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KOLMAPÄEVAST REEDENI 
 

K  29.05 09.00 9.klassi lõpukella päev 
 14.00  Juhtkonna koosolek 
N  30.05    
R  31.05  III trimestri lõpp 
 10.00 PK koolieksam 
 10.00-13.00 KiVa päev 
L  01.06   
P  02.06 17.00 Laulupeo Tuletee  
 tervituskontsert ja simman  
 Kuressaare kesklinnas  
E  03.06 10.00 PK Lõpueksam: eesti keel 
T  04.06 9.00 Üleminekueksamid 
 Viimane tundidega päev 1.-3.  
 klassile 
 17.00 1. klassi kevadkontsert 
 MK huvijuhtide aastalõpu  
 koosolek 
 MK Koolinoorte kergejõustik D- 
 klass Tornimäe 
K  05.06 Praktikapäevad 
 10.00 G koolieksam 
 17.00 3.-4. kl kevadkontsert 
 Loodusklasside kevadine  
 looduslaager Sõrves – 10.b ja 11.b 
N  06.06 Praktikapäevad 
 Algklasside spordipäev 
 Loodusklasside kevadine  
 looduslaager Sõrves – 10.b ja 11.b 
R  07.06 Praktikapäevad 
 Loodusklasside kevadine  
 looduslaager Sõrves – 10.b ja 11.b 
 

TÄNAME! 
 

Aime Metsmaa — valla mitmevõistluse 
läbiviimise ja õpilaste heade tulemuste eest. 

Kadri Pulk — õpilaste väga heade tulemuste 
eest TV 10 Olümpiastarti viimasel etapil ning 
EKSL kergejõustiku  meistrivõistlustel. 
 

ÕNNITLEME! 
 

Rico Robert Alliksoon (7.B) — Kuldseekli 
regati 1. koht. 

ENERGIA AMMUTAMISE AEG ON 

TAAS KÄES 
 

Juba mitmeid aastaid olen kirjutanud peaaegu 
sama — aga kes see ikka mäletab. Üks on kindel 
— suurima võimsuse saavutamiseks tuleb maale 
minna. Sinilillede järgi tulid ülased ja juba kaks 
nädalat kukkus kägu üleüleeelmisel aastal. Sel 
aastal pakkus kägu mulle mõni päev tagasi 
esialgu vaid kolme aastat, aga järgmisel päeval 
juba üle neljakümne. Vabadus valida... Kirjud 
liblikad lubavad juba terve kuu kirjut suve ja 
kollased aitavad kaasa päikeselubadusega. Meie 
pääsukesed on tavaliselt koju jõudnud 6. mail — 
aga juba mõni aasta pole nad meile pesa teinud... 
Kas sobime veel? Kõik pungub, paisub, kasvab 
ja liigub — metsik energia on vallandumas. 
Kartulid on juba näinud toominga õitsemist ja 
katteloor on puruks rebenemas, sest kartul 
tuleb..., ja ka kasvuhoonekurgid näitavad 
esimest õiega üllatatud kurgipoega. Rabarber sai 
esimeseks kisselliks nüüd juba traditsiooniliselt 
jüripäeval ja nurmenukud on korjatud — sel 
aastal ka teaduslikel eesmärkidel... Esimene 
murugi on niidetud. 
Linnas on spordiplatsid täis noori rulatajaid ja 
jalgpallureid, esimesed purjetajad täidavad merd 
ning kergliiklusteedel on taas rulluisutajad. Ka 
põhikooli tutinädal on käimas oma veesõdade ja 
muude kergemeelsustega. Kõik on valmis 
kõigeks... 
Küllap loodus ise sättis kunagi, et kevad on ka 
eksamite aeg, sest ka see vajab õhinat, endast 
andmist, kalkuleerimata pühendumist, tühjaks 
õppimist — et end veel paremini tundma õppida 
ja järgmise aasta poole kasvada ... 
Päike ja heinamaa, Arno ja Teele, õppimine ja 
õpetamine — kevadel nad kõik kohtuvad. 
Inimkonna senine ajalugu on näidanud, et kaks 
ühes on parim e koostöö on kõige alus. 
Seepärast soovin meie kooli moto järgimist — 
SAPERE AUDE! Aga mitte ainult — ka Tartu 
Ülikooli kõrval asuva Inglisilla loosung 
„OTIUM REFICIT VIRES e PUHKUS 
TAASTAB JÕU“ on oluline, et olla eluline — 
eriti kevadel. Elagem targalt! 
 

Viljar Aro, koolijuht 
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9. KLASSIDE VIIMASE KELLA PÄEV 
 

Kolmapäeval, 29. mail 
 

Kell 09.00 klassijuhatajatunnid: 
9.a ruumis 409 
9.b ruumis 407, 4.b lugemine ruumis 317 
9.c ruumis 406 
 

Kell 09.45 spaleer, milleks klassid rivistuvad 
järgmiselt Kingu tn poolsetele tagumistele 
treppidele ja I korrusele: 
IV korrusel keemiaklassi ees 7.b 
IV-III korruse vahelised trepid 5.b, 6.a, 6.b, 7.a 
III-II korruse vahelised trepid 2.b, 3.b, 4.a, 5.a 
II-I korruse vahelised trepid 2.a, 2.d, 3.a, 3.d 
I korrus 2.e, 3.c, 4.b, 4.c, 4.e, 5.c, 5.e, 5.f, 6.c, 
6.e, 7.c, 7.e, 8.a, 8.b, 8.c 
 

Kell 09.50 aulas koos 8. klassidega: 
- esimeste klasside esinemine 
- 9. klasside esinemine 
- 8. klasside etteaste 
- õppealajuhataja sõnavõtt 
 
Marek Schapel, õppealajuhataja 
 

KOKKUVÕTE SPORDIST 
 

TV 10 Olümpiastarti 48. hooaja viimane 
üksikaladega etapp toimus 19. mail Tallinnas 
Kadrioru staadionil, kus võistluskavas oli 
vanematele ja noorematele poistele (PV) 
pallivise, kettaheide ja 1000m jooks, vanematele 
tüdrukutele (TV) pallivise, kettaheide ja 600m 
jooks ning noorematele tüdrukutele (TN) 
pallivise ja 600m jooks. 

Nagu varasematelgi etappidel, säras meie kooli 
noortest kõige enam PN arvestuses võistlev Ron 
Sebastian Puiestee (5b), kes saavutas oma 
vanuste kettaheides 2. koha, tulemusega 31.15. 
Palliviskes jäi Roni tulemuseks 43.42 ning 
1000m läbis ajaga 3.42,94. PN arvestuses 
võistles ja aitas punkte finaaliks pääsemiseks 
koguda ka Mattias Kobin (4b), kelle tulemused 
olid vastavalt 19.26 kettaheites, 35.38 
palliviskes ja 4.07,18 1000m jooksus. 

PV arvestuses võistles Artur Kuning (7b), kes 
võistles kettaheites ja sai tulemuseks 31.00 
täpsel. Palliviskes oli Arturi tulemuseks 45.95. 
PV 1000m jooksus tegi hea jooksu Martin 
Truverk (7b), kes läbis kaks ja pool staadioni 
ringi ajaga 3.17,92. 

TV arvestuses tegid kaasa Maribel Remmel (6a) 
ja Reminella Kappet (6e). Maribel tegi hea 
jooksu 600m jooksus saades ajaks 1.55,07. 
Reminella see-eest sai head tulemused 
kettaheites ja palliviskes, vastavalt siis 19.79 ja 
32.61. 

TN arvestuses hoidis lippu kõrgel Luise Ling 
(4b), kes läbis 600m jooksu ajaga 2.19,66 ja 
lennutas palli 33.58 kaugusele. 

Kokkuvõttes, nelja etapi järel on meie koolil 
kogutud 19519 punkti, mis annab koolide tabelis 
11. koha ja tagab pääsu finaali, mitmevõistluse 
etapile, mis toimub 15.-16. juuni Tartu Tamme 
staadionil. Seega hoogsat harjutamist, et finaalis 
saaks nii mõnigi isiklik rekord parandatud! 
 
Kergejõustiku treener Kadri Pulk 
 

 
PN kettaheite parimad (meie Ron Sebastian 
saavutas 2. koha), keda autasustas Vabariigi 
president Kersti Kaljulaid.  
  

22. mail toimus Rakvere staadionil EKSL 
kergejõustiku meistrivõistlused 6.-12. 
klassidele. Meie kool võttis osa nii põhikooli 
kui gümnaasiumide arvestuses. 6.-9. klasside 
arvestuses saavutasid tublid sportlased 
kokkuvõttes 4. koha, jäädes 3. kohast maha vaid 
14 punktiga. Siiski oli meil väga häid tulemusi 
ja ka medalikohti. 

6.-7. klass 
60m jooksus 1. koht Kennet Puiestee (7a) 
ajaga 7,86 
Kaugushüppes 1. koht Artur Kuning (7b) 
tulemusega 5.37 
Kaugushüppes 2. koht Kennet Puiestee (7a) 
tulemusega 5.23 
600m jooksus 3. koht Maribel Remmel (6a) 
ajaga 1.53,95 
60m jooksus 4. koht Karl Erik Kaljuste (5a) 
ajaga 8,09 
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800m jooksus 4. koht Martin Truverk (7b) ajaga 
2.28,58 

800m jooksus 6. koht Karl Erik Kaljuste (5a) 
ajaga 2.36,93 

Kaugushüppes 6.koht Maribel Remmel (6a) 
tulemusega 4.22 

Kaugushüppes 8. koht Kristiin Nelis (7b) 
tulemusega 4.13 

60m jooksus 10. koht Annabel Lanna (6a) ajaga 
9,36 

8.-9. klass 

100m jooksus 1. koht Brigite Hollo (8a) ajaga 
13,52 

100m jooksus 3. koht Raul Tahk (9b)  12,39 

1500m jooksus 5. koht Raul Tahk (9b) ajaga 
5.02,18 

Kaugushüppes 5. koht Kert Tartes (9a) 
tulemusega 5.26 

Kõrgushüppes 6. koht Annabel Raun (8b) 
tulemusega 1.30 

Kuulitõukes 6. koht Karmen Ehanurm (8b) 
tulemusega 9.35 

Kaugushüppes 7. koht Siim Andres Himmist 
(9a) tulemusega 4.75 

Kaugushüppes 8. koht Annabel Raun (8b) 
tulemusega 3.88 

Kõrgushüpe 8. koht Kert Tartes (9a) tulemusega 
1.55 

800m jooksus 9. koht Kirke Medri (8b) ajaga 
3.14,25 

Kaugushüppes 9. koht  RoosMarie Karmel 
Pšenitšnaja (9b) tulemusega 3.80 

Kõrgushüppes 9. koht Brigite Hollo (8a) 
tulemusega 1.20 

Kuulitõukes 10. koht Mihkel Keso (9a) 
tulemusega 8.98 

Väike-Rootsi teatejooksus 4. koht ajaga 2.30,68 
koosseisus Brigite Hollo (8a),  Kennet Puistee 
(7a),  Maribel Remmel (6a),  Siim Andres 
Himmist (9a). 

Gümnaasiumide arvestuses eelmise aasta 
tulemust üle trumbata ei õnnestunud, 
lõppkokkuvõttes 7. koht 442 punktiga. Sellest 
hoolimata oli meil häid tulemusi ja ka 
medalikohti. 

Kettaheites 3. koht Gendra Allikmaa (11c) 
tulemusega 33.80 

Kuulitõukes 4. koht Gendra Allikmaa (11c) 
tulemusega 11.34 
800m jooksus 6.koht Luise Vevers (10c) ajaga 
2.51,63 
Kõrgushüppes 7. koht Huberta Karma (11c) 
tulemusega 1.40 
Kuulitõukes 7. koht Robin Alba (11b) 
tulemusega 12.08 
Kettaheites 8. koht Huberta Karma (11c) 
tulemusega 23.88 
Kaugushüppes 10. koht Eva Sagor (10a) 
tulemusega 4.60 
Kõrgushüppes 8.-9. koht Sander Suurna (12b) 
tulemusega 1.60 
Kõrgushüppes 9.koht Eva Sagor (10a) 
tulemusega 1.30 
Kuulitõukes 10. koht Triinu Eliise Põld (10c) 
tulemusega 8.38 
Kaugushüppes 10. koht Sander Suurna (12b) 
tulemusega 5.28 

Väike-Rootsi teatejooksus 7. koht ajaga 2.29,14 
koosseisus Eva Sagor (10a), Joosep Leemet 
(11c), Luise Vevers (10c), Sander Suurna (12b).  
Tänan õpilasi, kes võistlema tulid ja oma panuse 
andisid! Hoogsat harjutamist, et ka tuleval 
õppeaastal medalikohti meile jaguks! 
 

 
6.-7. klasside poiste 60m jooksu kiiremad. I koht 
Kennet Puiestee (7a) 
 

 
6.-7. klasside poiste kaugushüppe parimad. I 
koht Artur Kuning (7b), II koht Kennet Puiestee 
(7a) 
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6.-7. klasside tüdrukute 600m jooksu kiiremad. 
III koht Maribel Remmel (6a) 
 

 
8.-9. klasside poiste 60m jooksu kiiremad.  
II koht Raul Tahk (9b) 
 

 
8.-9. klasside tüdrukute 60m jooksu kiiremad.  
I koht Brigite Hollo (8a) 
 

 
10.-12. klasside tüdrukute kettaheite parimad.  
III koht Gendra Allikmaa (11c) 

Valla mitmevõistluse parimad 

selgunud 2019. aasta kevadel 

Reedel, 17. mail 2019 toimusid Kuressaare 
Kesklinnastaadionil Saaremaa valla 5.-9. 
klasside kergejõustiku meistrivõistlused 
viievõistluses. Kohale olid tulnud kolme 
põhikooli ja ühe gümnaasiumi võistkonnad. 
Segadust tekitas mõnepäevane eelnev info. 

Võistlejaid võttis vastu suviselt soe ilm ja mahe 
tuul. Kõik olid optimistlikult häälestatud. 
Mitmed võistlejad tegid oma isiklikud rekordid. 
Kahju ainult, et tänapäeval paljud koolid ei võta 
võistlustest osa. 

Mitmevõistluse programmis oli tütarlastel 60 m 
jooks, kaugushüpe, pallivise, kuulitõuge 3 kg 
kuuliga ja 600 m jooks. 
Poeglastel oli 5-võistluse aladeks 60 m jooks, 
kaugushüpe, pallivise, kuulitõuge 5 kg kuuliga 
ja 800 m jooks. 

Võistluste lõpus said tunnustuse auhinna iga ala 
võitja ja tehti kokkuvõtted parimate 
punktisummade kogujatest. 

Medalid said kaela kolm parimat  neidu ja 
noormeest põhikoolide ja gümnaasiumide 
arvestuses. 

Meie kooli esindasid 3 tütarlast, kes saavutasid 
kõik ilusad tulemused. 

Paremusjärjestus oli järgmine: 

I koht Triinu-Liis Toom 7.a klassist kogus 271 
punkti (9,0  - 4.16 - 34.36 - 7.78 - 2.03,5 ) 

II koht Brigite Hollo 8.a klassist kogus 230 
punkti ( 8,3- 4.11 - 33.19 - 7.38 - 2.43,5 ) 

III koht Annabel Raun 8.b klassist kogus 212 
punkti ( 9,6 -3.93 - 43.70 - 7.45 - DNF ) 

 
Saaremaa ühisgümnaasiumi esindajad:  
Artur Kuning, Annabel Raun, Triinu-Liis Toom 
ja Brigite  Hollo 
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Meie kooli poeglastest lõpetas võistluse : 

I kohaga Artur Kuning (2005) 7.b klassist 248 
punktiga ( 8,2 - 5.05 - 44.56 - 8.78 - 2.43,1 ) 

Võistles ka Ron Sebastian Puiestee 5.b osadel 
aladel- DNF ( 8,5 - 4.63 - 44.32  - DNS- DNS ) 

Maapõhikoolide parim tütarlaps oli Lisett Ait 
Tornimäe PK(8.kl) 281 punktiga (9,1- 3.85 -
35.26 - 6.27- 1.52,7). 

Poiste parim oli Laur-Justin Auväärt Mustjala 
LPK (2002) 9.kl 329 punktiga (7,7- 5.63- 56.67 
- 9.16- 2.32,3 ). 

Koolide võistkondlikku arvestusse läks kahe 
parema võistleja tulemused. 

Põhikoolide poiste parim Tornimäe PK 584 p, II 
Salme PK 482 p, III Mustjala 329 p. 

Põhikooli tüdrukute parim Salme PK 478 p, II 
Tornimäe PK 472 p. 

Saaremaa ühisgümnaasiumi tüdrukud kogusid 
501 punkti. SÜG-i poiste punktid kogus üksinda 
Artur Kuning 248. 

Põhikoolide üldvõitja oli Tornimäe PK 1056 
punktiga. Väga tähtis on meeskonna vaim ja 
võistlustahe. Õnnitlen kõiki võistlejaid ilusate 
saavutuste eest ja edu edaspidistel võistlustel. 
 

 
Mälestuseks sellest sündmusest sellel ajaloolisel 
staadionil jäädvustati osalejad ühispildile. 
Seoses uue riigigümnaasiumi ehitusega 
lõhutakse see staadion varsti. Kahju sellest! 
 
SÜG-i kehalise kasvatuse õpetaja ja  
võistluste üks kohtunikest- läbiviijatest  

Aime Metsmaa 
 

 

 

SÜG-i kodutütarde rühmalaager 
 

Meil toimus SÜG-i kodutütarde rühmalaager 
24.-25.05. Nagu alati ööbisime me kooli 
kaminasaalis. Seekordses laagris osales 9 
kodutütart. Enne laagri algust käisime me 
vabatahtlikena Kuressaare aianduslaadal tasuta 
suppi jagamas, mis oli üle jäänud SÜG-i 
liikumispäevast. Kõik soovijad kiitsid suppi 
väga. Suur aitäh meie kooli tublidele 
kokatädidele! 
 

 
 

Laagri esimese tegevusena käisime seikluspargis 
K-Park. Eesmärgiks oli treenida käemuskleid ja 
vastupidavust. Karoliina oli enda üle eriti uhke, 
sest läbis raja, mida eelmisel aastal ei julgenud 
teha. Kodutütardel on alati kaasas ka suur 
sõbralikkuse aura. Nii leidis Rebecca omale 
järjekordse pisikese sõbra ☺ 
 

 
 

Sealt edasi läksime Rüütel SPAsse ujuma ning 
aega veetma. Lisaks väsitava päeva lõõgastusele 
sai meelde tuletatud vees käitumise 
ohutusnõuded. Eriti lõbus oli torust allatulek 
hetkel, mis vesi kinni keerati! 
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Kuna kahel kodutütrel oli reedeõhtuste 
tegemiste ajal rahvatantsurühmaga esinemine, 
ühinesid nemad meiega alles peale ujumist. 
Kooli tagas jõudes me sõime ning sättisime 
valmis oma asjad. Peale seda vaatasime me 
videot, et teha ise üks rada NaviCup-is. Peale 
mõningast proovimist andsime aga alla, sest 
sellega me hakkama ei saanud. Küll ei lubanud 
nutitelefon õigeid asju teha, küll komistasime 
keerulise õpetuse ja keelepuudulikkuse taha. 
Selles osas on veel kõvasti arenguruumi. Lõpuks 
oli kell juba päris palju ja oligi aeg magama 
minna.  
Järgmise päeva hommikul oli meil kell 8 äratus. 
Peale äratust sättisime me end valmis, pakkisime 
asjad kokku ning sõime. Umbes 9 ajal 
hakkasime me läbima rada, mis oli meile juba 
eelnevalt NaviCupis valmis tehtud. Kell 11:15 
olime tagasi koolimajas ning sealt läksid 
väiksemad kodutütred peale kehakinnitust juba 
edasi koju, suuremad aga panid vormi selga ning 
suundusid Tänavafestivalile. Tänavafestivalil 
olime me umbes tund aega. Selle aja jooksul me 
lasime kõigil soovijatel ära arvata toiduaineid, 
lõhnasid ning kotis olevaid asju. Kuna ilm oli 
tuuline ja pigem külm, oli meil vormiga 
vahepeal üpris jahe. Peale toiduainete 
tutvustamise pidime me ka püsti hoidma 
kodutütarde lippu, mis tuulise ilma tõttu oleks 
muidu pikali kukkunud.  

 
 
Pärast Tänavafestivali läksime me kooli, 
võtsime sealt asjad ning sellega oligi laager 
lõppenud. 
 
Suur aitäh meie rühmajuhendajale, kes nii toreda 
laagri korraldas. 
 
Järgmine kokkusaamine juba sügisel. Kõik 
tüdrukud, kes on huvitatud meiega ühinemisest, 
pöörduge julgesti meie juhendaja Merle Prii 
poole ☺ 
 
Katrin Lindmäe, 8.B 
 

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. Kes on kuke abikaasa? 

2. Mis riigi lipuga on tegemist? 

 
 

3. Keda kutsutakse kanavargaks? 

4. Maakera vähendatud mudel? 
 
SÜGPress 


