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PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

K 13.03

K 13.03

N 14.03

R 15.03

Emakeelepäeva nutivõistlus
Õigekirja- ja
kirjatehnikavõistlused
algklassidele
11.00 Kogunemine aulas 7.-9.
klass
12.00 Kogunemine aulas
(gümnaasium)
16.00 Väärikate Ülikool
18.30 Ö-Ülikool
19.00 MK abiturientide ball
8.00 Õpilasesinduse koolitus
Emakeeleolümpiaadi lõppvoor
Püha Patricku päeva tähistamine
19.00 Kabaree

L 16.03

10.00 Jukukool
Emakeeleolümpiaadi lõppvoor
Lingvistikaolümpiaadi lõppvoor
EMLS korraldatav poiste-solistide
piirkonnavoor Tallinnas

P 17.03

Lingvistikaolümpiaadi lõppvoor
EMLS korraldatav poiste-solistide
piirkonnavoor Tallinnas

E 18.03

10.45 Klassivanemate koosolekud
13.00 Direktsiooni koosolek

T 19.03

16.00 Õpilasesinduse koosolek

K 20.03

14.30 Juhtkonna koosolek
14.00 Põhikooli mälumängu III
voor
16.00 Nõukoja koosolek

Marika Mets. Taas HEVõpilastest
Direktsiooni info
Taimi Arnus. Muljeid Masingu
kooli konverentsist
Viljar Aro
Rita Ilves. Miniteatripäevad 2019
Janne Nurmik. Tervitus Hispaania
vanimast sadamalinnast
Direktsiooni info
Irena Sink. Eelkooli tagasisidest

N 14.03
R 15.03
E 18.03
T 19.03
K 20.03
N 21.03
R 22.03
TÄNAME!

Irena Sink, Marina Mäetalu — eelkooli
juhtimise ja uute ideede elluviimise eest!
Mari Ausmees, Reeli-Alli Kaesvelt, Ruta Kelt,
Marina Mäetalu, Margit Mägi, Sirje
Paakspuu, Viire Pors, Marit Püüa, Kaie
Raud, Katrin Rosin, Irena Sink — eelkooli
korraldamise ja läbiviimise eest.
Rita Ilves — õpilaste suurepärase juhendamise
eest vabariiklikuks rahvaluuleolümpiaadiks.
Taimi Arnus, Marit Kikas, Linda Kuuseok,
Kristi Orgmets, Katrin Rosin — õpilaste väga
hea ettevalmistuse eest matemaatikaolümpiaadi
piirkonnavooruks.
Inge Vahter — õpilaste väga hea ettevalmistuse
eest bioloogiaolümpiaadi lõppvooruks.
ÕNNITLEME!
Vabariiklikul rahvaluuleolümpiaadil saavutas
Liisa Õunpuu (11.A) 3. koha ja Jutta Loviisa
Juht (12.C) 6. koha.

N 21.03

Känguru võistlus

R 22.03

Keemiaolümpiaadi lõppvoor
Saaremaa Miniteatripäevad,
Lühendatud tunnid
21.00 Kabaree

Vabariiklikul bioloogiaolümpiaadil saavutas
Vootele Mets (10.C) 10. koha ja Torm
Vatsfeld (10.C) 13. koha.

L 23.03

Keemiaolümpiaadi lõppvoor
Ühiskonnaolümpiaadi lõppvoor
Saaremaa Miniteatripäevad

ON NIMEAEG

P 24.03

Saaremaa Miniteatripäevad
Laulupeo II üldproov
poistekooridele

Juba nädal tagasi räägitud ideekorjel selgus, et
valdavalt soovitakse ka tekkiva põhikoolina
jätkata sama logo, sama tekli, sama koolivormi
ja sama hümniga, sest alustav gümnaasium ju
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neid ei kasuta. Aga nimi? Põletav küsimus? Kel
vähegi mõtteid, lasku tulla e saatku minu meilile
oma arvamusi. Tänaseks pakutud nimevariandid
on järgmised:
- Kuressaare Hariduse Tänava Kool (KHTK või
HTK), sest asume sellenimelisel tänaval
(naljatlemisi – Hariduse tänaval õpitakse ja
Nooruse tänaval möllatakse e kas selline
„vastandus“ on mõistlik?);
- Kuressaare Linnakool (KLK), sest see on
ajalooliselt esimesena nimetatud kool meie
linnas ja natuke võiks vihjata ka sajandi
saarlasele Ivo Linnale, kes on meie kooli
teeneline vilistlane;
- Saaremaa Ühisgümnaasium (SÜG) e nimi
võiks jääda samaks kogu oma ajalooga, mis sest,
et gümnaasiumiosa enam pole;
- Saaremaa Ühiskolleegium või Saaremaa
Ühishariduskolleegium (SÜK – hääldus muutub
tegelikuks, sest SÜG-i oleme ka alati hääldanud
tugevana
e
SÜK),
sest
meie
keskkonnahariduskeskuse tegevusega oleme
tegelikult seotud pea kõigi Saaremaa koolide ja
paljude lasteaedadega ning tegu oleks nagu
kollegiaalsuse e koosjuhtimisega (Eestis on
olemas ka gümnaasiumina Tallinna Vanalinna
Hariduskolleegium ja põhikoolina Maarjamaa
Hariduskolleegium).
Ootan huvitavaid ja innovaatilisi ideid ning ka
mõne juba pakutud mõtte tarku põhjendusi või
vastuväiteid.
Kena kevadeootust soovides
Viljar Aro, koolijuht
EMAKEELEPÄEVA KOODIMÄNG
Kutsume üles kõiki nuputamishuvilisi osa võtma
14. märtsil emakeelepäeva koodimängust!
Kooli seintele on kinnitatud 12 QR-koodiga
ülesannet. Need tuleb lahendada ja õiged
vastused raamatukokku viia.

PÜHA PATRICKU PÄEV
Rongkäigujooks
Kutsume kõiki SÜG-i klasse üles reedel, 15.
märtsil tähistama Püha Patricku päeva! Püha
Patricku päev (iiri Lá Fhéile Pádraig, inglise St.
Patrick's Day) on tavaliselt 17. märtsil tähistatav
katoliiklikku päritolu usupüha, millest 20.
sajandil kujunes ülemaailmselt tähistatav iiri
kultuuri püha, mis sai nime Iirimaa tuntuima
kaitsepühaku, püha Patricku järgi. Püha Patricku
päeva kombestikus on tähtsal kohal roheline
värv, mida peetakse Iirimaa sümboliks.
Kantakse
rohelist
värvi
või
rohelise
ristikheinalehega rõivaid, märke, linte ja muud
atribuutikat.
Püha Patricku päeval korraldatakse paljudes
maades rongkäike. Tänapäeval on kõige lühem
Püha Patricku päeva paraad USAs Arkansases
Hot Springis, kus paraadil osalejad läbivad 30meetrise teekonna.
ÜRITUS: Rongkäigujooks
AEG: 15. märts 2019
SIHTGRUPP JA KELLAAEG:
1.-4. klassid kell 11.50
5.-9. klassid kell 9.50
10.-12. klassid kell 10.50
KOHT: võimla või koolimaja I korrus.
ÜRITUSE EESMÄRK: Tutvustada õpilastele
erinevate riikide traditsioone ja veeta vahetunnid
lustlikult koos teiste koolikaaslastega. Liikudes
ja mitte telefonide seltsis!
JUHEND:
1. Osaleda saab terve klass! Mida rohkem
klassist osalejaid on, seda parem . Miinimum
õpilaste arv on aga 10. Juhised jooksuks saab
vahetult enne starti.
2. KÕIK võistlejad peavad olema silmnähtavalt
riietunud rohelisse!!

Mängida võid üksi või kuni 4-liikmelistes
võistkondades. Kõik klassid on oodatud:
esimesest abituuriumini ☺
Parimatele auhinnad!

3. Eelregistreerimine kuni 14. märtsini k 15:00
liis.ojasaar@syg.edu.ee või kabinetis 308 (kell
15:00).

Head mängulusti soovides
emakeele ainekomisjon

Korraldajad: võõrkeele õpetajad Liis Ojasaar,
Reet Lulla, Diana Õun
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UKULELE RING!

MEENUTUSI EELKOOLIST

Oleme taas tegutsemas:
TEISIPÄEVITI KELL 15.30 LAULUKLASSIS.
Ootame ka uusi huvilisi (1.-12.klassini.)
Eriti on oodatud PILLIOMANIKUD!

Selleks õppeaastaks on eelkooli tegevus
lõppenud. Koos käidi viiel korral ja nagu ikka,
olid vanematele laste tundide ajal loengud.
Lapsevanemate tagasisidest saime teada, et küll
on vahva, et eelkooli korraldatakse ja sooviti
tegijatele jõudu ja tahtmist edaspidiseks.
Enim meelde jäänud lektorid olid vilistlane Villu
Vatsfeld ja KiVa esindaja Kristiina Treial,
samas
meeldisid
ka
direktor,
uued
klassijuhatajad ja Daili Tuuling Rajaleidjast.
Vanemate sõnul olid lapsed peale eelkooli
õhinat täis ning rääkisid rõõmsalt oma
toimetuste kohta. Lapsed oleksid tahtnud
eelkoolis tihedamini käia.
Eelkool lõppes üllatusesinemisetega, kus
vanemad laulsid lastele ja esitasid luulekava.
Laulud ja luuletused õpetasid neile selgeks
õpetajad Mari Ausmees ja Reeli-Alli Kaesvelt.
Lapsed esitasid vanematele samuti kaks laulu.
Iga laps sai kingituseks värvipliiatsid ja
šokolaadi ning eelkooli lõputunnistuse.
Täname eelkooli õpetajaid: Ruta Kelt, Katrin
Rosin, Viire Pors, Kaie Raud, Sirje Paakspuu,
Marit Püüa, Janne Nurmik, Margit Mägi.

(Aga klassis on ka 12 ukulelet ootamas....)
Mari ja Riina
MATEMAATIKAOLÜMPIAADI
MAAKONNAVOOR
9. märtsil toimus 4. – 6. klasside matemaatikaolümpiaadi maakonnavoor. Olümpiaadi esikolmik ja meie õpilased esikümnes olid järgmised:
4. klass (26 osalejat)
1. koht Tuule Kalamees
2. koht Sander Kallas Lümanda PK
3. – 5. koht Liisa Naulainen KG
3. – 5. koht Alicia Peegel KVK
3. – 5. koht Joosep Pitk Valjala PK
5. klass (35 osalejat)
1. koht Reio Mägi
2. koht Illimar Kirss
3. koht Ruudi Moon Muhu PK
5. koht Jarno Mononen
8. koht Markus Marek Aavik
6. klass (24 osalejat)
1. koht Jaagup Rang
2. koht Miia Saar KVK
3. koht Emma Erin Meri Leisi KK
Täname osalejaid ja õnnitleme võitjaid!
Marek Schapel, õppealajuhataja
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Eelkooli eestvedajad
Marina Mäetalu ja Irena Sink
UUT KIRJANDUST
RAAMATUKOGUS
11.02.2019
T. Erelt jt. Eesti õigekeelsussõnaraamat 2018
(võrreldes 2013. aasta trükiga on märksõnadeks
ja sõnaartiklite sisse lisatud 2600 uut sõna)
EKSA, 2018
I. Filliozat ”See on hullem, kui ma kartsin!" :
kuidas läbida uste prõmmimise periood
vanuses 12-17 (puberteet on üleminekuaeg nii
lapsele kui vanemale. Enne seda oli meil laps.
Pärast seda on meil noor täiskasvanu. Vahepeal?
Me ei tunne oma last enam ära. Ta muutub
ülitundlikuks ja sulgub oma tuppa. Ta kuulutab
oma vabaduseiha ja nõuab järjest rohkem
iseseisvust – ja ei saa hakkama lihtsategi asjade
korraldamisega.
Tuginedes
tänapäevastele
teadmistele aju arengust näitab autor, et
teismeiga on ajule ääretult haavatav aeg,
õppimise seisukohast tohutu potentsiaaliga aeg)
Otto Wilhelm, 2018
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T. Pajuri Eriline maailm : kõikidele, kes
töötavad või elavad koos intellektipuudega
inimestega (põhjalik teemadekäsitlus ja raamatut
läbivad
elulised
näited
on
abiks
tegevusjuhendaja töö tõhusamal korraldamisel ja
mitmekesistamisel) Avita, 2018
ÕPPEKIRJANDUS:
V. Karelson Loodusõpetuse õpik 3. klassile II
osa (Skriibus, 2019)
Usundiõpetuse tööraamat I kooliastmele :
Kohtumised. Tavad, lood ja väärtused (Maurus,
2016)
R. Varik jt. Eesti keele tööraamat 5. klassile I
osa (Maurus, 2018)
A. Vallik
Pintsu ja Tutsiku lugemik :
kirjandusõpik 5. klassile. I osa (Maurus, 2018)
Kunstiajalugu gümnaasiumile : I kursus
(Maurus, 2018)
Tähekaardid. Numbrikaardid : seotud ja
sidumata kiri (kartongist kahepoolsed tähe- ja
numbrikaardid tahvlile või klassiseinale
riputamiseks, 42 tükki. NB! Esmakordselt on
komplektis ka sidumata kirja näidised (Avita,
2018)
ILUKIRJANDUS:
A.C. Doyle Baskerville`ide koer (üks läbi
aegade tuntumaid A.C. Doyle'i Sherlock
Holmesi lugusid on nüüd uues tõlkes ilusate
kaante vahel) Rahva Raamat, 2017
D. Kareva Eesti tunne (Doris Kareva poolt
koostatud isamaalise luule kogumik. Raamatus
on üle 400 isamaalise luuletuse ja lauluteksti
100 erinevalt autorilt. Tegemist on perekonna
looga, kus kõiki tekste ühendab suur hoolimine
kodumaast) Rahva Raamat, 2018
Maarja Vaino soovitab: "Üks kõige paremini
koostatud eesti luule antoloogiaid. Siin on ühest
küljest meie luule paremik, aga teisest küljest
tekstid, mida nii hästi ei teata. See võiks olla
igaühel kogu aeg öökapil”
LASTE- JA NOORTEKIRJANDUS:
R. Dahl Suur sõbralik hiiglane (SÜGi 4.A kl
kohustuslik kirjandus) Draakon & Kuu, 2016
B. Jürgenson
Piraadipoiss Peedu ja
hambaämblik (nad on suured sõbrad, nad
veedavad aega koos mängides ja jutustades,
Hambaämblik on tark - ta teab kõike
hammastest ja hambaaukudest...) 2018
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P. Raud Lugu Sandrist, Murist, tillukesest
emmest ja nähtamatust Akslist (nagu enamik
poisse, armastab Sandergi jalgpalli ja
šokolaadijäätist ning pühapäeviti kaua magada..)
Tänapäev, 2015
K. Mazetti Metslased ja vombatid : nõod
Karlssonid
(neli
last-nõbu
veedavad
lihavõttevaheaja oma tädi Frida juures Rootsi
saarestikus, kus nad loodavad veeta saarel
mõnusa nädala...Menuka nõbude Karlssonite
sarja teine raamat. Lugege ka esimest raamatut
„Kummitused ja spioonid”) Tänapäev, 2015
S. Pastis Timmu ämber : näed nüüd, mis sa
tegid (Timmu Ämber on detektiivibüroo asutaja,
president
ja tegevdirektor. See raamat, on tema
detektiivielu kajastav ajalooline dokument)
Tänapäev, 2014
P. Arnek Elli kirjad (väljamõeldud tegelastega,
kuid tegelikel ajaloosündmustel põhinev
juturaamat
11–14-aastastele.
Sündmused
ulatuvad 100 aastat tagasi, Narva. Lugejad
lapsed saavad põneva tegevustiku kaudu palju
teada Eesti ajaloost ning tutvuda tolleaegse
sõnavara ja kõnepruugiga. Raamatu autor – Pille
Arnek on varasemalt tuntud kui õpikute autor,
eripedagoog ja lingvistik (Avita, 2018)
Uudiskirjanduse kohta leiate infot raamatukogu
andmebaasist RIKSWEB
http://192.168.0.5/
(SÜG-i sisevõrgu aadress)
Iivi Jakobson
NUHKUR NAHISTAB
Mõistata ära neli küsimust! Vastuste esitähtedest
saad kokku ühe sõna. Selle võid saata aadressile
merle.prii@syg.edu.ee ja kui oled esimene
kärme õige sõna saatja, ootab sind väike
vaevatasu ka ☺
1. Mõista, mõista, kes see on? Üheksa mehe
ramm, ühe mehe mõistus?
2. Kuidas kutsutakse vesiboad teisiti?
3. Mõista, mõista, kes see on? Kanavaras,
kanavaras, koerahirm on sulle paras?
4. Mõista, mõista, kes see on? Noorelt vöödiline,
vanalt karvane, künnab maad kui pöörane?
SÜGPress

