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KOLMAPÄEVAST LAUPÄEVANI 

K  12.09 18.00 6.-9. klasside lastevanemate  
 koosolek   
N  13.09 
R  14.09  09.00 Maanteeameti koolitus   
      „Selge pilt“ 12. klassidele 
 19.00 Jukude pidu   
L  15.09   
P  16.09   
E  17.09 10.45 Klassivanemate koosolekud 
 13.00 Direktsiooni koosolek 
T  18.09 18.00 10. klasside lastevanemate  
 kool 
K  19.09 14.30 Juhtkonna koosolek 
 18.00 11. klasside lastevanemate  
 kool 
N  20.09 09.45 Õpilasesinduse valimine 
R  21.09 Sügisene looduslaager  
 gümnaasiumi loodusklasside  
 õpilastele – 10b, 11b, 12b 
L  22.09 Sügisene looduslaager  
 gümnaasiumi loodusklasside  
 õpilastele – 10b, 11b, 12b  
 

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED 

K  12.09 Liina Truu. Nostalgiareisil  
 Valgevenes 
N  13.09  Direktsiooni info 
R  14.09 Merike Kuldsaar. Perega  
 Londonis 
E  17.09 Viljar Aro 
T  18.09 Madli Mikli. Eripedagoogide  
 suvekoolist 
K  19.09 Mare Poopuu. Viha juhtimine 
N  20.09 Direktsiooni info 
R  21.09 Erle Pulk. Aktiivsus- ja  
 tähelepanuhäirega laps 
 

MIDA KÜMNENDIKUD VEEL 

MÕTLEVAD 

Jukulaagris sai kümnendikelt uuritud, miks nad 
just meie kooli tulid. Olulisemateks teguriteks 
olid sõbrad, head õpetajad, toredad traditsioonid, 
mitmekesine huvitegevus, ühtsustunne, kord, 
hea  seltskond,  suunad,  oma  kool,  hea  maine,  

kuulsad vilistlased, viisakas riietus, 
peretraditsioon, hea söök, hommikusöök, hästi 
korraldatud söögivahetunnid, lihtsa ehitusega 
koolimaja, autokool, ühiselamu olemasolu. 
 
Mida Jukud gümnaasiumiaastatelt ootavad? 
Traditsioonide hoidmist, kabareed, sigalahedaid 
sõpru, koostööoskust, panna ennast 
intellektuaalselt proovile, mälestusi surmani, 
ühistegevusi klassiga ja kokkuhoidvat lendu, 
iseenda leidmist, autolube, et õpetajad oleksid 
mõistvad, huvitavaid koolitunde, häid tulemusi, 
korralikku ettevalmistust tulevaseks eluks, KG 
ja SÜG-i ühiseid mänge, vähe puudumisi, 
lennupulma, piinarikka jukulaagri korraldamist 
abiturientidena, ellu jäämist. 
 
Laias laastus ei ole miksid ja midad aastatega 
muutunud ning jätkuvalt on hää tõdeda, et meie 
õpilaste motivatsioon on teekonna hakul kõrge. 
Küllap peaksime kõik koos mõtlema, kuidas 
seda hoida. Ehk peaks nad panema mõtlema 
selle üle, mis on nende endi osa oma ootuste 
täitumiseks? Ja kuidas saavad kaasa aidata 
õpetajad? Ja milline roll on kodul? 
 
Selleks soovin meile kõigile SAPERE AUDE e 
SÖANDA OLLA TARK oma otsustes! 
 
Viljar Aro, koolijuht 
 

OOPERIETENDUS CARMEN 

 

Sel suvel oli ligi kolmekümnel SÜGi ja KG 
laululapsel suurepärane võimalus osaleda Saare-
maa Ooperipäevadel 19. juulil, mil  Shanghai 
ooperiteater etendas  G.Bizet „Carmen“. 



 — KOOLI INFO — 

 

 

 SÜG-Press nr.582 lk.2  

Saaremaa ühisgümnasiumist osalesid tänavalaste 
kooris järgmised lauljad: 

Rando Rand, Kert Käsper ja Kaur Vesberg 
Krattidest; Triinu- Liis Toom, Carmen 
Zabellevitš, Liisa Viljaste, Lisete Loviise 
Saagpakk, Paula Aarnis, Kirke Viik ja Roos 
Marie Pšenitšnaja Kressendost ning Katrin 
Kurvits, Liis Keel, Airike Kapp ja Melani Koov 
Kreedost. 

 
 

Muusikaõpetajana olen koos lastega õnnelik, et 
selline pakkumine meile tehti ja et huvi asja 
vastu oli suur. 
 

Saate lugeda Rando mõtteid sellest üritusest. 
 

Sel suvel toimusid traditsioonilised Saaremaa 
Ooperipäevad 19.-28. juulil. Üheks peaesinejaks 
oli Shanghai ooperiteater etendusega „Carmen“. 
Kevadel uuris õp Mari väljavalitud laululastelt, 
kas nad oleksid nõus osalema ka sel aastal ühes 
projektis. Nimelt osaleda ooperis „Carmen“ 
tänavalaste koorina. Tundus põnev pakkumine ja 
olin kohe nõus. Proovid algasid ka üsna pea ja 
toimusid muusikakoolis ja tavaliselt pühapäeviti 
kell 18.00 Veikko Lehto juhendamisel. Osalejad 
olid poisid ja tüdrukud SÜG-ist ja KG-st. Iga 
proovi lõpus jagati kommi. See oli mõnus, sai 
suu magusaks. Laulud olid prantsuse keeles ja 
alguses oli päris keeruline, kuid sai palju 
harjutatud ja lõpuks tulid hästi välja. Pärast 
prooviperioodi oli meil pikem paus, suvepuhkus. 
Kokku saime uuesti mõni päev enne esinemist. 
Kogunesime muusikakooli, kus laulsime ette 
Hiina dirigendile. Järgmine päev oli väga pikk. 
Olime hõivatud umbes 10 tundi. Proov toimus 
siis juba lossihoovis ja suures ooperitelgis. 
Laulsime palju ja proovisime kostüüme. See 
päev kujunes pikaks, väsitavaks, kuid põnevaks. 
Oli momente, kus me ei pidanud laulma, siis 
sõitsime lossihoovi läheduses poistega 
jalgratastega ringi. Kokkulepitud ajal olime jälle 
olemas ja tegime proovi edasi. Esinemine  

toimus 19. juulil kell 20.00. Sellel õhtul nägime 
välja kõik nagu vaesed lapsed, määrdunud ja 
paljajalu. Ärevust oli palju, sest esinesime täis 
saalile. Huvitav oli vaadata ka, kuidas hiinlased 
esinesid.  

 
 
Meil tuli esinemine hästi välja ja olime väga 
rahul. Kogemus oli super ja ülipõnev. 
 
Rando Rand, 5.A 
 

OMALOOMINGU LEIUNURK 
 

Ülesanne oli: Kahest liitsõnast uus 3-osaline 
sõna! 
 
12.C uudissõnad 
 
Hambapastapliiats kuupäevavaras 
Kujutluspildiraam laualinalakk 
Kustutuskummiliim kalavõrkpall 
Puujalgpall  kuldhambahaldjas 
Taevasõelapõhi pildiraamivõrestik 
Raudteepuru  kontrolltöömees 
Mänguväljalask päikeserattarehv 
Luulelinnupuur toolijalanõu 
Nutitelefonilaud pistikupesamuna 
seinavärviraamat 
 
11.A uudissõnad 

 
Elutöövihik  tahvlilapitekk 
Liimipulgakomm jahukastekann 
Hingetõmbetuul laevatekikott 
Õppetunnimees paastukuuvarjutus 
Päikesekiirujumine ninaauguraud 
Nädalapäevakoer küünelakkkingad 
Raudteekann  kellaajalugu 
Kuupäevakoer linnulennujaam 
usupuhastusvahend 
 
Rita Ilves, emakeeleõpetaja 


