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KOLMAPÄEVAST LAUPÄEVANI 

K  14.11 11.00 Priit Pajuste „Kuidas saada  
 miljonäriks?" 12. kl 
 13.00 MK Tulevikukompass  
 spordihoones 
N  15.11 15.00 JO-LE-MI laululaager 
 16.15 Gümnaasiumi mälumängu III v 
 16.00 TÜ Väärikate Ülikool 
 18.30 Ö-Ülikool 
R  16.11 19.00 101. lennu kabaree  
 lõpuetendus 
L  17.11 12.00 Lingvistikaolümpiaadi  
 eelvoor auditooriumis 
P  18.11  
E  19.11 10.45 Klassivanemate koosolekud 
 13.00 Direktsiooni koosolek 
T  20.11 16.00 Õpilasesinduse koosolek 
K  21.11 11.00 1. klasside karneval 
 14.30 Juhtkonna koosolek 
 16.00 Nõukoja koosolek 
 Informaatikaolümpiaadi eelvoor 
 Sisekergejõustiku võistlused PK 
 Noortekonverents „Lahe  
 koolipäev 2016“ Tallinnas 
N  22.11  
R  23.11 I trimestri lõpp 
 Kadri-Mardi võrkpalliturniir G 
 16.30 5.b filmiõhtu 
 18.00 Kodutütarde  
 omaloomingupäev Kärlal 
 Üleriigiline B.Alveri konkurss  
 Tähetund Jõgeval 
L  24.11 Üleriigiline B.Alveri konkurss 
 Tähetund Jõgeval 
 Vabariiklik põhikooli ja  
 gümnasistide väitlus I etapp 
 10.00 Füüsika lahtine võistlus (TÜ) 
P  25.11 Vabariiklik põhikooli ja  
 gümnasistide väitlus I etapp 
 

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED 

K  14.11 Stella Hommik. Keelekoolitusest 
N  15.11 Direktsiooni info 
R  16.11 Ly ja Aado Haandi. Muljeid Türgist 
E  19.11 Viljar Aro 

T  20.11 Marit Kikas. 
 Matemaatikaõpetajate päevadest 
K  21.11 Marju Roberts. Muljeid Londonist 
N  22.11 Direktsiooni info 
R  23.11 Marina Priske. Tähelepanu  
 hoidmisest klassiruumis 
 

TÄNAME! 
 

Triin Vallsalu ja Diana Õun — aktiivilaagri 
õnnestunud korraldamise eest. 
Mari Ausmees ja Riina Laanes — 
koorilaagrite tulemusliku organiseerimise eest. 
Ly Haandi ja Enn Laanemäe — õpilaste väga 
hea ettevalmistamise eest 
rahvastepallivõistlusteks. 
 

HÄÄLETA SÜG100 POOLT 

 
 
On käimas Kuressaare kaasava eelarve hääletus 
Kuressaares sisse kirjutatud üle 16-aasta 
vanustele inimestele. Meie ühine kool ootab 
sealt ligi 6000-eurost tuge. Me võiksime vabalt 
saada kokku üle tuhande hääle, sest meid, SÜG-
iga seotud inimesi, on palju. Oma ühise kooli 
sajanda sünnipäeva puhul võiks ju pingutada ja 
näidata, et me suudame. Hääletada saab 
elektrooniliselt 
https://www.volis.ee/gvolis/osale/view/370?ette
panek=36917&kid=339696  kasutades ID-kaarti 
või mobiil-ID. Samuti saab hääletada Saaremaa 
Vallavalitsuse infolauas (Lossi 1, Kuressaare) 
isikut tõendava dokumendi alusel.  Meie sooviks  
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on avada ajalooline fotogalerii Saaremaa 
Ühisgümnaasiumi esifassaadil SÜG100 
tähistamiseks. 
 

Hääletamisel osalemiseks on vajalik hääl anda 
kahe erineva ettepaneku poolt. Juba on 
juhtumeid, kus antakse oma kaks häält ühele 
ettepanekule või jäetakse teine hääl andmata. 
Need tulemused nullitakse. Kui keegi on nii 
teinud või tahab hilisemas oma arvamust muuta, 
siis saab uuesti volises hääletada, muutes oma 
juba antud valikuid. Hääletus kestab kuni 18. 
novembrini 12.00. 
 

Jaanuaris püüame oma ajaloolise fotogalerii 
avada. Mida juubeli puhul veel teeme? 
Reedel, 04.01 Hariduskonverents SÜG100 aulas 
kõigile huvilistele. 
Teisipäeval, 15.01 SÜG100 aktused aulas 
õpilastele ja kutsutud külalistele. 
Reedel, 18.01 Ivo Linna ja Antti Kammiste 
loengkontserdid aulas õpilastele. 
Reedel 18.01 Talveball aulas gümnasistidele. 
Laupäeval, 19.01 SÜG100 ball aulas Ivo Linna 
ja Supernovaga töötajatele, lastevanematele ja 
vilistlastele. 
Laupäeval, 02.02 SÜG-i vilistlaste bridžiturniir 
ja kabaree-etendus vilistlastele. 
Küllap jõuame muudki. 
 

Aga praegu võta arvuti ja ... 
HÄÄLETA ISE, MOTIVEERI OMA 
TUTTAVAID, GÜMNAASIUMI 
KLASSIJUHATAJANA INNUSTA LINNA 
SISSEKIRJUTUSEGA GÜMNASISTE JA 
NENDE VANEMAID, PÕHIKOOLI 
KLASSIJUHATAJANA INNUSTA OMA 
KLASSI LAPSEVANEMAID JA INNUSTA 
INNUSTAJAKS KA OMA KLASSI 
HOOLEKOGU ESINDAJA, KAASA 
VILISTLASI! 
 

Viljar Aro, koolijuht 
 

 „Üks isa suudab lapsele anda 

rohkem eluks vajalikke teadmisi 

kui kümme õpetajat.” 
 

Neljapäeva, 8. novembri õhtul kogunesid 1.a 
klassi õpilased koos isadega SÜG-i II korrusele. 
Koos valmistuti orienteerumismänguks kooli 
territooriumil. Pärast õpetaja tervitust said 
lapsed valida aknalaualt omale ühe pilditüki. 

 
 

Nende tükikeste järgi tuli panna kokku pilt ja nii 
leida omale  võistkonnakaaslased. Seejärel 
kontrolliti üle taskulambid, sest need abimehed 
võimaldasid pimeduses üles leida helkuritega 
varustatud  kontrollpunktid. Iga kontrollpunkti 
küljes olid küsimused, millele tuli üheskoos 
vastus leida. Võistlejad said 
orienteerumiskaardid ning mäng võis alata.  

 
 

Põnevat otsimist pimedas jätkus terveks tunniks. 
Pärast suurt jooksmist said võistkonnad oma 
vastuste õigsust ise kontrollida.  
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Kui kõik võistlejad olid rajalt tagasi jõudnud, 
tehti kokkuvõte ja söödi kommi. Lapsed said 
kingituseks helkurid ning õhupallid. Seejärel 
õnnitlesid lapsed oma isasid. Lähenevaks 
tähtpäevaks olid väikesed särasilmad  isadelt 
võetud intervjuu põhjal kirjutanud jutukesed 
ning maalinud pildi oma isast. 
 
Laste arvamused.  
Grete:  „See oli nii palav võistlus!” 
Mario:  „Väsitav, aga põnev!” 
Sofia: „See oli huvitav, et minu nimi oli 
vastusevariandis.” 
 
„Isa ei räägi sulle sellest, kuidas sa pead elama. 
Ta elab nii, et see on sulle eeskujuks.” 
 
Tänan teid, head isad, et olite  meiega! 
 
Tänutundega õp Margit 
 

UKULELEDEGA MÄNGIMA! 
 

 
 
ESIMENE KOGUNEMINE HUVILISTELE 
TOIMUB T. 20.NOV. KELL 15.00- 16.00 
(mitte 13.11!) lauluklassis! 
 
Kel PILL olemas, võetagu kaasa! 
Teeme koolile sünnipäevaks üllatuse! 
 
Õpetajad Riina ja Mari 
 

3.B TEGEMISED PILDIS 
 
Majandust võib õppida mitmeti... näiteks 
LEGODEGA ☺ 
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SÜGPress 
 

OMALOOMINGU LEIUNURK 
 

Pallimäng 
 

Õues oli ilus soe suvepäev. Robot Nuti kutsus 
Karli kooli staadionile palli mängima. Koos 
hakati jalgpalli mängima.  See oli lõbus! Nuti 
tegi osava löögi, aga pall tabas Karli nägu. Karlil 
oli väga valus ja ninast hakkas verd tulema. Nuti 
andis kiiresti Karlile taskurätiku. Nuti oli väga 
mures ja abistas sõpra. Karl puhastas nina ära ja 
viskas rätiku prügikasti. Nuti pani oma külma 
robotikäe Karlile nina peale. Nüüd läks valu ka 
üle. Nuti palus Karlilt vabandust ja sõbrad 
leppisid ära. Nuti kutsus Karli kohvikusse jäätist 
sööma. 
 

Albert Birkenfeldt, 3.b klass 

 

Halvatud ratsutaja 
 
Paljud riskivad sporti tehes oma eluga. Vanemad 
tahavad valida oma laste karjääri. Vahel ei lasta 
opereeritud patsiente vaatama. Selliseid 
probleeme võib leida Alan Marshalli raamatus 
,,Ma suudan hüpata üle lompide’’ ja neid selles 
kirjandis arutataksegi. 
 
Kui inimesel on juhtunud suur õnnetus, siis on 
võimalik, et teda opereeritakse. Peale 
operatsiooni on inimene väsinud (kui ta ärkvel 
on), aga need, kes temast hoolivad, tahavad teda 
näha. Kahjuks ei luba arstid enamasti inimesi 
kohe pärast operatsiooni sisse ning selleks on ka 
oma põhjus. Raamatus tehakse Alanile 
operatsioon ja kui ta ärkab üles, pole kedagi. Ta 
tunneb end üksi. Sellepärast võiks ikka inimesi 
sisse lasta ja kui vaja, siis niimoodi, et kirurgid 
kontrollivad, ega midagi valesti ei lähe. 
 
Paljud lapsevanemad saavad lapse ja tahavad ise 
otsustada, mida laps oma eluga teeb. Loetud 
raamatus räägib Alani isa sellest, kuidas ta teeb 
oma poja metsameheks ja jooksjaks. Enamus 
vanemad teevad seda enda arvates ,,oma lapse 
heaks’’, aga vahel poeg või tütar ei tahagi saada 
metsameheks ega jooksjaks. 
 
On mitu ekstreemsporti, aga iga tavaline sport 
võib olla ohtlik. Ujudes võib uppuda, joostes 
jalale viga teha, kaugust hüpates halvasti 
kukkuda jne. Sporti teha pole vale, aga inimesed 
ei arvesta kõikide asjadega, nt enne võistlust 
soojendust tegemine. Raamatus kukub Alan 
hobuse pealt maha ja vigastab jala ära. 
Sellepärast peaksid inimesed rohkem mõtlema 
enne hüppe sooritamist või jooksu jooksmist ja 
muidugi ratsutamist. 
 
Inimesed võivad ikka teha sporti, isa ja ema 
võivad tahta oma laste eest karjääre valida ja 
opereeritud patsiendid võivad puhata üksi. Peab 
kontrollima aga, et sporti tehes vaadatakse ette, 
last ei sunnita nt korvpalluriks hakkama ja et 
opereeritud inimene ei peaks ootama liiga kaua, 
et oma pere näha. 

 
Rickie Magnus Jojo Roberts, 7.A 


