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LAUPÄEVAST KOLMAPÄEVANI
01.09
9.30 1. klasside aktus aulas
11.00 Klassijuhatajatunnid
12.00 Rongkäik lossihoovi
6. 09
1.-4. kl lastevanemate koosolek
11. 09
5. kl lastevanemate koosolek
12. 09
6.-9. kl lastevanemate kosoolek
TÄNU TEGIJALE!
Inge Vahter, Mart Mölder, Sirje Azarov –
õpilaste suurepärase juhendamise eest GLOBE
keskkonnauuringute konkursiks.
PEDAGOOGILISED KÕNELUSED
E 03.09
Viljar Aro
T 04.09
Merike Kuldsaar. Perega
Londonis
K 05.09
Rita Ilves. Nad on edevad oma
endlitega
N 06.09
Direktsiooni info
R 07.09
Anne Teigamägi.
Loodusõpetajatega Pranglil
E 10.09
Viljar Aro
T 11.09
Reet lulla. Lapselapsega Hollandis
K 12.09
Liina Truu. Nostalgiareisil
Valgevenes
HÄÄD JUUBELIAASTAT!
Taas on käes 1.september - kellele elu esimene
koolipäev, kellele üks paljudest, kellele viimane
siin koolis. SÜGi pere on taas koos —
vahetagem siis suvemuljeid ja uurigem, kuidas
me ise muutunud oleme.
Kui eelmise õppeaasta tähtsaim märksõna oli
EV100, siis selle veel jätkudes saab uueks
tähiseks SÜG100. Kuidas me seda aastat
veedame, kuidas tähistame ja kuidas meelde
jätame, on meie kätes. Oma riigile kinkisime
eelmisel aastal väärika luuleraamatu „SÜGi
õpilaste 100 luuletust meie kalli kodumaa
sajandaks sünnipäevaks“ ja filmi „Sada ilusat
eestikeelset sõna“. Aula seinale said meie kõigi
õpilaste riigisünnipäevasoovid. Tegime muudki
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— oma riigi väärikat juubelit suutsime väga
väärikalt tähistada. SÜG100 on andnud meile
juba kooli siseterviseraja ja ühiste ajurünnakute
tulemusena loodame algavat juubeliaastat
piisavalt väärtustada.
Taas on meie õpetajaskond kasvamas
kümnekonna võrra ja jälle avame kolm esimest
klassi. Oleme kasvamas igas mõttes — ka
põhikooliks. Ehk võikski selle mõttega
tõsisemalt
tegelema
hakata
ja
endile
väljakutseks võtta.
Kallid õpilased ja õpetajad, lapsevanemad ja
vilistlased, kõik meie sõbrad!
Kena algavat SÜG100 — aastat! Õppigem ja
õpetagem juubelivääriliselt — kahed kolmedeks,
kolmed neljadeks, neljad viiteks!
Viljar Aro, koolijuht
KLASSIJUHATAJATUNDIDE
RUUMID 1.SEPTEMBRIL 2018
4.a klass ruumis 406
4.b klass ruumis 141
4.c klass ruumis ÕK 217
4.e klass ruumis ÕK 316
5.a klass ruumis 410
5.b klass ruumis 305
5.c klass ruumis ÕK 302
5.e klass ruumis ÕK 310
5.f klass ruumis ÕK 201
6.a klass ruumis 413
6.b klass ruumis 411
6.c klass ruumis ÕK 301
6.e klass ruumis ÕK 101
7.a klass ruumis 416
7.b klass ruumis 313
7.e klass ruumis ÕK 202
8.a klass ruumis 409
8.b klass ruumis 315
8.c klass ruumis ÕK 317
9.a klass ruumis 310
9.b klass ruumis 203
9.c klass ruumis ÕK 111
10.a/10.b klass ruumis 301
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10.c klass ruumis 320
11.a klass ruumis 308
11.b klass ruumis 317
11.c klass ruumis 407
12.a/12.b klass ruumis 138
12.c klass ruumis 019
SEL ÕPPEAASTAL KOOLIS
ALUSTAVAD UUED ÕPETAJAD
Maris Rattasepp — logopeed
Taimi Arnus — väikeklassi õpetaja
Natali Manioti — inglise keele õpetaja
Kädy Ansel — inglise keele õpetaja
Mare Poopuu —sotsiaalpedagoog
Janne Nurmik — klassiõpetaja
Monika Põld — väikeklassi õpetaja
Marju Kirss — keemiaõpetaja
Argo Kirss — keemiaõpetaja
Ingrid Martin — abiõpetaja

- laenutatud teavikud tuleb tagastada õigeaegselt
- õpikutele kirjutage sisse oma nimi ja klass
- 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
Ilusat kooliaastat soovides
Iivi Jakobson, raamatukogu juhataja
Meeli Ool, raamatukoguhoidja

MEIE UUED KLASSIJUHATAJAD
1.a Margit Mägi
1.b Alli Kallaste
1.d Janne Nurmik
1.e Vilma Mägi
2.c Helle Sulg
5.a Merle Prii
5.b Riina Laanes
5.c Christina Köster
5.e Marika Kuusk
5.f Taimi Arnus
7.c Liis Kala
10.a Jaanika Kask
10.b Jaanika Kask
10.c Arne Loorpuu
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)
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KODUTÜTRED KUTSUVAD

Ootame tüdrukuid liituma kodutütardega. Vanus
pole oluline ☺
Huvitatutel võtta ühendust Merle Priiga (ruum
410 või kirjutada merle.prii@syg.edu.ee)
KOOLITEATER KUTSUB!
Näitering KREPUTLASED (5.-9. klass) ja
kooliteater KREVERA (10.-12. klass) võtavad
vastu uusi liikmeid.
Kui tahad mõnusas seltskonnas saada kogemusi,
mis aitavad ka tavaelus, käia erinevatel
festivalidel ja konkurssidel, nautida ühiseid
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üritusi, kohtuda vilistlastega ja saada koolitust
truppides külas käivatelt professionaalsetelt
näitlejatelt, siis anna oma soovist liituda teada
RITA ILVESELE (ruum 411) hiljemalt
6.septembriks.
KOORIDE PROOVID
2019. aasta 4.-7. juulini toimub XXVII
üldlaulupidu MINU ARM. Sellega seoses
alustavad kõik koorid kiiresti oma tegevust.
PROOVIDE AJAD on järgmised:

Tütarlastekoor KRESSENDO — T. kell 14.0015.30.
Ootame laulma tüdrukuid 5.- 9. klassist.
Eriti tore oleks, kui tuleksid (taas) laulma 7.-9.
klassi neiud.
Oma hääle tutvustamiseks võtta ühendust õp
Mari Ausmehega.
Esimene proov toimub kas 11. või 18.
septembril. Jälgige reklaami!!!

Mudilaskoor JO-LE-MI — T kell 8.10- 8.55
Esimene proov toimub 11. septembril.
Koguneme muusikaklassi.
Poistekoor KRATID — ESMASPÄEVITI kell
13.50-14.40
Esimene proov toimub 10. septembril.

Segakoor KREEDO — E. ja K. kell 18.0019.00
Ootame laulma neidusid 10.-12. klassist;
noormehi alates häälemurdest (7. klassist).
Oma hääle tutvustamiseks võtta ühendust õp
Mari Ausmehega.
Esimene proov toimub E, 17. septembril. Jälgige
reklaami!!!
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Muusikaõpetajad
Mari Ausmees ja Riina Laanes
Imetabased päevad Peipsi ääres

12.-16.augustini sai ligemale 300 kooliteatri
liiget üle Eesti nautida Peipsi ääres Rannal
järjekordset suvekooli, mille korraldajaks
Jõgeva Liblikapüüdja. Õppejõududeks noortele

— KOOLI INFO —

oli kümmekond professionaalset näitlejat ja
tantsijat. Õpetajatel oli rõõm teist aastat saada
osa lavastaja Merle Karusoo meistriklassist.
Järgnevalt muljed Krevera liikmetelt, kes laagris
osalesid.
- Ranna, Ranna, Ranna... Seda sõna peas
korrates hakkavad pildid liikuma kui filmilindil:
telgi
ülespanek,
käepaela
saamine,
õppetunnid....ja lõpuks küünlad, mis katsid maad
ning soojad kallistused. Selle aasta Ranna
puudutas mind kuskilt sügavamalt. Võib-olla
mängib rolli selles minu suurem avatus uutele
asjadele.
Kindlasti
panen
uueks
näitlemishooajaks kõrvataha kõik õpetussõnad,
mis erinevates töötubades jagati. (Ly-Sandra
Tohter)
Ranna
laagris
olemine
on
üks
meeldejäävamaid kogemusi, mis ma kunagi olen
saanud. Toredad inimesed, motiveerivad
õppejõud, ilus rand ja tasemel toit. Kordagi ei
hakanud igav, sest päevad olid sisustatud
õppetundidega
professionaalidelt,
õhtud
erinevate bändide, mängude ja muuga. Minu
lemmikhetk oli viimane õhtu, kus kogu laager
täideti küünalde ja põlevate pakkudega. Tekkis
imeline maagiline atmosfäär. Soovitan laagris
osaleda kõigil, kes soovivad osa saada maailma
parimast seltskonnast. (Uku Pokk)
- Tundsin end selle aasta laagris kodusemalt kui
mullu, ees olid vanad sõbrad ja uutega
tutvumine läks ladusamalt. Töötubades veedetud
aeg möödus nii ajusid ragistades ja pikemalt
mõeldes kui ka välkkiirelt improviseerides. Viis
päeva Peipsi ääres läksid linnulennult. Igatahes
jääb meid taas kimbutanud vihmast hoolimata
mulle mõnus suvelõpumälestus vahvatest
tegemistest ja veelgi vingematest inimestest.
(Elo Nõmm)
- Ilmataat ei olnud oma tujudega kõige lahkem,
kuid meeleolu ei langenud kunagi. Vanad
tuttavad ja uued näod suutsid alati naeru näol
hoida. Samuti olid hea tuju upitajad erinevad
õhtused tegemised. Sain professionaalide
juhendatud töötubadest palju uusi teadmisi ka
igapäevaeluks. Ranna laager annab juurde
enesekindlust, mida mul varem ikka natuke
puudu jäi. Ootan suure õhinaga juba järgmist
aastat. (Diana Alt)
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- Sel aastal oli laagril kuidagi teine hingamine.
Kõik olid väga positiivsed, ideid jagus küllaga.
Panin palju asju endale edasiseks kõrvataha.
Minu arvates võiksid kõik kooiteatrite liikmed
vähemalt korra Rannal ära käia. (Paul-Mark
Pihl)
KODUTÜTRED TALLINNAS
LAAGRIS

31.
juulil
kogunesid
Saaremaa
Ühisgümnaasiumi kuus tüdrukut (Kristina
Lõbus, Hanna Saaretalu, Marta Reial, Olivia
Laidma, Karoliina Tamm, Eliise Kask) koos
juhendaja Merle Priiga kell 9.00 Kuressaare
staabi ette, et kõik üheskoos sõita Tallinna, kus
oli meid ootamas juba mitmendat aastat järjest
toimuv õppelaager. Laager toimus Jakob
Westholmi Gümnaasiumis, kuhu kogunesid üle
Eestimaa 4000 kodutütre seast vaid natuke üle
100 hakkaja tüdruku.
Kuna pealinnalaager on toimunud juba aastaid,
siis on välja kujunenud traditsioonilised
külastuskohad. Esimesel päeval, kui me olime
end sisse seadnud, saime külastada Tallinna
loomaaeda, kus sooviti näha paljusid loomi, kuid
saime langetada valiku, keda täpsemalt, sest
nagu teada, on loomaaed ligi 7700 isendiga väga
suur. Giid rääkis meile 2 tunni jooksul põnevaid
fakte loomadest ja lindudest, näiteks et
valgetups-marmosetid elavad vihmametsades
puude otsas ega tule kunagi maapinnale, sest
nende elu on seal ohus; emased kitsed kasutavad
oma sarvi võitlemiseks, aga isased kitsed
võistlemiseks jne. Nii vahva oli, kuidas giid
kutsus šimpanseid nimepidi ja need talle vastu
häälitsesid ja plaksutasid. Nägime ka jääkarusid,
kes jahutasid end kuuma ilma eest vees.
Loomaaeda oleks jäänud veel tundideks, aga
kahjuks sai aeg otsa. Peale Rocca al Mare
keskuse külastust kogunesime bussidesse, et
sõita tagasi koolimajja. Õhtul toimus kodutütar-
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de vormide ülevaatus. Kõik pidi olema korras: 2
punutud patsi, vormimüts, kollane rätik,
vormipluus ja must seelik, vöökott, nahavärvi
sukkpüksid ja mustad kingad. Õhtul said kõik
oma rühmaga koos aega veeta ja nii otsustasime
meie minna Vabaduse väljakule, et nautida
ilusat õhkkonda.
Järgmisel hommikul oli äratus kell kaheksa.
Peale hommikusööki hakkasime end valmis
sättima. Panime vormid selga ja kogunesime
koolimaja ette. Seal jaotati meid gruppideks, et
külastada Riigikogu, Kaitseliidu peastaapi ja
Stenbocki maja. Uhke oli kõndida kodutütarde
vormis läbi Tallinna linna. Inimesed pildistasid
ja lehvitasid meile. Saime linna vahel jalutades
olla
oma
vormides
turistidele
kui
vaatamisväärsused. Toompea lossis tutvusime
riigikogu tööga, samuti kogu kompleksi
ajalooga.
Kaitseliidu
peastaabis nägime
kodutütarde ja noorkotkaste juhtimissüsteemi.
Saime teada, et igaühel on oma piirkond, kus ta
liikuda tohib, samuti ei saa majja igal ajal sisse.
Kõik on väga reglementeeritud. Stenbocki majas
oli Hannal võimalus maja koosolekuruumis
otsuse langetamise haamriga lüüa. Tavaliselt
saab seda teha meie peaminister.

Peale lõunasööki läksime Tallinna teletorni ja
botaanikaaeda. Teletornis kõigepealt tutvustati
meile maja sünnilugu ning näidati üks
humoorikas filmilõik, juba hetk hiljem saime
170 meetri kõrguselt vaadet nautida. Pärast
botaanikaaia
külastust
läksime
Metsakalmistusele, kus said igast ringkonnast,
mida on kokku 15, üks kodutütar süüdata
endistele presidentidele, Konstantin Pätsile ja
Lennart Merile, ühe küünla. Meie rühmast sai
küünla süüdata Hanna. Pärast hetke, kui olime
mõtetes nendega, naasime tagasi koolimajja, et
täita kõhud ja teha midagi lõbusat oma rühmaga.
Selleks läksimegi üheskoos kinno, et saada üks
tore kinoelamus.
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Kolmanda laagripäeva hommikul ootas meid ees
ekskursioon
Kadriorgu
(Kadrioru
park,
Presidendi kantselei ja Kadrioru loss). Kadrioru
pargis nägime kaunilt kujundatud aeda.
Kunstimuuseumis anti meile ülevaade kogu
majast. Vabariigi Presidendi kantseleis näidati
presidendi tööruume, räägiti ajaloost ja
tänapäevast. Eesti president peab oskama
kirjutada sulega! Saime teada, kui Eesti lipp
lehvib Presidendi kantselei ees, siis president on
Eestis, aga kui lipp ei lehvi, siis president on
välisriikides.

Õhtupoolikul külastasime Rocca al Mare
Vabaõhumuuseumi. Seal laadisime omale
telefoni äpi (NUMU), kus saime eestikeelse
"giidiga" ekskursiooni Vabaõhumuuseumis. See
oli uudne ja põnev.

Õhtu veetsime Kristiine Kaubanduskeskuses
ning jalutasime vanalinnas.
Viimasel
laagripäeval
külastasime
Miinisadamat, tutvusime mereväe baasiga,
tuukrite tööga, tutvusime miinijahtijaga Ugandi
ja sõitsime tuukrilaevaga. See tekitas palju
elevust, sest lained olid väga suured. Saime
proovida, kui raske on ühe õige miinituukri
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varustus. Miinisadam oli väga huvitav oma
olemuselt, kuid nagu ikka on aeg see, mida ei
saa seisma panna ja meil oli aeg lahkuda.

Parimad taimetundjad olid:
Martin Vesberg 8.a
Lisete Vahu 6.a
Marie Eike Rebane 7.b
Parimad linnutundjad olid:
Martin Vesberg 8.a
Triinu-Liis Toom 6.a
Lisete Vahu 6.a
Marie Eike Rebane 7.b

Veetsime Tallinnas neli väga põnevat ja
sisutihedat päeva. Kindlasti tuleb mainida, et see
oli meie üks toredaimaid laagreid, mis jääb väga
säravalt meelde oma huvitavate tegevustega!
Hanna Saaretalu ja Eliise Kask
SÜGi LOODUSRINGIDE
KEVADLAAGER

Loodusringide kevadlaager toimus 12.-14.
juunini Viidumäel. Laagri eesmärgiks oli talvel
omandatud teadmiste kinnistamine ja uute
juurdesaamine. Laagris olid juhendajateks Sõrve
loodusvaatleja Mati Martinson, botaanik Sirje
Azarov ja õpetajad Mart Mölder ja Inge Vahter.
Lisaks
neile
oli
võimalus
kohtuda
keskkonnaameti looduskaitsespetsialist Tõnu
Talviga ja zooloog Ivar Ojastega. Kolme
laagripäeva jooksul tehti pikki retki looduses,
õpiti taimi ja linnuhääli, uuriti, kuidas teha vahet
erinevatel linnumunadel ja sulgedel, otsiti tiigist
selgrootuid ja määrati neid liigini välja. Õhtuti
toimusid rühmadevahelised viktoriinid päeval
õpitu kohta. Laagri viimasel päeval tehti õpitu
kohta arvestused. Laager lõpetati laagrilaulude
esitamisega.
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Kokkuvõttes olid parimad loodustundjad:
Martin Vesberg 8.a
Lisete Vahu 6.a
Marie Eike Rebane 7.b
Liisa Viljaste 6.a
Õpilased olid tänulikud kõigile juhendajatele ja
laagri korraldajale KHK juhatajale Anne
Teigamägile, kes oli laagris ka suurepärane
kokatädi.
GLOBE keskkonnauuringute
konkurss

13.-14. augustil toimus Jõulumäel järjekordne
GLOBE suveseminar, mille üheks osaks oli
2017/18. õppeaastal valminud keskkonnaalaste
uurimistööde esitlemine. Meie koolist osalesid
seekord vaid põhikooli õpilased.
Tulemused:
5.-7. klass: Kennet Puiestee 6.a – I koht
8.-9. klass: Kalev Kaasik 9.b – I koht
Torm Vatsfeld 9. a – III koht
Lisaks konverentsile oli õpilastel võimalus
osaleda rannaniidu uurimisretkel ning külastati
Tolkuse raba ja Nigula Looduskaitseala.
Õpilastega käisid kaasas õpetajad Mart Mölder
ja Inge Vahter ning juhendaja Sirje Azarov.
Inge Vahter

