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KOLMAPÄEVAST REEDENI 

T  29.08 Jukulaager Võhma kalamajas  
K  30.08 Jukulaager Võhma kalamajas 
 12.30 Diana kabinetis HEV- 
 õpetajate ja nn tavaõpetajate  
 koostööst alates 6. klassist 
 13.30 Diana kabinetis kõik 4. – 5.- 
 ndate klasside õpetajad 
 14.30 auditooriumis õppenõukogu  
N  31.08 
R  1.09 09.30 Esimeste klasside aktus aulas 
 11.00 Klassijuhatajate tunnid 
 kõigile klassidele 
 12.00 Rongkäiguga kooli eest  
 aktusele lossihoovi 
E  4.09 14.00 direktsiooni koosolek 
T  5.09 9.45 klasside pildistamine 
 16.00 Õpilasesinduse koosolek  
K  6.09 15.50 Võõrkeele ainekomisjon 
 koosolek  
N  7.09 18.00 1.-4. klasside lastevanemate  
 kool 
R  8.09  13.00-16.00 Ohutuspäev  
  Kuressaare lennuväljal 
 

TÄNU TEGIJALE 

Indrek Peil — suurepärase Jaapani-projekti 
eestvedamise eest! 
 

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED 

E  04.09 Viljar Aro 
T  05.09 Koolitöötajate pildistamine aulas 
K  06.09 Liis Ojasaar, Indrek Peil. Jaapani  
 projektist 
N  07.09 Direktsiooni info 
R  08.09  Liis Ojasaar. Eesti võrkpalliga  
 EM-l   
 

HEAD UUT ÕPPEAASTAT 2017-2018 
 

Viis aastat tagasi sai kirjutatud, et veel aasta 
tagasi ... 
Algas  uut moodi aasta, sest üheks aasta-
eesmärgiks olev UUE ÕPPEKAVA 
RAKENDAMINE tekitas kindlasti ka küsimusi, 
millele vastuste leidmine ei olnud kerge. 

Algas keeruline aasta, sest SÜG Sihtasutuse 
ühinemine kooliga, keskkonnahariduskeskuse 
ehitamine ning Saaremaa Teadus- ja Huvikooli 
loomisprotsess tekitasid olulisi muutusi teises 
märksõnas — KOOLI ARENGUKAVAS. 
 

Algas huvitav aasta, sest kolmandaks 
märksõnaks olev TEADUSAASTA tõi meie 
kooli rohkem teadust kui iial enne. 
 

Kõige muu kõrval oli selle aasta oluliseks 
sündmuseks ka meie armsa koolimaja 50-
aastane juubel oktoobri algul. Kevadel sai kool 
ka uue koolitusloa ning töövormiks on nüüd 
üldhariduskool ja huvikool ühe asutusena. 
 

Kuidas edasi? 
Viimast poolaastat jätkub Saaremaa Teadus- ja 
Huvikooli projekt ja tuleb mõelda, kuidas 
jaanuarist jätkata ilma selleta e milliseks saab 
loodav kool. Valmis on saanud 
keskkonnahariduskeskuse ehitis. Üha 
selgemaks peavad saama visioonid ka seal 
toimuma hakkava tegevuse osas. Algamas on 
uue õppekava rakendamise teine aasta ja 
võimalik teha ka parandusi. Arengukavaga ei 
ole me vahepeal eriti tegelnud, aga kohe-kohe 
jätkame paralleelselt linna arengukava 
töögruppidega. Ühtlasi loodame, et võimalik 
koolireform saab sügiseks selgemad piirid. 
Plaanis on teha ka koolis toimuva inventuur e 
mis tegelikult toimib ja mis väga ei toimi. 
Rutiinist välja e kõike silmade särades ja 
pühendumise ja kirega — see ehk võiks olla 
uus väljakutse. Võimalik, et tuleb tõsisemalt 
tegelda ka identiteediga, sest õpilaste arvu 
vähenemine toob paratamatult kaasa muutused 
ka Saaremaa koolivõrgus. 
 

Kõik eelnev oli meenutamiseks ja kindlasti ka 
jätkamiseks. Ja tõepoolest — õpilasi tõotab 
tänavu olla üle seitsmekümne rohkem kui 
mullu ... Aga kuida siis ikkagi edasi ??? 
Täna on aastaeesmärgina loomulikud kolm 
loosungit: 
- muutuv õpikäsitlus e MÕK e püüame järjest 
muutuvas õpimaailmas üksteisega üha paremini 
toime tulla; 
- Eesti Vabariik 100 e mis on meie panus 
sünnipäevalapsesse; 
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- SÜG 100 eestikeelse gümnaasiumina juba aasta 
pärast e kuidas tähistame. 
 

Aga esialgu ootame, kas september toob meile 
riigigümnaasiumi  ja kas sellest tulenevalt saame 
tuleviku põhikoolina uue hingamise ja mis selle 
kõigega kaasneb.  
 

Hääd ühist matka meile kõigile — õpilased, 
õpetajad, koolitöötajad, lapsevanemad, 
linnavalitsus, vilistlased, sõbrad. KENA 
KOSUTAVAT KORDUVALUSTAMIST! 
 

Kunagine USA president Theodore Roosevelt on 
öelnud, et edu alus on teadmine, kuidas 
kaasinimestega suhelda: „Millegi saavutamise 
tõenäosus on palju suurem, kui oleme soojad ja 
armastavad, mitte agressiivsed ja vägivaldsed.“ 
Soovingi soojust ja armastust kõigile, küll siis 
tuleb ka edukas õppeaasta. KENA 
TARKUSEPÄEVA MEILE KÕIGILE! 
 

Viljar Aro, koolijuht 
 

Klassijuhatajatundide ruumid  

1. septembril 2017 
 

4.a klass ruumis 141 
4.b klass ruumis 206 
4.c klass ruumis ÕK 302 
4.e klass ruumis ÕK 310 
5.a klass ruumis 411 
5.b klass ruumis 413 
5.c klass ruumis ÕK 301 
5.e klass ruumis ÕK 101 
6.a klass ruumis 310 
6.b klass ruumis 313 
6.c klass ruumis ÕK 315 
6.e klass ruumis ÕK 201 
7.a klass ruumis 409 
7.b klass ruumis 401 
7.c klass ruumis ÕK 317 
8.a klass ruumis 305 
8.b klass ruumis 404 
8.c klass ruumis ÕK 316 
9.a klass ruumis 406 
9.b klass ruumis 410 
9.c klass ruumis ÕK 316 
10.a klass ruumis 308 
10.b klass ruumis 317 
10.c klass ruumis 407 
11.a/11.b klass ruumis 301 
11.c klass ruumis 019 
12.a klass ruumis 138 
12.b klass ruumis 320 

12.c klass ruumis 416 
 
Marek Schapel, õppealajuhataja 
 

SEL ÕPPEAASTAL KOOLIS 

ALUSTAVAD UUED ÕPETAJAD 
 

Heelika Aus — klassiõpetaja, 6.e klassijuhataja 
Kaire Hunt — HEV inglise keele õpetaja 
Liis Kala — emakeeleõpetaja, 5.a klassijuh. 
Marika Kuusk — klassiõpetaja, 4.e klassijuh. 
Marika Mets — klassiõpetaja, 1.d klassijuh. 
Vilma Mägi — klassiõpetaja, 1.e klassijuhataja 
Henrik Pihl — arvutiõpetaja 
Kadri Pääsuke — LÕK õpetaja 
Ülla-Maarit Pöör — klassiõpetaja, 1.c 
klassijuhataja 
Kaie Raud — klassiõpetaja, 2.d klassijuhataja 
Heljo Suurna — klassiõpetaja, 5.e klassijuh. 
 
MEIE UUED KLASSIJUHATAJAD 
 

1.a klass – Irena Sink 
1.b klass – Kersti Truverk 
1.c klass – Ülla-Maarit Pöör 
1.d klass – Marika Mets 
1.e klass – Vilma Mägi 
5.a klass – Liis Kala 
5.b klass – Erle Pulk 
5.c klass – Merje Lindmäe 
5.e klass – Heljo Suurna 
10.a klass – Liis Ojasaar 
10.b klass – Merike Kuldsaar 
10.c klass – Anu Ausmees 
 
Marek Schapel, õppealajuhataja 
 

TEADE RAAMATUKOGULT 

Raamatukogu on avatud: 

E – R   8 - 17 
tel. 45 24437 
 

Kojulaenutuse tähtajad: 
raamatud - 21 päeva 
õpikud -  1 õppeaaasta 
ajakirjad ja uurimistööd - 1 nädal 
 
NB! Meeldetuletuseks õpilastele: 

- raamatukokku laenutama tulles tuleb kaasa 
võtta õpilaspilet (kooli ISIC kaart) 
- õpikutele kirjutage sisse oma nimi ja klass 
- laenutatud teavikud tuleb tagastada 
õigeaegselt 
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- raamatukogus olevaid teavikuid saate vaadata 
veebikataloogist RIKSWEB - 
http://192.168.0.5  
- väljaspool kooli saab andmebaasi vaadata - 
http://syg.edu.ee:8080  
- veebikataloog on leitav ka kooli kodulehelt  
www.syg.edu.ee  (raamatukogu) 
- kaotatud või rikutud teavikud tuleb asendada 
sama või mõne muu raamatukogule vajaliku 
trükisega või tasuda nende turuväärtus 
- infot raamatukogu, kohustusliku kirjanduse ja 
muu kohta leiate raamatukogu AJAVEEBIST - 
http://www.sygrmtk.blogspot.com/  
- raamatukogus saab printimiseks ja 
õppeülesannete täitmiseks kasutada 
terminalarvutit ja üht skännerit 
Printimine: 1 A4 lk. – 0.10 
 
Head kooliaastat soovides 
 
Iivi Jakobson, raamatukogu juhataja 
Meeli Ool, raamatukoguhoidja 
 

KOOLITEATRITE HUVILISTELE! 

Kui tahad saada juurde esinemisjulgust, kogeda 
professionaalsete näitlejate õpetussõnu, osaleda 
toredatel festivalidel ja saada mõnusa seltskonna 
liikmeks, siis tea, et põhikooli näitering 
Kreputlased ja gümnaasiumi kooliteater 
Krevera võtavad vastu uusi liikmeid.  
 
Huvilistel pöörduda hiljemalt 11. septembriks 
Rita Ilvese poole, ruum 411. 
 

 
PROOVID: 
ESMASPÄEVAL kell 18.00- 19.00 
KOLMAPÄEVAL kell 18.00- 19.00 
------------------------------------------------------------
NB!!! 
Koor on mõeldud põhiliselt gümnasistidele. 
***Uute tüdruk-lauljate katsed toimuvad 
kokkuleppel õpetajaga 5.- 12. septembrini. 
P.S. Noormeestel nn eriprogramm!!! 

 
 
Esimene proov toimub T, 12. septembril 
 

 
 
Esimene proov toimub K, 13. septembril 
 

 
 
Esimene proov toimub T, 12. septembril 
 

KOOLITEATRID RANNAL 
 

10.-14. juulini kogunes Peipsi ääres Ranna 
puhkebaasis  ligemale 300 kooliteatrilast üle 
Eesti, et targemaks saada ja sõpru koguda. Üle 
20 aasta on Jõgeva Liblikapüüdjad Lianne-
Saage Vahuri eestvedamisel korraldanud 
vahvat laagrit. Tänavu oli juhendajatel  
võimalus õppida lavastaja Merle Karusoo 
tekstianalüüsi meistriklassis, mille kohta jätkus 
osalejatel  vaid  ülivõrdes  kiidusõnu.  Õpilased 
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jagunesid loosi alusel gruppidesse ja neile jagas 
õpetust üle kümne professionaalse näitleja, 
tantsija ja Viljandi Kultuuriakadeemia tudengi. 
Alguses tegeleti üksteise tuttavaks saamisega 
ning kui uued näod olid enam-vähem selged, 
mindi asja kallale. Läbi erinevate mängude ja 
ülesannete pandi proovile noorte 
tähelepanuvõime, rütmitaju, tantsijahing, 
partneritunnetus, improviseerimisoskus, räpisoon 
ja veel palju muudki. Nalja sai nabani, kuid samal 
ajal õpiti ennast ja ka teisi paremini tundma ning 
toimus peatumatu arenemine. Laagri lõpuks 
valmis igal grupil ka oma lavastus, mis kõik 
viimasel õhtul esmaesitusse läksid.  
 

 
 
Ka teised päevad ei lõppenud kuivalt: oma oskusi 
sai näidata vabal laval, sussid sahisesid 
tantsuplatsil, hoos olid spordiketsid, kuulati 
mõnusat kontserti bändi poolt ning valiti 
Rannaviidikaid, mis eriliselt kirgi üles küttis. 
Hoolimata pea kogu aja laagrilisi saatnud 
vihmast, on mälestused imelistest inimestest ja 
vahvatest tegemistest soojad ning kehva ilma 
tõttu sõbraks saanud sauna eesruum ja ühiselt 
sündinud improlaul teevad toimunu just 
erilisemaks! 
 
Elo Nõmm, 11.C 
 

KUIDAS ME RUHNUS KÄISIME  
 
Augustikuu lõpp on igati sobiv aeg klassiga 
kokku tulla ja midagi põnevat ette võtta. Meie 
valisime selleks kaks päeva Ruhnus. 
 
Teisipäev, 22. august oli Roomassaares kaunis 
nutune ilm: vihma küll ei sadanud, kuid taevas oli 
tumesinine. Õnneks kaks tundi Runöga selgitas 
ilmaolusid ja Ruhnu võttis meid vastu 
heatujulisena. 

Sättisime oma telgid püsti ja oligi aeg saarega 
tutvumiseks. Mõnus jalutuskäik randa lõppes 
tugevamanärviliste suplusega karges merevees. 
Ülejäänud lohutasid end tagasiteel metsa all 
mustikate söömisega. Lisaks küla vahel 
hängimisele sai korralikult suvemuljeid 
vahetada ja kõhtu grillimaterjalidega hellitada. 
Põhku roniti varastel hommikutundidel. 
 

 
 
Teine päev möödus veidi kultuursemal lainel: 
tutvust tehti Ruhnu kirikutega, muuseumiga, 
Korsi taluga, kastiauto viis katkuhaigete 
surnuaiale ja väidetavalt Eiffeli projekteeritud 
tuletorni, ringkäik lõppes taas kosutusega 
merevees, seekord laulvatel liivadel. Õhtu 
möödus taas mõnusas omavahelises 
seltskonnas. Väljasõitudel on öö 
mahamagamine nõrkadele, meie noored 
otsustasid panuse panna randa minekule. 
Vahepeal aga oli tuul oluliselt kosunud ning 
südant näris kahtlus, kas neljapäeva 
varahommikune laev üldse oma nina Saaremaa 
poole keerab. Õnneks ta seda siiski tegi. Usun, 
et Ruhnu kõige meeldejäävamaks hetkeks saigi 
just tagasisõit. Torm oli nii tugev, et vaevalt 
veerand tundi sadamast lahkudes algas 
ükshaaval sisikondade tühjendamine. Sellest 
pääsesid vähesed. Kaames olekus Mariliis 
teatas, et järgmine kord külastab ta Ruhnut vaid 
oma erahelikopteriga ☺. 
 

Koduses Kuressaares võnkus maapind veel 
natuke aega jalge all, aga see tunne möödus 
kiiresti. Loodetavasti jäid kõik reisilised oma 
Ruhnu külastusega rahule. Aitäh teile meeldiva 
seltskonna eest, kallis, nüüd juba kohe alustav 
9.B klass. 
 

Teie õpetaja Merle 
 
 


