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KOLMAPÄEVAST PÜHAPÄEVANI 

K  05.04 14.00 Juhtkonna koosolek 
 15.30 Võõrkeelte ainekomisjoni  
 koosolek 
 MK Algklasside metoodikapäev  
 Orissaares 
N  06.04 12.00   Soome tütarlastekoori  
 kontsert ruum 104  
R  07.04 15.00 JO-LE-MI laululaager  
 VAB G teatrifestival 
 14.00 Kooli malevõistlused (141) 
L  08.04 13.00 Õpilaste omaloominguliste 
 kavade konkurss KVK 
 VAB G teatrifestival 
 VAB matemaatikaolümpiaadi  
 lõppvoor Tartus 
 Sten Roosi muinasjutuvõistluse  
 autasustamine Tallinna raekojas 
P  09.04 VAB G teatrifestival 
 VAB matemaatikaolümpiaadi  
 lõppvoor Tartus 
E  10.04 09.45 PK klassivanemate koosolek 
 10.45 G klassivanemate koosolek 
 14.00 Direktsiooni koosolek 
T  11.04 13.00 MK Põhikoolide  
 näitemängupäev 
 16.00 Õpilasesinduse koosolek 
 17.00 SÜG vs KG võrkpallis 
 XII noorte LTP II eelproov SEK-  
 dele 
K  12.04 15.30 Klassijuhatajate  
 nõupidamine 
 16.00 Suur M&M´s GOMOKU  
 võistlus ruum 141 
 XII noorte LTP II eelproov MUK-  
 dele 
N  13.04 12. kl tutinädal 12.-20.04 
 19.00 MK Abiturientide Ball 
 XII noorte LTP võimlemisrühmade  
 II eelproov 
 Väärikate Ülikooli lõpetamine 
R  14.04 SUUR REEDE 
L  15.04 VAB vendade Liivide konkurss 
 Füüsikaolümpiaadi lõppvoor 
P  16.04 Füüsikaolümpiaadi lõppvoor 
 Astronoomia lahtine võistlus 

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED 

K  05.04 Inge Vahter, Riina Laanes.  
 Üheksandike lõpureisist 
N  06.04 Direktsiooni info 
R  07.04 Reet Lulla. Koolitusest GAG-s 
E  10.04 Viljar Aro 
T  11.04 Jaanika Kask. Abu Dhabi 
K  12.04 Indrek Peil. Poska akadeemia 
N  13.04 Direktsiooni info 
R  14.04 SUUR REEDE 
 

TÄNU TEGIJALE 

Rita Ilves — õpilaste suurepärase juhendamise 
eest maakondlikuks vendade Liivide 
konkursiks. 

Anni Väli — õpilase suurepärase juhendamise 
eest vabariiklikuks inglise keele olümpiaadiks. 

Ansambel Varsakabi, õpilasesindus, söökla, 
Raili Tamm, Indrek Peil, Arne Loorpuu, 
Diana Õun, Mart Mölder, Liis Ojasaar, Reet 
Lulla, Rita Ilves, Aado Haandi — Jukukooli 
õnnestunud korraldamise eest. 
 

LUULE LOOB TAAS 

KEVADHULLUST 
 

Nii nagu viis aastat tagasi sai kirjutatud, just 
selline tunne oli ka möödunud pühapäeval.  
 

Õhus on kevadet ja kevades kavalsalalikku 
lummust. Miskit on oodata - sõnulseletamatut, 
kosutavat, ärgitavat... On aeg taas loota, 
proovida, leiutada — hoolimata kõigest: nii 
enese võimetest kui teiste arvamusest. On aeg 
olla teistsugune, julgeda väljuda vanast kestast, 
vahetada imagot, üllatada nii teisi kui iseennast. 
On aeg märgata kevadet ka teistes - kiita 
imelikkust, omapära, üliavatust, lapsemeelsust, 
naiivsust, värvilisust. On aeg lihtsalt olla lihtne 
ja luuletada... lambist... e lihtsalt lasta endast 
välja ja mitte kontrollida... 
 

Kui oled olnud kinni iseendas ja 

korrasolemisest saanud villand sul, 

siis  lükka julgelt ümber piiritulbad endas ja 

taha olla veidikene hull. 
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Sest kevadhullusel on oma asi ajada — kõik uued 

rõõmud tahavad ju rajada. 

Sest uutel rõõmudel on vaja valjult kajada — kõik 

inimesed tuleb endast välja ajada. 

 
Üks kihvtimaid hulltempe oli viis aastat tagasi 
linna noortevolikogu algatatud sadade 
lumememmede ehitamine — tõeliselt innustav ja 
rõõmustav ning kevadhull mõte ja tegu. Kas olen 
vanaks jäänud või pole lihtsalt osanud märgata 
miskit imelist sel kevadel. Iga märtsipäev võiks 
aga tuua uusi pisikesi rõõmushulltempe. See 
oleks loovus, innovatsioon, hoolimine. See teeks 
paremaks nii kõiki tegijaid kui ka kõiki 
kõrvalseisjaid. See puhastaks mõtteid ja teeks 
meid kõiki hellemaks. See päästaks maailma...  
 
Meri praotand oma silmad uudistamaks kuldset 

sära. 

Kadakas end sirgu ajand kui üks unest kange 

mees. 

Siin-seal rohetavad mättad lirts´vas 

lumevaibavees. 

Kõikjal sidin-vidin-möll, käes on kevad, talv läeb 

ära. 

 

Rõõmsat kevadhullust kõigile. 
 
Viljar Aro, koolijuht 
 

VABARIIKLIK INGLISE KEELE 

OLÜMPIAAD 
  

31. märtsil Toimus Tallinnas vabariiklik inglise 
keele olümpiaad. 
Pingelises teadmiste mõõduvõtmises saavutas 
Kristi Niit (12.B) 10. koha. 

Palju õnne! 
 

MAAKONDLIK VENDADE LIIVIDE 

KONKURSS 
 
31.märtsil toimus meie koolis maakondlik Liivi 
konkurss, kus osales 18 õpilast. Esitada tuli 
proosapala Juhan või Jakob Liivilt ja luuletus 
Liivi preemia saanud autorilt. 
 
Esinejaid hindasid: Nasva Klubi juhataja Hiie 
Mook, eelmise aasta konkursi võitja Teele Tilts, 
harrastusnäitleja Merike Meriloo ja kultuurisõber 
Kaie Rõõm-Laanet. 

Tulemused:   
GRAND PRIX:  Martin Vesberg, SÜG (Rita 
Ilves) 
LAUREAADID:   
Kirke Medri, SÜG (Rita Ilves) 
Lotta Meet, KG (Eve Tuisk) 
Sanna-Reesi Hoogand (Pille Jõgi) 
 

 
 
ERIPREEMIAD:  
Uku Pokk, OG (Maret Aardam) 
Sandra Rohulaid- Leisi Kk (Inna Karotam) 
 
ŽÜRII MÄRKIS ÄRA:  
Karmen aljKuste, OG (Maret Aardam) 
Alice Berens, KG (Maret Tarkin) 
 
PUBLIKUPREEMIA:  
Alice Berens, KG (Maret Tarkin) 
 
Suur tänu meie tublidele esinejatele! 
 
Rita Ilves, emakeeleõpetaja 
 

99. LENNU ERI ehk  TUNDIDE 

ALGUSMUUSIKA APRILLIS 

1. KOOLI HÜMN 

2. Europe — The Final Countdown (al 0:54)    
https://www.youtube.com/watch?v=TcJ-
wNmazHQ  

„Sõnum final countdown sobib ju samuti hästi,  
tegu on ju meie viimase kuuga, meie lõpp, meie 
lõppeva ajaga selles koolis. Laulu sõnad ju 
räägivadki lahkumisest“.  Nii ütles ja loo valis 
Aleks Lesk, 12.B 

3. Mick Pedaja — Ärgake     
https://youtu.be/WXv4iO9segQ         

Loo valis Reet Koppel, 12.A. Reet saatis 6 
soovilugu, lisades, et „kõiki muidugi ei pea ma- 
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hutama, las teistele jääda ka ruumi!“ 

4.  Mia & Sebastian’s Theme La La Land  
https://www.youtube.com/watch?v=cOzbqConkk
U  

Imelise valiku tegi Helena Ellermaa,  12.C 

5. Pink Floyd — Another Brick in the Wall - 
https://www.youtube.com/watch?v=5IpYOF4Hi6
Q  

Selle loo jaoks kommantaarid puuduvad- kõik on 
sõnadetagi selge.... 

Anna-Maria Lest,  12.B ja Mari Ausmees 

6. Ludovico Einaudi — Fly    
https://www.youtube.com/watch?v=k016mR9tQd
I&feature=youtu.be  

On ikka põnav muusik see Einaudi!!!  Üks lugu 
veel Reet Koppeli valikust. 

7. Erki Pärnoja — Himmelbjerget  
https://www.youtube.com/watch?v=igdshzujqiM   
Laura Arge, 12.B 

8. Oleg Pissarenko — Klaar hommik   

https://www.youtube.com/watch?v=gMEKEVm
O1ns&list=PLFncQcYEI5NpfxQ5U5ePtUi-
sffMSCdT2&index=14  

Pissarenko on erilise auraga inimene.... Selle loo 
valis Laura Arge, 12.B 
 

Mari Ausmees, muusikaõpetaja 
 

KAHEKSANDIKUD MEREOHUTUST 

ÕPPIMAS 
  

 
 
Sel õppeaastal pööratakse erilist tähelepanu 
mereohutusele ning selle raames viidi 
kaheksandike hulgas läbi 2-päevane koolitus. 
Esimene päev oli vägagi teoreetiline. Aulas 
kuulati/ vaadati slaidiesitlust päästmisest, 
ohtlikkusest ja ohutusest merel. Küsimusi esitati 
läbiviijate poolt ohtralt ja kõik õigesti vastanud 
said vasakult ja paremalt igasugust nänni. 

Teine kokkusaamine oli aga juba vees, 
täpsemalt KG ujulas. Nüüd oli võimalik 
praktiliselt läbi teha uppuva inimese päästmine, 
ümber läinud paadile ronimine, selle õigeks 
pööramine, „jääpangale“ ronimine. Kõiki 
harjutusi tehti paarikaupa, sest koostöö on 
päästmisel esmatähtis. 
Kõik osalenud leidsid üksmeelselt, et 
ohutusealased teadmised on vajalikud, eriti 
põnevaks muutis koolituse praktiline pool. 
Aitäh PPA-le. 
 
Merle Prii, 8.B klassijuhataja 
 

KODUTÜTRED TALLINNAS 
 

25. märtsil toimus Tallinnas Kodutütarde 85. 
aastapäeva kontsert-aktus. Sinna said iga 
piirkonna kõikidest rühmadest juhendaja ja üks 
atsakas kodutütar. SÜGi rühma esindas 
rühmavanem Käthriin Steinberg, meie kooli 
õpilased, kuid oma kodurühma olid veel 
esindamas Brita Laht ja Emilia Rozenkron. 
 
Tallinn võttis meid vastu külma ja vihmasena. 
Kuna kontserdini oli aega, siis külastasime 
varem plaanitult Eesti Meditsiinimuuseumi. Iga 
kodutütar peab teadma elementaarseid 
esmaabivõtteid ja kus seda kõige paremini 
meenutada või uusi teadmisi juurde saada kui 
sama valdkonna muuseumist ☺ Väljapanekud 
olid kahel korrusel ning asusime oma vaba 
tundi ja 10 minutit otstarbekalt kulutama. Õige 
pea oli selge, et väljapanekute juures, mida sai 
näppida, katsetada, lugeda jne jääb aega 
väheks. Tervislikkuse seisukohalt vast kõige 
köitvam oli kapp, mis tutvustas, mida kõike 
toiduained ei sisalda, näitlikustatud olid nii rasv 
kui suhkur. Kui Coca-Cola suhkrusisaldust 
teavad nii mitmedki, siis hapukoore rasvakogus 
tuli enamikule üllatusena.  
 

 
Küpsised: eespool suhkrusisaldus, tagapool 
rasvakänkar 
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Lõpp läks juba päris tormakalt ning otsustasime 
kindlasti sinna naasta ning soovitame 
muuseumitee teistelgi Tallinnasse sattudes üles 
leida. 
Veidi turgutust Solarises söömise näol ja 
šoppamishulluse rahuldamisega ning aeg oli 
siirduda Estoniasse.  
Aktus oli kaheosaline. Esimene poolteist tundi 
möödus kõnesid kuulates ja autasusid jagades. 
Viimaseid jagus igasse maakonda. Seejärel oli 
väike jalasirutus ning kringliamps. Aktus jätkus 
teise 1,5-tunnise kontserdiga. Selle sisustasid pea 
50 kodutütrest koosnev ühendkoor. Saare 
maakonda esindasid Lümanda tüdrukud. Neil oli 
vaja varemalt selgeks õppida 18 laulu, mida kaks 
päeva varem Tallinnasse harjutama mindi. 7-
tunnised lauluproovid olid olnud päris kõvad 
pähklid, aga ellu jäädi ja kontsert oli igati 
tasemel. Aitäh tublidele dirigentidele, 
juhendajatele ja tüdrukutele selle elamuse eest. 
Tagasitee kulges juba pimedas. Laulutüdrukutel 
oli jaksu veel need viimasedki 4 tundi bussis 
lauluga täita ☺ 
Oli tore reis. Tänud meeldiva seltskonna eest 
kõigile Saaremaad esindanud juhendajatele ja 
kodutütardele. 
 

Merle Prii, SÜGi kodutütarde juhendaja 
 

KODUTÜTRED 

FOTOORIENTEERUMISEL 
 

 
 

1. aprillil kell 10.00 kogunesid Saaremaa 
Kodutütred oma peredega Kuressaare staabi 
juurde. Osalejaid oli umbes 50. Kõige noorem oli 
1,3- aastane. 
Kõigile osalejatele jaotati juhendid koos 13 
põneva küsimusega. Teekonnal tuli ka kaks 
õhupalli kinkida tänavatel olevatele inimestele. 
Fotojahi piirkonnaks oli Kuressaare kesklinn ja 
lossipark oma ümbrusega. Igas punktis oli oma 
ülesanne ja tuli teha pilt vastavalt õpetusele. 
Otsustasime,  et  alustame  kõige  kaugemalt, mil- 

leks oli hotell Meri juures Saaremaa vägilased 
Piret ja Tõll. Pilt tuli teha nii, et meri peale 
jääks. Lihtne oli leida A. Uustulndi skulptuuri, 
sest teadsin lauluautorit "Tüdruk, armastan 
päikest ja tuuli". Sealt edasi kiirustasime rongi 
ehk susla raudteevaksali juurde (1924). Pargi 
hiiekivi juures tuli teha kivist pilt. Tammede 
istutamise traditsioon sai alguse 5.augustil 
2002. Väikese laulukaare ees tuli laulda oma 
lemmiklaul. 
 

 
Kristina emaga 
 

Huvitav oli Põlluvahi majake (Kitzbergi ja 
Kitsa tänava nurgal). Kõige naljakam küsimus 
oli, mis kohvik on sisaliku nimega, mis suudab  
värvi muuta... Chameleon. Peale seda läks 
keerukaks, sest kolmetahulistest 
silindrikujulistest verstapostidest ei teadnud me 
midagi. Üllatus oli see, kui üks must džiip jäi 
seisma ja küsiti, kas me vajame abi. Nad 
teadsid, et need on lossihoovis. Aitäh 
abistajatele! 
 

 
Eliise emaga 
 

Nüüd oli vaja kiirustada tagasi lossihoovi. 
Staabi juures selgus, et meie ainus vale vastus 
oli küsimusele: Neli hane lendavad, ükski 
teisest ette ei lenda. Õige vastus oli veskitiivad. 
Olime õnnelikud, et selles põnevas mängus 
osalesime. Õppisin tundma oma kodulinna. 

Hea meel oli näha, kuidas Kuressaare 
linnaelanikud abistavad üksteist. 

Loodame järgmisel aastal uuesti osaleda. 
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Aitäh õpetaja Merle Priile, et meid sellele 
põnevale üritusele kutsus. 
 
Eliise Kask, 7.A 
 

SÜG-i poeglapsed maakonna 

parimad 
 

16. märtsil 2017 toimusid Saaremaa koolinoorte 
Meistrivõistlused võrkpallis 7. – 9. klassi 
tütarlastele ja poeglastele Kuressaare 
Spordihoones. Kohal oli 4 poiste võistkonda ja 3 
tüdrukute.  

Poiste esimeses kohtumises SÜG — KG II 
võistkonnaga SÜG võitis 25:7  ja 25:8. 

Teises kohtumises SÜG — Leisi KK 
võistkonnaga SÜG võitis 25:20 ja 25:16. 

Kolmandas mängus SÜG — KG I võistkonnaga 
SÜG võitis 25:14 ja 25:12. 

Meie kooli võidukas võrkpallivõistkonnas 
mängisid Hardi Aun (kapten) 9.b, Oskar Kivi 9.b, 
Randel Sepp 9.b, Robin Alba 9.b, Andre Koppel 
8.b, Andres Sui 8.b, Kaarel Vokk 8.a, Karl 
Sander Pirn 7.b. 

Võistluse lõpus autasustati võistkonda karikaga ja 
poistele pandi kaela maakonna meistrimedalid. 
 

 
 
Tüdrukute esimeses mängus SÜG - Kärla PK  
SÜG võitis 25:9 ja 25:10. 

Teises kohtumises SÜG — KG võistkonnaga 
SÜG kaotas esimese geimi 25:13. Teises geimis 
läksime pikalt juhtima ja suutsime pinget tõsta 
ning edu hoida 16 punktini. Siis tekkisid mõned 
eksimused vastuvõtul ja vastastel õnnestus 
mööduda meist. Mängu lõpuks oli seis 21 : 25 
KG-le. 

Lõppkokkuvõttes SÜG-i tüdrukutele II koht ja 
hõbemedalid kaela.  
Tütarlaste võistkonnas mängisid väga tublilt 
kõik: Carmen Electra Pirn 9.b, Liisa Õunpuu 
9.b, Kätriin Käsper 9.a, Gendra Allikmaa 9.a, 
Anu Kull 9.b, Luise Vevers 8.a, Huberta Karma 
9.a, Karola Soe 8.b. 
 

 
 

Tänan kõiki võistlejaid ilusa mängu eest ja 
õnnitlen maakonnameistreid, kes on tõestanud 
oma paremust juba 3 aastat järjest. 
 

Kõigile edu järgmisteks võistlusteks. 
 
Kehalise kasvatuse ainekomisjoni esimees 
Aime Metsmaa 
 

102. lennu lõpureis Austriasse 
 

Möödunud koolivaheajal käisid 9. klassid 
lõpureisil Austrias. Reis kestis nädal aega ning 
nende 7 päeva sisse mahtus väga palju 
huvitavat.  
 

Pühapäeva hommikul lahkusime kodudest täis 
ootusärevust. Mõte sellest, et järgmised 2 päeva 
tuleb veeta bussiaknast välja vaadates oli 
esialgu küll hirmutav, kuid meeleolu tegi 
lõbusaks seltskond ja rõõmsameelne giid.  
Esimesel päeval sõitsime läbi Eesti, Läti ja  
Leedu. Teekonna jooksul tegime peatusi, et 
keha kinnitada. Poola jõudes peatusime hotellis 
Wodnik, mis oli väga kena ja hea teenindusega. 
 

Järgmisel päeval  jätkasime sõitu läbi Poola ja 
Tšehhi ning õhtuks jõudsime Viini lähedale 
hotelli nimega Kaiserrast. Bussis igavuse 
peletamiseks vaatasime filme ja lugesime 
raamatuid. Väga huvitav oli kuulata ka giidi 
juttu erinevatest riikidega seotud legendidest ja 
nende riikide ajaloost.  
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Esimesel päeval Austrias käisime ekskursioonil 
Viinis. Giid rääkis meile nii linna ajaloost kui ka 
Austria keisritest ja keisrinnadest. Austria ema oli 
Maria Theresea, kes oli austerlastele kui pühak.  
Meil oli võimalik külastada Schönbrunni lossi või 
lossi taga asuvat loomaaeda. Lossis asus 
muuseum, kus oli näha Austria muutumist läbi 
sajandite ja kes seda valitsesid. Lossi taga avanes 
kaunis vaade prantsuse stiilis pargile. Loomaaias 
sai näha erinevaid eksootilisi loomi. Peale 
ekskursioone anti meile vaba aeg Viini linna 
iseseisvaks avastamiseks.  
 

                                                                                         
Schönbrunni loss 
 

 
St. Wolfgangi järv 
 

Järgmisel päeval suundusime St. Wolfgangi  
nimelisse linna, mis asus rohekas-sinise järve 
kaldal. Seal saime jalutada kitsastel tänavatel ja 
maitsta Viini toite. Siis külastasime Mozarti 
sünnilinna Salzburgi, kus käisime vaatamas ka 
helilooja sünnimaja.  Käisime ka Hohensalzburgi 
kindluses, kus sai külastada valitsejate eluruume 
ja nautida kindluse tipust avanevat vaadet. 
Jalutasime ka imeilusas Mirabelli aias. 
   

Viimasel päeval Austrias sõitsime Hinterbrühli 
väikelinna, kus külastasime Euroopa suurimat  
maa-alust järve. Järv ei ole looduslik, vaid asub 
vanas kipsikaevanduses, kuid on sellegipoolest 
avaneb järvel paadiga sõites muinasjutuline 
vaatepilt.  
Edasi suundusime Badenisse, kus tegime 
väikese jalutuskäigu pargis ning avastasime 
linna võlusid. Enne hotelli suundumist sõitsime 
veel läbi Viinist, et esimesel päeval pooleli 
jäänud poodlemine lõpule viia ja viimased 
suveniirid soetada. 
 

Hohensalzburgi kindlus 
 

Maa-alune järv 
 
Reisi 6. päeval alustasime sõitu kodupoole, et 
ööbida taaskord Poolas ning viimase päeva 
õhtuks koju jõuda.   

 
 
Lisanna-Lee Leiman ja Kadri Tamleht, 9.B  


