13.01 Indrek Peil. Luues ja uurides  
 huvitava koolini 
N  14.01. Direktsiooni info 
R  15.01 KOOLI SÜNNIPÄEVAAKTUS 
 

DIREKTSIOONI KIITUS 
Merike Kuldsaar — õpilaste väga hea 
juhendamise eest geograafiaolümpiaadi 
piirkonnavooruks. 
101. lend — väga toreda põhikooli jõulupeo 
korraldamise eest. 
98. lend — väga vahva gümnaasiumi jõulupeo 
korraldamise eest. 
 

RAHULIKKE JÕULE! 
 

Juba üle veerandsajandi algavad jõulud ikka 
kapiitlikontserdi ja kabaree esietendusega. Need 
on meie õpilased ja õpetajad ja nad on suutnud 
loodetavasti meid kõiki ikka heldima panna. 
Järgmine hommik on alati  eriline — jõulud on 
kohal. Natuke planeerimist, viimaste kingituste 
muretsemist, mitmeks päevaks toitude ostmist ja 
maale — nii kiiresti kui võimalik. Ja siis — 
jõulutuled majale, jõulukuusk õues ja jõulukuusk 
toas, oma jõuluvorstide  tegemine,  jõulufilmid  ja 

jõulusaun, jõulutoidud ja jõululaud ... Ju nii on 
kõigil. Lapsed ja lapselapsed saab vastu võetud 
lõkkega ning mõnikord ka mõne raketiga. 
Muidugi põlevad ka õueküünlad ja —tõrvikud.  
 

Kiire elurütm ja tormituultene detsember tõi 
meelde ka ühe loo valitsejast, kes soovis saada 
pilti, millel oleks kujutatud täiuslikku rahu. 
Pakutu hulgast valis ta välja pildi, millel 
ähvardavate kõledate mägede kohal oli 
tormimöllus taevas, sadas vihma ja sähvis äike 
ning kaljuseinast paiskus alla vahune kosk. 
Kose taga aga paistis väike põõsake, millele 
üks lind oli pesa teinud ja haudus oma järglasi. 
Valitseja ütles: „Tõeline rahu ei tähenda kohta, 
kus on vaikne ja rahulik, kus pole müra, pinget 
ja ohte. Tõeline rahu on see, kui hoolimata 
ümbritsevast tormist säilitatakse rahu ja vaikus 
oma südames.“ 
 

Alles nädalavahetusel maalt tulingi — linnud 
laulsid, rähn toksis, päike piilus, rohi rohetas — 
kevad? Lund küll ei ole, aga asemele pakutakse 
haruldast jõulutäiskuud. Nautigem siis seda, 
mida antakse ja tundkem rõõmu lähedastega 
koosolemise ajast.  
 

KALLIST JÕULURAHU KÕIGILE! 
Viljar Aro perega 
 

GEOGRAAFIAOLÜMPIAADI 

MAAKONNAVOOR 
 

11. detsembril toimus geograafiaolümpiaadi 
maakonnavoor. Olümpiaadi esikolmik ja meie 
õpilased esikümnes olid järgmised: 
 
7. klass (28 osalejat) 
1. koht Bret Nepper KG 
2. koht Anni Kuuseok 
3. koht Sander Teras 
9. koht Margit Valge 
 

8. klass (30 osalejat) 
1. koht Eliisa Täht KG 
2. – 3. koht Markus Kivi 
2. – 3. koht Oliver Paljak 
6. koht Oskar Kivi 
7. koht Roosmarii Sarapuu 
9. koht Liisa Õunpuu 
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9. klass (18 osalejat) 

1. koht Karl Hendrik Tamkivi  
2. koht Kristiina Veskimeister Muhu PK 
3. koht Petrik Saks KVK 
8. koht Mihkel Rasu 
10. koht Jutta Loviisa Juht 
 
10. klass (16 osalejat) 

1. koht Emilia Rozenkron 
2. koht Rasmus Lepik 
3. koht Kaupo Humal 
4. koht Iiv Aavik 
6. koht Karl Viik 
7. koht Artti Raasuke 
8. koht Karl Kadak 
9. koht Eliise Šmuul 
10. koht Mari Tiitson 
 
11. klass (10 osalejat) 

1. koht Roland Kastein 
2. koht Tauri Põldema  KG 
3. koht Tõnis Kristjan Nava Leisi KK 
 
12. klass (7 osalejat) 

1. koht Renno Tamtik OG 
2. koht Lauri Leemet 
3. koht Kristel Sepp KG 
4. koht Johannes Rooso 
6. koht Kaarel Ernits 
 
Täname osalejaid ja õnnitleme võitjaid! 
 
Marek Schapel, õppealajuhataja 
 

PÄKAPIKUTURNIIR 
 

 
 
Detsembrikuus mängisid 120 algklasside poissi-
tüdrukut päkapikuturniiri rahvastepallis. 
Mängudel osales 8 tüdrukute ja 8 poiste 
võistkonda. Mängiti turniirisüsteemis. Võist-
konnad ei olnud moodustatud klassiti, tegu oli 
segavõistkondadega.  
 

TULEMUSED 
Tüdrukute turniiri võitjad: Gerlin Toome, 
Sofia Sevostjanov, Liset Isabel Karu, Maribel 
Remmel, Merili Haak, Ingel Helena Mägi 
Poiste turniiri võitjad: Aaron Metsniit, Daniel 
Piht, Tomek Vasemägi, Sten Erik Mägi, Robin 
Maranik, Richard Keerd, Rickie Magnus Jojo 
Roberts, Artur Kuning 
 
TURNIIRI PARIMAD MÄNGIJAD 
POISTEST: Rasmus Tristan Vahenurm, 
Martin Truverk, Kaur Vesberg, Martin Kirst, 
Sten Erik Mägi, Robin Maranik, Artur Kuning, 
Ott Andreas Jürisson, Hubert Spitsõn, Kevin 
Lempu, Rico Robert Alliksoon, Raul Joaquin 
Seppel, Mattias Kobin, Ron Sebastian Puiestee, 
Risto Tahk, Robin Keerd 
TÜDRUKUTEST: Grete Gull, Karola 
Kuldsaar, Triinu-Liis Toom, Luise Ling, 
Anabel Lanna, Karmen Viilup, Mareli Välja, 
Maribel Remmel, Merili Haak, Ingel Helena 
Mägi  
 
Turniiri korraldaja õp Marina Mäetalu 
 

101. lennu jõulupeo saamislugu 
 
Nagu juba teate, toimus reedel SÜGi 101. lennu 
jõulupidu. Pidu oli väga äge ja tundus, et ka 
rahvale meeldis. Ometi ei olnud kõik algusest 
peale nii roosiline, kui tunduda võib. 
Teadsime kõik, et sellel aastal tuleb meil 
korraldada jõuluetendus. Algul olid kõik väga 
optimistlikud ja aega tundus palju. Kuupäev 
aga aina lähenes, ideid ja mõtteid ei tulnud ega 
tulnud. 
Suhtlemine kahe klassi vahel oli raskendatud ja 
mõtted ei liikunud. Klassijuhatajad lasid meil 
küll omad mõtted paberile panna, kuid paberile 
nad jäidki. Lõpuks sunniti meid jõuga aulasse 
omavahel asju arutama. See oli üks koomiline, 
samas aga kurb vaatepilt, kus lennukaaslased 
nagu võhivõõrad koos istuvad. Ausalt öeldes 
hakkas paljudel vaikselt lootus kaduma. 
Ometi kerkis esile inimesi, kes asja enda kanda 
võtsid ja selle pärast muret tundsid. Just nemad 
panid paika teema ja kavad. Siinkohal minu 
suur tänuavaldus neile, kes paljudele sellises 
uues olukorras julgesid asja enda kanda võtta ja 
teha kohati ka ära asjad, mida oleksime 
pidanud kõik koos tegema. Neis oli usku 
sellesse, et suudame koos midagi ära teha. 
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Mõtted ja ideed said küll paika, aga nagu teab 
igaüks, ei saa etendust teha ilma proovideta. Alles 
oli minus tekkinud usk, kui see taas kaduma pidi. 
Proovides toimus ainult naljatamine ja tulemus 
oli üks ümmargune null. Aeg aina tiksus ja 
kuupäev lähenes. 
Mida aeg edasi, seda rohkem hakkasid asjad 
liikuma. Tähtaja lähenedes kadus meie vahel 
nähtamatu barjäär ja meist sai nagu üks suur 
klass. Toimus pidev suhtlus,  jõulupeo nimel 
ohverdati kõvasti vaba aega ja närve. Tegime 
pikki proove, sest aega oli jäänud väheseks, kuid 
kõik olid ühel hetkel justkui muutunud. Toimus 
tihe töö, kõik tegid vapralt ära selle, mis neil 
kästi. Viimane nädal enne etendust oli uskumatult 
tihe ja pingerikas. 
Peale pidu olid kõik väga õnnelikud, sest suur töö 
sai tehtud, ometi on hinges justkui soov seda 
kõike korrata. Nädalatepikkune harjutamine sai 
läbi kahe lühikese tunniga. Kui seda lugu 
kirjutades mõtelda, siis oli ikka üks ütlemata äge 
tegu, millega hakkame saime. Paljude jaoks oli 
esmakordne milleski sellises osaleda. Au ja kiitus 
neile, kes ei kaotanud lootust ja pidasid lõpuni 
vastu. 
Tagantjärele mõeldes tundub veidi uskumatu, 
kuidas olime kaheksa ja pool aastat kõrvuti 
käinud, olles üksteisest täiesti eraldunud. Kõrvalt 
vaadates oli see küll kurb, kuid hea oli, et meid 
lausa sunniti koos midagi tegema, sest muidu 
oleks see vist nii jäänudki. Me ei ole enam lihtsalt 
9. A ja B klass, vaid 101. lend, kellest said selle 
ägeda ürituse läbi head sõbrad. 
 
Karl Hendrik Tamkivi, 9.B 
 

2.A JÕULUAEG 
 
Neljapäeval, 17.12 oli jõulupidu. Seal olid 
imeilusad laulud ja vapustavad luuletused. Ma 
arvan, et see meeldis kõigile! Marie Loviise Siin  
 
Tere! Mina olen 8-aastane. Minu nimi on Neidi. 
Mina käisin jõulupeol Mihkli talumuuseumis ja 
sain sealt suure elamuse. Mulle meeldis 
saunavaim ja laudavaim. Ma kartsin alguses 
lambaid, aga siis sain aru, et lambad ei ole üldse 
hirmsad. Ma tänan teid selle eest, et te meid vastu 
võtsite. Neidi Sink 
 
Neljapäeval läksime klassiga Mihkli talumuu-
seumisse. Seal oli nii lahe! Nägime vaime: sauna- 

vaimu ja karjavaimu. Me tegime tanguvorsti, 
olime põhus ja meisterdasime kuuseehteid. 
Lõpuks tuli jõulusokk ja oligi aeg koju minna. 
Mart Pääsuke 
 
Neljapäeval käisime Mihkli talumuuseumis. 
Saunavaim ehmatas meie rühma. Me rääkisime 
saunast, meisterdasime ja käisime sepa juures. 
Saime sepalt enda klassi hobuseraua ja sellel oli 
kirjas "2.a klass". Tanguvorsti tegemise juures 
märkasin, et vorsti ümber on soolikad. Loore 
Lee Kirss 
 

10.B JÕULUTEGEMISED 

 
Aastalõpp on kokkuvõtete tegemise aeg. 
Reedel kogunesid 10. B klassi õpilased 
traditsioonilisele pidulikule aastalõpuüritusele. 
Saabujad seisatasid hetkeks klassi ukse juures, 
et fotograafid saaksid jäädvustada nende 
outlooki. Riietusele ja aksessuaaridele tuleb 
alati suurt tähelepanu pöörata, sest 
moepolitseinikud leiavad igal aastal eksimatult 
üles kõige suuremad maitsevääratused ning 
eksinute nahas ei taha keegi olla. Poistel on 
vähe lihtsam: tume ülikond, tumedamad sokid, 
kingad ja sama värvi püksirihm ning võibki 
sisse astuda. Tervituseks (laste)šampus ja 
maasikad šokolaadis. 
Päevakava: 
• Klassijuhataja aastalõpukõne. 
• Tublimate autasustamine. 
• Klassipildi pidulik avamine. 
• Tants ja trall. 
Klassijuhataja kõne võttis kokku klassi 
saavutused selle kalendriaasta jooksul. Räägitu 
põhjal võis 10. B klassi õpilaste tööd ja 
tegemised panna vabalt samasse ritta Ilja 
Murometsi või Heraklese toimetamistega. Kõne 
venis natuke liiga pikaks ning kasutatud 
võõrsõnade tähendus jäi vahel arusaamatuks. 
Loo kirjutaja jõudis oma märkmikusse 
märksõnade alla kirja panna: sport, male, 
võrkpall, teadusteater, suur jäljendusvaadend, 
mälumäng, teadus, õppetöö ja puudumised. 
Õnneks jagus suupisteid (mandli-õuna 
plaadikook, maasikajogurti kook, jääkaru 
kommid, Pringelsi sibula hapukoore 
kartulikrõpsud, krevetikorvikesed, kalavaagen 
ning täidetud singirullid) piisavalt ning 
harjumuspäratult ei hakanud klassijuhataja 
tõrelema, kui me natuke lobisesime. 
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Traditsiooniliselt valiti parim meesõpilane, parim 
naisõpilane ja parim võistkond. Parimaks 
võistkonnaks osutus napi häälteenamusega 
mälumänguvõistkond. Nominentideks olid veel 
võrkpallivõistkond ning jäljendusvaadendi 
tüübid. Parimaks korvpalluriks valiti Harles 
Hermann Ojassaar. 

Seejärel liikusid kaks pikka poissi ning üks 
tüdruk ruudulise sametriidega kaetud pildi juurde. 
Klassi hümni sõnade saatel libises riie pildilt ja 
nähtavale ilmus 36 naeratavat noore inimese 
nägu. Klassijuhataja ilmus ka, aga tal ei olnud 
teklit. Klassi täitis suur elevus, kõik otsisid ennast 
ning vaimustushüüded ei tahtnud vaibuda. Mõni 
ei suutnud vaimset ülepinget taluda ning talle tuli 
anda esmaabi. Põhiliselt minestamised ja üks 
ninaverejooks. 

Tants ja trall kestis hiliste öötundideni. 
Päkapikud, kes olid harjunud sel ajal õpilaste 
sokkidesse maiustusi viima, vaatasid suurte 
silmadega toimuvat akna taga pealt. Ainult 
sajandite jooksul omandatud ettevaatus hoidis 
neid tagasi peoga ühinemast. 
 
Ilusat jõuluaega kõigile. 
Bret-Maria Rikko, 10.B 
 

4.B JÕULUREIS PÄRNU 

 
Jõulureisi planeerimine Pärnusse sai alguse juba 
augustis. Soov vaadata kogu klassiga Endla 
teatris uut  seikluslikku lastelavastust 
„Kangelapsed“, käia ekskursioonil teatrimajas ja 
meisterdada jõulukingitusi Maarja-Magdaleena 
Gildi töötubades sai 21. detsembril teoks. 

Mis juhtub nelja Kangelapsega, kes jäetakse 
pärast tunde ja saavad pealtnäha võimatu 
ülesande päästa ära terve planeet? Loomulikult 
hüppavad nad pea ees tähetolmutuulde ja 
seiklustesse, sest nad on ju Kangelapsed! Laval 
olid Fatme Helge Leevald, Lauri Mäesepp, 
Sander Rebane ja Kristjan Lüüs, ekraanil Märt 
Avandi. 

Galaktika harmoonia taastamise nimel lendab 
nimitegelaste nelik Maale, et päästa inimkond 
Pimeduse Printsi küüsist. Selleks, et võikast 
vallutajast võitu saada ja taastada tasakaal 
valguse ja pimeduse vahel, peavad vaprad 
Kangelapsed silmitsi astuma mitmete ohtudega. 
Sõpruse toel leiavad Kangelapsed ebakindluse ja 
kahtluste varjust üles selle päris „oma“ — erilise 

tugevuse, mis aitab ka kõige kurjematele 
vaenlastele vastu astuda. Tempokas 
lastelavastuses leidus elemente lavavõitlusest, 
akrobaatikast ja tantsust.  

Peale etendust tutvusime teatri lavataguste ruu-
midega Ilona Smeljanski juhendamisel. Teatri-
kohvikus pidulik lõunasöök söödud, seadsime 
sammud mööda Uut tänavat Maarja-Magda-
leena Gildi. Tegutsesime kahes erinevas töö-
toas — valmistasime klaasehteid ja helkureid.  

 
Klaasehete töötuba 
 

 
Helkurite valmistamise töötuba 
 
Poolteist tundi usinat meisterdamist ja olidki 
jõulukingitused valmis.  
 
Päev oli muljeterohke ja kõik olid reisiga väga 
rahul. Julgen soovitada nii etenduse vaatamist 
kui ka Maarja-Magdaleena Gildi külastamist 
kõigile! 
 
Marina Mäetalu, 4.B klassijuhataja 
 

ILUSAT JÕULUAEGA!!! 

 


