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KOLMAPÄEVAST LAUPÄEVANI 

K  10.05 18.00 VÄIKE LAULUPIDU 
 10.00 3. klassi eesti keele  
 tasemetöö 
N  11.05   
R  12.05 10.00 Riigieksam: matemaatika  
 Praktikapäev 
L  13.05 Vabariiklik raamatuarvustuste  
 võistluse „Ulakass“ auhindamine 
P  14.05   
E  15.05   
T  16.05 10.00 3. klassi matemaatika  
 tasemetöö 
K  17.05 14.00 Juhtkonna koosolek 
 15.30 Tehnikanõukoja kooslek 
 16.00 Nõukoja koosolek 
 Algklasside kevadine spordipäev 
N  18.05 10.00 6. klassi kolmanda aine  
 tasemetöö 
R  19.05 Bioloogiaolümpiaadi lõppvoor  
 (põhikool) 
L  20.05 Bioloogiaolümpiaadi lõppvoor  
 (põhikool)       
 

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED 

K  10.05 Raili Tamm. Muljeid Iirimaast 
N  11.05 Direktsiooni info 
R  12.05 RIIGIEKSAM 
E  15.05 Viljar Aro 
T  16.05 Raili Tamm. Teaduslahingust 
K  17.05 Inge Vahter, Indrek Peil.  
 Üleriigilisest teadusfestivalist 
N  18.05 Direktsiooni info 
R  19.05 Madli Mikli. Õpikoer õpetaja  
 partnerina 
 

TÄNU TEGIJALE 

Kõik väiksed ja suured osalejad, juhendajad 
ja korraldajad — suurepärase kevadkontserdi 
ettevalmistamise ja läbiviimise eest. 

Kõik head abilised — õpilaste, lastevanemate ja 
õpetajate vastuvõttude sujuva korraldamise eest. 

Ruta Kelt, Anne Teigamägi, Arne Loorpuu, 
Marina Mäetalu, Ave Kalmus, Stella Hommik, 
Taimi Sepp, Indrek Peil, Andreas Noor,  

Marek Schapel, Kersti Truverk, Alli 
Kallaste, Irena Sink, Ib ja Id klassi õpilased, 
teadusteatri noored teadlased, teaduslahingu 
assistendid, 4.a klassist Maribel Remmel ja 
Helena Nõmm — maakondliku teaduspäeva 
õnnestumise eest. 

Marit Kikas — õpilaste väga hea juhendamise 
eest matemaatikaviktoriini Nuputa 
lõppvooruks. 

Aime Metsmaa abilistega — spordipäeva 
korraldamise eest. 

Aime Metsmaa, Ivar Tamm — tüdrukute ja 
poiste jalgpallivõistkondade eduka 
organiseerimise eest maakonna 
meistrivõistlusteks. 

Mari Ausmees — õpilase suurepärase 
juhendamise eest poiste-solistide 10. 
lauluvõistluse lõppkontserdiks. 
 

ÕNNITLEME 
Georg Paomees — poiste-solistide 10. 
lauluvõistluse 10-11-aastaste kategoorias I koht 

Sille-Riin Rand — Minifilm 2017 laureaat 
filmiga „Audla mõisa kunmitus“ 
 

IGASUGU PÄEVAD 

Tõepoolest, kui vaadata hommikust 
„Terevisiooni“, siis pea igas saates räägitakse, 
kellele ja millele kõigele see päev täna oluline 
on — küll kallistamise päev, kikilipsupäev, 
auruvedurite mälestuspäev jne, jne. Ameerika 
asi ... Ja iga päev on mingite inimeste nimede 
päev ... 

Mis siis see nädal toob? Kui vaid kõige 
olulisemale tähelepanu pöörata, siis 9. mail 
peame Euroopa päeva. Vanasti oli see 
võidupüha, mil NSVL võitis Saksamaa, aga 
nüüd tähistame rahu ja ühtsust Euroopas — 
natuke irooniline ja vastuoluline, aga üks 
mõtteviis tuli idast ja teine läänest ning 
muidugi korraga nagu vastanditel kombeks.  
Euroopa Nõukogu otsustas aastal 1964 hakata 
Euroopa päeva tähistama 5. mail, sest 
organisatsioon asutati 5. mail 1949. Aastal 
1985 võtsid Euroopa Ühendused (millest hiljem 
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sai Euroopa Liit) üle Euroopa Nõukogu 
sümbolid, sealhulgas Euroopa lipu, kuid oma 
Euroopa päeva otsustas 28. ja 29. juunil 1985 
Milanos toimunud Euroopa Ühenduse riigi- ja 
valitsusjuhtide tippkohtumine Adonnino 
komisjoni ettepanekul tähistada Schumani 
deklaratsiooni aastapäeval, 9. mail. Et sellest 
sündmusest sai alguse esimese Euroopa 
ühenduse, Euroopa Söe- ja Teraseühenduse 
rajamine, peetakse seda Euroopa Liidu alguseks.  

On hea tõdeda, et juba selle aasta juulis saab 
Eestist esimest korda ELi Nõukogu eesistujariik. 
See tähendab seda, et poole aasta jooksul on Eesti 
roll selgitada aruteludes välja kõikide 
liikmesriikide huvid ja ühised seisukohad. Eesti 
peamine ülesanne ELi Nõukogu eesistujana on 
hoida Euroopa Liit ühtse ja otsustusvõimelisena, 
kus põhirõhud on avatud ja uuendusmeelse 
majandusega Euroopal, turvalisusel ja kaitstusel, 
andmete vabal liikumisel ja digitaalsusel ning 
kaasaval ja kestlikul Euroopal. 

OLEME ÕNNELIKUD KOOS EUROOPAGA, 
SEST EGA MEIL EUROOPA LIIDUS 
OLEMISEST PAREMAT VARIANTI 
TÄNAPÄEVAL EI OLE! 

Euroopa päeva „varjus“ kirjutab kalender ka 
nigulapäevast, mis saarlastele küll eriti tähtis pole 
olnud, küll aga setudele ja idavõrumaalastele. 
Tähistatakse püha Nikolause (Nigula, Migula) 
päeva. Praeguseks on see tegelikult unustusse 
vajunud püha, kuigi ta on andnud nime  enam kui 
300-le Eesti paigale. Pikemat aega säilis 
ristikäikude tava, samuti küünalde ja toitude 
kirikusse õnnistada viimine vilja kaitseks. 
Alustati ka ubade ja herneste külvamist. Ja 
keelatud oli hobustega töötamine.  

Neljapäev toob meile linnuristipäeva. Minu jaoks 
tegelikult uus avastus, sest ma ei ole seda enne 
endale teadvustanud. See päev kuulus 
ristipäevade ehk muistsete maa pühaks pidamise 
päevade hulka. Sel päeval olid keelatud maasse 
puutumine ja põllutööd. Oli ka üldine külvikeeld, 
sest linnud rikuvad külvatu. Päeva nimi ütles, et 
linnud on naasnud. Üks päevaga seotud 
uskumustest ütleb, et kui seda päeva tähistada, 
siis ei riku linnud põldu. 

Pühapäev on muidugi kõige tähtsam — ikkagi 
emadepäev. Teame, et see on alati mai teisel 
pühapäeval. Vähem teame, et esmakordselt 
tähistati seda 10. mail 1908 Ameerika 
Ühendriikides Lääne-Virginias Graftoni kirikus ja 

Eestisse jõudis ta 1922. aastal Uderna koolis 
piduliku koosviibimisega, mille organiseeris 
Naiste Karskusliit Helmi Mäelo algatusel. Üle-
eestilisena tähistati seda päeva vaid aasta 
hiljem, 3. juunil 1923. Emadepäeva tähistamine 
muutus järjest populaarsemaks ja seda tähistati 
1940. aastani. Taas hakati Eestis emadepäeva 
tähistama 1988. aastal. 
PALJU ÕNNE, KALLID EMAD – ME 
ARMASTAME TEID IGAVESTI! 
SÜDAMLIKKU EMADEPÄEVA MEILE 
KÕIGILE! 
 
Viljar Aro, koolijuht 
 

 
 

Kultuuri kokkuvõte mai 2016 – 

aprill 2017 
 
Kultuuri TOP10 arvestuses oli sel aastal 73 
last, kes kõik saavutasid häid ja väga häid 
tulemusi maakondlikel ja vabariiklikel 
võistlustel. 
 
Auhinnalisi kohti saavutati järgmistel 
võistlustel-konkurssidel:   
B.Alveri, D. Vaarandi, Koidulauliku ja Liivide 
konkurss,  Saaremaa Miniteatripäevad, 
Saaremaa Miniteaduspäevad, Alo Matiiseni 
vokaalansamblite konkurss, Laululind, 
Poistelaul, Meestelaul, MK ja VAB etlejate 
konkurss, MK näitemängupäev, Koolivikker, 
Jäljendusvaadend, Teaduslahing, Teadusteatrite 
festival Kodutütarde matkavõistlus, 
muinasjutuvõistlus, väitlemine, bridž, 
mälumäng.  
 
Järgnevalt on välja toodud TOP3 
tulemused: 
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1. Kirke Medri 6.b  
- VAB B.Alveri konkursi eripreemia  
- VAB  B.Alveri konkursi näitlejapreemia,  
- MK näitemängupäeva grand prix 
- MK D.Vaarandi konkursi parim tundeluule 
esitaja 
- MK Koidulauliku konkursi laureaat,  
- MK etlejate konkursi laureaat,  
- VAB etlejate konkursi laureaat,  
- MK vendade Liivide konkursi laureaat 
 
2. Martin Vesberg 7.a 
- MK D.Vaarandi konkursi parim saarlaslik esitus 
- MK  etlejate konkursi laureaat, 
- VAB etlejate konkursi eripreemia,  
- MK  vendade Liivide konkursi grand prix 
- MK teaduslahing 5. koht 
- VAB Miniteaduspäevad laureaat 
- VAB miniteaduspäevad eripreemia 
 
3. Karl-Hendrik Tamkivi 10.c 
- MK väitlusturniiri parim spikier 
- VAB essekonkurss 1.koht 
- VAB raamatuarvustus 2.koht 
 
Triin Vallsalu, huvijuht 
 

Maakondlik 3. – 4. kl teaduspäev 

2017 
 

5. mail toimus meie koolis kuuendat korda 
maakondlik teaduspäev 3. -4. kl õpilastele. 
 

Päev oli planeeritud kolmeks etapiks:  
1. Õpilaste konverents, kus esitati  uurimistöid 
väga erinevatel teemadel. 
Konverentsile registreerus kümme uurimistööd, 
aga  kuulata saime neist üheksat.  

• Konverentsi alustasid Orissaare Gümnaasiumi 
õpilased Ilmar Vidres Kütt, Olev Mattias Sünter 
ja Elisabeth Ige, kes esitasid  klassi ühisuurimuse 
vanavanemate mängudest. Juhendaja õp Siiri 
Vaht 

• Eerik Heinmaa, Jaagup Rang ja Marten Vahter 
SÜG-i 4.b klassist uurisid tuld purskavaid 
mägesid. Juhendaja õp Kersti Truverk 

• Orissaare Gümnaasiumi 4. klassi õpilane Saskja 
Lember õppis tundma Saaremaa jahiloomi. 
Juhendaja õp Lia Alas 

• Helena Mardi Vanalinna Koolist leidis isa 
töötoast midagi põnevat.  Juhendaja õp Kairi 
Pihel 

• Nora Mahlak Orissaare Gümnaasiumist esitas 
töö „Saun meie elus”. Juhendaja õp Lia Alas 

• Helena Lulla  SÜG-i 4.a klassist uuris, kas 
pakendite pesemine on mõistlik. Juhendajad õp 
Sirje Lulla ja Irena Sink 

• SÜG-i  3.b kl õpilased Maris Rüütel ja Liset 
Isabel Karu tegelesid põldoa kasvatamisega. 
Juhendaja õp Alli Kallaste 

• Lümanda Kooli õpilased Sandra Argel, 
Kristina Vammus ja Kristi Malm esitasid töö 
„Millises keskkonnas kasvab taim kõige 
paremini?” 

• Konverentsi lõpetasid Salme Põhikooli 
õpilased Rando Pesukov, Triin Kilgas, Reedik 
Raun, Karoliina Kull, kes panid kirja kõik 
talvise koolivaheaja meelelahutused. Juhendaja 
õp Merle Lepik 

2. Esmakordselt toimus õp Arne Loorpuu 
juhtimisel 3.-4. kl võistkondadele 
teaduslahing „Rakett 96“. Võistlus oli 
huvitav ja meie kooli võistkondade jaoks ka 
edukas. 

I koha saavutasid Eerik Heinmaa, Jaagup Rang 
ja Marten Vahter SÜG –i 4.b klassist. 

II koha saavutasid Maria Merelaid, Helena 
Lulla, Liina Talistu SÜG-i 4.a klassist. 

III koha saavutasid Kristiin Pulk, Liset Isabel 
Karu SÜG:I 3.b klassist. 

 
Võitjameeskond: Eerik Heinmaa, Jaagup Rang 
ja Marten Vahter SÜGi 4.b klassist 
 
3. Päeva lõpetas meeleolukas  teadusteatri 
etendus. 
 
Loodan, et kõik osalejad jäid päevaga rahule. 
Suur tänu ka kõikidele külalistele teistest 
maakonna koolidest!  
 
Päevast tegi ülevaate Ruta Kelt 
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KODUTÜTRED „Teeme ära!“ 

TALGUTEL 

Laupäeval, 6.mail kell 10.00 kogunesid Saaremaa 
kodutütred Kudjape-Upa Terviseraja juurde, et 
osaleda " Teeme ära talgutel". 
Mina ei olnud sellel rajal kunagi varem käinud. 
Saime teada, et seal on võimalik valida 1 km või 
3 km ring. Rada on väga kaunis kohas. Suur 
autotee jääb eemale.  

Ilm oli  suurepärane, päike paistis ja metsas 
laulsid linnud. Kui kohale jõudsime, jaotati meil 
kindad ja prügikotid. Meie eesmärk oli metsa alt 
prügi koristamine. Olime väga üllatunud, kui 
palju erinevat prügi me leidsime: kotitäie vanu 
riideid ja saapaid, autode kummid, jalgratas, terve 
koti pudeleid, pabereid, bensiinikanistreid, 
kilekotte jne. Eriline metallimagnet oli Kristina 
vend Reio, kes pievalt hüüdis, et leidis 
järjekordse laadungi metalli. Huvitavamateks 
leidudeks olid oksa küljes rippuvad 
kalamehepüksid ja söekorjamise kühvel. 

Peale tööd ootas meid maitsev seljankasupp ja 
magus šokolaadikringel. Kõigile jaotati ka 
tänutäheks šokolaadimedal. 

 
Teeme ettepaneku, et terviserajale viiakse rohkem 
prügikaste, et inimesed saaksid hoida oma 
loodust. 
Ära viska sodi maha, otsi lähim prügikast! 
 
Eliise Kask, 7.A 
 

Lühikokkuvõte spordist 2017. aasta 

kevadel 
 

Iga õppeaasta lõpus on aastaraamatusse kokku 
võetud väga põhjalikult meie kooli õpilaste 
spordisaavutused nimeliselt. Ka on võimalik leida 
sealt pikka analüüsi .Samuti on kajastatud 
pikemalt SÜG-Pressiss (kooli infolehes) iga 
võistlust eraldi, millest meie kooli õpilased on osa  
võtnud. 

Direktsiooni vastuvõtule on kutsutud spordi 
vallas ainult I kohad maakonnas ja vabariigis 
kümne parema hulka tulnud sportlased. Kokku 
on neid õpilasi 120. Nimeliselt ei jõua kõiki 
lugeda. 
 

Olgu loendatud siin võistkondlikud I kohad 
maakonnas: 
 Teatekross PK 
 Teatekross G 
 1.-3. kl T rahvastepall 
 1.-3. kl P rahvastepall 
 7.-9. kl P võrkpall 
 10.-12.kl P korvpall 
 TUULE CUP jalgpall 7.-9.kl T 
 Spordimälumäng "Bumerang" 10.-12.kl 
 Omaloominguliste tantsukavade GP 10.c 
 B-kl (7.-9.kl) T jalgpall 
 

Individuaalalade I kohad on kevadises 
koolinoorte ja täiskasvanute kergejõustikus, 
jooksukrossis, ujumises, sisekergejõustikus, TV 
10 OS võistlussarjas, SÜG-i sügisjooksus, 
algklasside kergejõustikus Tornimäel. 
 

Vabariigis saavutatud võistkondlikud kohad 
on järgmised: 
 

II koht 1.-3. kl T rahvastepall 
II   "  1.-3.kl P rahvastepall 
II  "   EKSL(Eesti koolispordi 
liidu)kergejõustik G võistkond 
II  "   Mõttespordi olümpiaadil kabes 
II  "   Spordimälumäng "Bumerang" 
piirkonnavõistlus 
III "   4.-5. kl P rahvastepall 
4. koht Spordimälumäng "Bumerang" 
finaalvõistlus 
5. koht EKSL kergejõustik PK võistkond 
7.  "   4.-5. kl T rahvastepall 
7. koht EKSL 10.-12 kl P korvpall 
 

Individuaalseid I kohti kergejõustikus, 
GOMOKU ja SUDOKU vallas. 
 
Tänan kõiki sportlasi ilusate saavutuste eest ja 
lapsevanemaid meeldiva koostöö ning osutatud 
abi eest.Samuti tänan aineõpetajaid mõistva 
suhtumise eest. Edu kõigile ja kaunist 
kevadesoojuse ootust! 
Aitäh! 
 
Kehalise kasvatuse ainekomisjoni esimees 
Aime Metsmaa 


