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Janne Traumann. Positiivne
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KEVADPÜHA
Direktsiooni info
Jaanika Kask. Aineülene
digikultuur

TÄNAME!
Kadri Pulk — õpilaste väga hea juhendamise
eest rahvastepalli võistlusteks.
Ly Haandi — tänu kooli ujumise
meistrivõistluste korraldamise eest.
Rita Ilves, Sirje Kreisman — õpilaste
suurepärase juhendamise eest maakondlikuks
vendade Liivide etluskonkursiks.
ÕNNITLEME!
SÜGi 101. lennu tantsijad ja Jutta Loviisa
Juht — Koolitantsu laureaat ja eripreemia
TUTIPÄEVAJOOKSUGA
EKSAMIMARATONINI
Tõepoolest, abiturientide tutinädal on kohe läbi
ja tutiaktuse rõõmujoovastus kulminatsioonis.
Kel kahjupisarad veel veeremas, kel mõtted juba
eksamitel. Esimese eksami eelsed vabad päevad
võimaldavad kiirendatud korras meelde tuletada
emakeele ja kirjanduse põhitõdesid. Ka kõigil
teistel kipub eksamiootusärevus
kevade
nautimist varjutama. Ehk oleks hea, kui
vihmasabinad ja jahedus annaksid veel
võimaluse laua taga istuda.
Munadevärvimismeeleolus ja jüripäeva lõkkes
saab talv siiski lõplikult otsa ja sügisese
mihklipäevani peaks endile uued, põnevad
tegevused leidma. Vahepealne eksamiteaeg tuleb
siiski ka üle elada. Eks igaühel on oma retsept,
kuidas eksamitel õnnestuda. Kindel on see, et:
- tuleb säilitada rahu ja kaine mõistus;
- mõistlik on teha ettevalmistusplaan tänasest
eksamiteni;
- tark on uurida, kas kogu materjal on olemas;
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- kindlasti tuleb pinnida õpetajaid e küsida palju
ja arukalt;
- peab kindlameelselt loobuma segavatest
ahvatlustest;
- eesmärgiks saab olla vaid maksimaalse
tulemuse saavutamine.
Eksam ei ole koll, vaid hetk, mil kogeme enda
tegelikkust. Eksam on võimalus saada
tagasisidet, et sättida suunda, muuta kiirust ja
täpsustada eesmärki. Eelkõige on eksam õpilase
ja õpetaja ehk ka kodu ja kooli koostöö
mõõtmine. Õpetaja poolt pandav hinne on
hinnang nii õpilasele kui ka õpetajale endale.
Parimate tulemuste nimel on viimane aeg
mõelda, mida veel teha. Vanematelgi on oma
roll — rahustada, toetada, motiveerida.
Lõpetuseks minu ühe lemmikraamatu Sean
Covey „Väga efektiivse teismelise 7 harjumust“
viimane lause: „Sa ei saa aja liivaranda jälgi
jätta, kui sa kogu aeg paigal istud. Ja kes tahaks
aja liivarannale tagumikujälgi jätta?“
Soovin kõigile meeldejäävat homset tutipäeva ja
edukat eksamimaratoni läbimist!
Viljar Aro, koolijuht
Maakondlik vendade Liivide
konkurss
10. aprillil toimus SÜGis maakonna vendade
Liivide konkurss, osalejaid oli 16. Esitada tuli
luuletus Juhan või Jakob Liivilt ja proosa Liivi
preemia laureaadilt.
Osalejaid hindasid Tõnis Kipper, Triino Lest,
Maire Sillavee ja Kaie Rõõm-Laanet.
Välja anti Grand Prix, 3 laureaaditiitlit ja 4
eripreemiat.

Meie koolist osalesid Cathrin Benita Poopuu,
Katrin Kurvits, Alari Nuut, Sander Teras, Uku
Pokk.
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Aitäh kõigile väga tubli esinemise eest!
Tulemused:

GRAND PRIX:
Uku Pokk SÜG (juhendaja Rita Ilves)
LAUREAADID:
Sander Teras SÜG (juhendaja Sirje Kreisman)
Friida Põld Valjala PK (juhendaja Annali
Saarela)
Rasmus Vendel KG (juhendaja Marit Tarkin)
ERIPREEMIAD:
Alari Nuut SÜG (juhendaja Rita Ilves)
Katrin Kurvits SÜG (juhendaja Sirje Kreisman)
Sandra Kuusk KG (juhendaja Marit Tarkin)
Karoliina Kaljuste OG (juhendaja Katrin Kirs)
Konkursi korradaja Rita Ilves
Vanalinna Kooli XXV karikaturniiri
rahvastepallis
29. märtsil toimus Kuressaare Vanalinna koolis
XXV karikaturniir rahvastepallis, mis sisuliselt
oli sõpruskohtumine Saaremaa 1.-3. klasside
ning 4.-5. klassi õpilaste vahel. Mängiti ühe
geimi võiduni 4 minutit.
Kuni 3. klasside arvestuses võitsid nii SÜGi
poisid kui ka tüdrukud. Poistel saavutas 2. koha
Kaali Kool, 3. oli võõrustaja kool ehk
Kuressaare Vanalinna Kool ja 4. olid Aste
Põhikooli poisid.
Meie meeskonnas mängisid Steven Mägi (3.b),
Sten Robin Noor (2.a), Tristan Koppel (3.b),
Jesse Esna (3.b), Hugo Sarapuu (3.b), Marten
Aus (2.a) ja Reio Markkus Lepp (2.d) ning
parima mängija tiitli sai Jesse Esna.
Kuna tüdrukutel oli vastaseks ainult Kuressaare
Vanalinna Kooli naiskond, siis mängiti nendega
3 geimi, et leida turniiri võitja. Kõigil kolmel
kohtumisel võitsid SÜGi tüdrukud.
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Meie naiskonnas mängisid Luisa-Marii Kuusk
(2.a), Loore Birkenfeldt (3.b), Birgit Raamat
(3.d), Marin Ool (3.d), Mirell Õiemets (3.b),
Aleksandra Ruttu (3.b), Säde-Lee Jürisson (2.a),
Katarina Lember (3.d) ning parima mängija tiitli
sai Birgit Raamat.
4.-5. klasside arvestuses saavutasid SÜGi
tüdrukud 3.koha, võitis Aste Põhikool ja teine
oli Kuressaare Vanalinna Kool.
Meie 4.-5. klasside naiskonnas mängisid
Lissandra Pajunurm (5.a), Eleonora Rahnik
(5.a), Olivia Laidma (5.a), Loore Lee Kirss (5.a),
Helena Tamleht (5.b), Ulla Maripuu (5.b), Maris
Rüütel (5.b) ning naiskonna parima mängija tiitli
sai Maris Rüütel.
Poisd saavutasid samuti 3. koha, võitis Aste
Põhikool, teine oli Kuressaare Vanalinna Kool
ja 4. oli Kaali Kool.

AVASTAMISRÕÕM KESKAJA
ELAMUSKESKUSEST
Esmaspäeval, 8. aprillil külastas 1.d klass meie
kodulinna
vaikelus
paiknevat
Keskaja
Elasmuskeskusest „Archebald".
Külaskäik sai teoks tänu keskuse eestvedajate
Argo ja Marju Kirsi ning Saaremaa
vallavalitsuse koostööle. Südamesoe tänu Teile
selle võimaluse eest!
Keskaja Elamuskeskuses ootas meid pea
kahetunnine programm, kus saime keskuse ühe
looja, Argo Kirsi juhendamisel ja tema ilmekal
jutuvestmisel rännata tänapäevast keskaega.
Rännaku
käigus
tutvusime
keskaegse
piinakambri
ja
inimeste
tolleaegsete
mõjutusvahenditega,
samuti
relvade
ja
turvistega.

Meie 4.-5. klasside meeskonnas mängisid Kaur
Vesberg, Jarmo Mononen, Laur Erik Laine,
Eron Laak, Illimar Kirs, Markus Aadussoo (kõik
5.b õpilased) ning meeskonna parima mängija
tiitli sai Kaur Vesberg.
Lisaks selgitati üldvõitja ehk 1.-3. klasside ja 4.5. klasside poiste ja tüdrukute tulemused liideti
kokku leidmaks üldvõitja kooli. Tänu meie
sportlaste tublile esinemisele võtis üldvõidu
karika Saaremaa Ühisgümnaasium.
Keskaegsete raudrüüde selga proovimine pakkus
elevust nii poistele kui tüdrukutele
Veel õppisime vibu laskma, kiviheitemasinat
käsitlema ja mesilasvahast küünalt valmistama.

Pildil 1.-3. klassi võidukad võistkonnad. Ees
palliga Steven Mägi (3.b). Teises reas vasakult
Sten Robin Noor (2.a), Luisa-Marii Kuusk (2.a),
Loore Birkenfeldt (3.b), Birgit Raamat (3.d),
Marin Ool (3d). Kolmandas reas Tristan Koppel
(3.b), Jesse Esna (3.b), Mirell Õiemets (3.b),
Aleksandra Ruttu (3.b), Säde-Lee Jürisson (2.a),
Katarina Lember (3.d). Varbseinal Hugo
Sarapuu (3.b), Marten Aus (2.a) ja Reio
Markkus Lepp (2.d).
Õpetaja Kadri Pulk
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Kiviheitemasin töötas nagu kellavärk
Lisaks panime end proovile võitlus- ja
osavusmängudes ning uudistasime küülikute
eluolu.

— KOOLI INFO —

Kuna keskuse mitteametlikuks hüüdlauseks on
„Asjade mittepuutumine on keelatud!", saime
keskaega
puudutavatest
esemetest
ning
tegevustest vahetu ja unustamatu kogemuse.
Soovitame Keskaja Elamuskeskust avastama
minna kõigil, kes seda veel teinud pole!

Cätlin
Kostjutšenko:
„Mulle
meeldis
piinakamber ja maskid ja veel see, et sai
puujuppidega lasta."
Elis Helena Võidula: „Seal oli tore vibu lasta ja
jänestele pai teha."

1.d klassi õpilaste vahetud muljed:
Aleksander Kasak: „Väga huvitav oli
piinakamber ja relvade ruum. Ka meeldis mulle
vibuga laskmine, küünla valmistamine ja
katapuldiga pommitamine."

Heidi Pirma: „Keskaja elamuskeskuses oli
minu lemmik asi, et Sofia oli nii julge tüdruk."

Erik Paiste: „Mõõgavõistlus oli äge."

Kelly Lepisto: „Mulle meeldis seal väga
poistega mängida. Eriti Erikuga."
1.d klassi muljed täheldas üles õpetaja
Janne Nurmik
KEVAD TEISEL KORRUSEL

Vibulaskmises said nö käe valgeks kõik, kel
julgust ja pealehakkamist
Keitlin Paur: „Mulle meeldis vibulaskmine,
rüüd ja piinakamber."
Susan Salumägi: „Oli tore, et saime jäneseid
vaadata ja vibuga lasta."
Mihkel Saar: „Kõik, mis keskuses oli, mulle
meeldis."

Oma silma- ja käetäpsust õnnestus testida otse
hoosõidult
Yese Truu: „Lahe oli see, et olid mõõgad ja
rüüd."
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