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Rita Ilves. Nad on edevad oma
endlitega
Direktsiooni info
Anne Teigamägi.
Loodusõpetajatega Pranglil
Viljar Aro
Reet lulla. Lapselapsega Hollandis
Liina Truu. Nostalgiareisil
Valgevenes
Direktsiooni indo
Merike Kuldsaar. Perega
Londonis

SÜG100 JUKULAAGRIS
Jukulaagri aura 29. augustil tundus kuidagi
äärmiselt positiivne — nii abiturientide kui
kümnendikega
suheldes.
Koolijuhiga
kohtumistel saab alati räägitud minu õpiaastatest
samas koolis pool sajandit tagasi, aga
olulisimaks pean rühmatööde tulemusi.
Mida siis uued kümnendikud gümnaasiumiaastatelt ootavad? Loe järgmisest koolilehest.
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Aga
ühistööna
loodud
kümnendike
sünnipäevaluuletus SÜG100 minu valikutega ja
kokkupanduna on järgmine:
Kui ma SÜG-i sisse sain, sain ma emalt mitu
paid,
sest SÜG-il aastaid kokku sada ja seljataga pikk
on rada.
SÜG-i elu puhas rõõm, sada magamata ööd,
Sada tegemata tööd ja siin me oleme, unistuste
lõõm.
Suurepärane haridus,
Ülim õppimise agarus,
Geniaalselt teistest ülevam
Ühisgümnaasium.

—

Saaremaa

See luuletus on koolile, tänutäheks hoolele.
Palju õnne sünnipäevaks! Jätkugu rõõmu uueks
sajaks.
Palju õnne SÜG — oled juba sada.
Võta veel üks koogitükk, kõrvale joo kama.
Täis saanud sada aastat. Mälestusi palju kaasas.
Naerusuil kord siit ma lähen, koolihümn on
kulund pähe.
Üle Saaremaa madalate majade kõrgumas kool,
kus iga inimlapse eest kantakse hoolt.
Juba sada aastat mälestusi ja sooje käepigistusi.
Saarel kadakate vahel üks tore kool, seal rõõmu
jagub igal pool.
Neid valitseb üks vahva äss, kel peas on
imekaunis päss.
Sel koolil varsti sünnipäev — sada möödund
imeväel.
Nüüd me koos kõik kooki sööme, laulame ja
lulli lööme.
SÜG saab sada, las jätkub see jada.
Mu juured ta pinnas, ta lugu mu rinnas.
Nii need uued arvavad ja neil on ees veel kolm
aastat. Küllap nad teavad, et on viimased
praeguse SÜG-i lõpetajad. Hoiame neile pöialt
— tegelikult ehk lausa kämmalt.
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— KOOLI INFO —
Eks igaüks aegade süüglastest saa oma
südamesse oma luuleread oma tunnetest
talletada. Ja aeg on käes, et lihtsalt meenutada ja
meenutada või olla õppides õnnelik. Algas
juubeliaasta. Elagu SÜG!
Viljar Aro, koolijuht
Meie klassid ja klassijuhatajad
2018/2019 õa
Kokku T
1.a Margit Mägi
24
12
1.b Alli Kallaste
23
12
1.d Janne Nurmik
20
13
1.e Vilma Mägi
1
2.a Irena Sink
26
15
2.b Kersti Truverk
21
13
2.c Helle Sulg
6
3
2.d Marika Mets
26
15
2.e Vilma Mägi
3
1
3.a Viire Pors
24
13
3.b Marina Mäetalu
24
13
3.c Sirje Paakspuu
6
1
3.d Kaie Raud
20
9
4.a Katrin Rosin
21
14
4.b Ruta Kelt
25
14
4.c Janne Traumann
3
1
4.e Katrin Keso-Vares
2
4.ü Monika Põld
1
1
1. – 4. kl. kokku
276 150

P
12
11
7
1
11
8
3
11
2
11
11
5
11
7
11
2
2
126

5.a Merle Prii
5.b Riina Laanes
5.c Christina Köster
5.e Marika Kuusk
5.f Taimi Arnus
6.a Liis Kala
6.b Erle Pulk
6.c Merje Lindmäe
6.e Heljo Suurna
6.L Merje Lindmäe
7.a Inga Paaskivi
7.b Marina Priske
7.c Liis Kala
7.e Heelika Aus
8.a Marit Kikas
8.b Liina Truu
8.c Marika Tiikmann
9.a Triin Vallsalu
9.b Marju Roberts
9.c Helle Sulg
5. – 9. kl. kokku
1.- 9. kl. kokku

14
12
5
4
2
13
12
3
4
1
12
10
1
3
15
12
3
10
11
5
152
278

26
24
9
4
4
25
26
3
8
1
24
24
1
6
24
25
4
22
21
7
288
564

12
12
4
2
12
14
4
12
14
3
9
13
1
12
10
2
136
286
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10.a Jaanika Kask
10.b Jaanika Kask
10.c Arne Loorpuu
11.a Liis Ojasaar
11.b Merike Kuldsaar
11.c Anu Ausmees
12.a Merje Oopkaup
12.b Merje Oopkaup
12.c Diana Õun
10.-12. kl. kokku
1.–12. kl. kokku

17
19
36
16
22
33
18
10
32
203
767

9
11
20
12
13
18
13
7
13
116
402

8
8
16
4
9
15
5
3
19
87
365

Seisuga 30. august 2018
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)
- 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

— KOOLI INFO —
KOORIDE PROOVID
2019. aasta 4.-7. juulini
üldlaulupidu MINU ARM.

toimub

XXVII

Sellega seoses alustavad kõik koorid kiiresti
oma tegevust.
PROOVIDE AJAD on järgmised:

Poistekoor KRATID - ESMASPÄEVITI kell
13.50- 14.40
Esimene proov toimub 10. septembril.
Segakoor KREEDO - E. ja K. kell 18.00- 19.00
Ootame laulma neidusid 10.-12. klassist;
noormehi alates häälemurdest (7. klassist).
Oma hääle tutvustamiseks võtta ühendust õp M.
Ausmehega.
Esimene proov toimub E, 17. septembril. Jälgige
reklaami!!!
Mudilaskoor JO-LE-MI - T kell 8.10- 8.55
Esimene proov toimub 11. septembril.
Koguneme muusikaklassi.
Muusikaõpetajad Mari Ausmees ja Riina
Laanes
KOOLITEATER KUTSUB!
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 M.
Ausmehega.
Esimene proov toimub kas 11. või 18.
septembril. Jälgige reklaami!!!
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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
üritusi, kohtuda vilistlastega ja saada koolitust
truppides külas käivatelt professionaalsetelt
näitlejatelt, siis anna oma soovist liituda teada
RITA ILVESELE (ruum 411) hiljemalt
6.septembriks.

— KOOLI INFO —
MALERING
Malering jätkab ka alanud õppeaastal.
Esimene tund on kavas kolmapäeval,
5. septembril kl 14.00 KHK ruumis 141
Toimumisajad:
Kolmapäeval kl 14.00 - 15.30
Neljapäeval kl 14.00 - 15.30
Gunnar Usin, maleringi juhendaja
KODUTÜTARDE JA
NOORKOTKASTE LEISI
PATRULLMATK

Pühapäeval, 19.augustil oli võimalus osaleda
Leisi retke orienteerumisel. Sellest võtsime osa
ka meie, SÜGi rühm, koosseisus Kristina, Eliise
ja Hanna (kapten).
Meile oli ettevalmistatud umbes 20 km pikkune
rada, millesse mahtusid mitmed erinevad ja
huvitavad ülesandepunktid. Kuid enne rajale
minekut nagu ikka, pidime ka koordinaadid
kaardil ära määrama. Pärast seda saimegi juba
viimastena võistlustulle asuda. Esimeseks
punktiks oli meile ette määratud meditsiin.
Arvestades, et olime esimest korda sellises
võistkonnakoosseisus ja raske oli ühist keelt
leida, läks meil hästi, kuid oleks võinud
paremini. Siit ka väike õppetund meile kõigile,
kui oleme määranud kapteni, siis tuleks teda
kuulata, mitte teha isetegevust. Pärast esimest
punkti hakkas kõik justkui allamäge minema.
Nimelt pidavat metsas olema üks postkasti
punkt, kuid kuna me eksisime ära, siis paraku
me seda ei leidnud ja ekslesime ikka päris kaua.
Jäime teise ehk sidepunkti lausa kaks tundi
hiljaks. Kolmas punkt pidi olema käsitöö, kuid
korraldajad otsustasid, et meie võistkond jätab
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selle vahele ja suundub kohe neljandasse, mis
meie õnneks oli üsnagi lähedal. Seal tuli ära
tunda kompimise ja haistmise teel mitmeid
erinevaid asju (riis, aedoad, herned jms).
Viiendas ehk loodusepunktis pidime ära tundma
erinevaid loomi näiteks sarve, karva, küünise või
hamba järgi. See oli päris keeruline ülesanne ja
sisetunde järgi otsustades ei olnud see ka meie
tugevaim sooritus. Kuues oli kahuriülesanne.
Nimelt oli meil ees kaks kahurit, ühes oli vesi
ning teise pidime vett panema nii, et see oleks
teisega võrdne. Muidugi me ei tohtinud
kahuritesse vaadata, vaid kõik käis kuulmise
järgi. Ülesanne läks väga hästi, eksisime ainult
natukene. Seitsmes punkt asus Angla tuulikute
juures, kus me saime lahendada veel kiirelt ühe
ülesande, mis tegelikult asus postkastipunktis.
Ülesannet me ei suutnud lahendada vaatamata
sellele, et minul hakkas juba mõte jooksma, ei
osanud keegi seda arendada ja juba saigi aeg
otsa. Viimaks oli lõpujooks, mis tähendas seda,
et pidime JOOKSMA. Kas me seda ka tegime?
Tegelikult väga mitte, sest jalad olid väga
valusad. Tegime kolmekesi kiirsammu ja
vaatamata kõigele jõudsime rõõmsatena lõppu.
Meie üllatuseks oli see, et pidime veel ühe
ülesande ära tegema, milleks oli veeületus. Pidi
vaid tugevalt nöörist kinni hoidma ja tasakaalu
hoidma. Mis seal ikka, saime hakkama! Kõik
ülesanded täidetud, saime süüa, pesta ja oli aega
ka veel oma vigastusi üle vaadata.
Viimaks jõudis kätte aeg, kui kõik võistkonnad,
korraldajad ja juhendajad said autasustatud.
Vaatamata kõikidele apsudele rajal saavutasime
tüdrukute arvestuses toreda 3. koha 
Võistluse lõpuks ja kojusõidul sai arutatud, et
kindlasti tuleb veel kõvasti tööd teha selleks, et
oleks hea tiimitöö ja ei tekiks selliseid
probleemseid kohti, nagu paraku seekord oli.
Õppisime, kui oluline on ühiste eesmärkide
seadmine ja koostöö. Igas meeskonnas tuleb
arvestada iga liikmega, ka nõrgematega. Tähtis
on üksteise toetamine ja julgustamine. Soovim
kindlasti osaleda järgmisel aastal uuesti sellel
võistlusel!
Täname imetoreda võistluse eest peakorraldajat
Elve
Rozenkroni,
rajameistrit
ja
ka
peakohtunikku Emilia Rozenkroni ning muidugi
meie endi juhendajat Merle Priid!
Hanna Saaretalu, 10.C

