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16.00 Gümnaasiumi mälumängu
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TÄNU TEGIJALE!
Anne Teigamägi, Arne Loorpuu, Argo Kirss,
Marju Kirss, Indrek Peil, Merike Kuldsaar,
Sirje Azarov, Andre Koit, teadusteater
Krempel, Triinu Opikov ja Stella Stepanov
12.c klassist, Voldemar Kirss 10.c klassist,
tublid seenelised 12.b klass, Viljar Aro, Inge
Vahter ja Trevor Klütsnik 2.d klassist –
Teadlaste ÖÖ Festivali korraldamise eest.
Võõrkeelte ainekomisjon - Euroopa keelte
päeva läbiviimise eest.
Kehalise ainekomisjon — Euroopa
spordinädala läbiviimise eest.
Kõik klassiõpetajad, Mari Ausmees, Riina
Laanes, Andreas Noor – lasteaedade päeva
õnnestunud kordamineku eest.
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Inga Pariis. TÜ
õpetajakoolituse
praktikakogukonna sügiskoolist
ÕPETAJATE PÄEVA LAAT
ÕPETAJATE PÄEV
Viljar Aro
Anne Teigamägi. Taas koolipingis
Marju Roberts. Erasmus+ uuest
projektist
Direktsiooni info
Marit Kikas. Nordic-Baltic
GeoGebra konverentsist

ÜLDHARIDUSKOOLIDE
RAHULOLUKÜSITLUSEST 2019
Juba hakkab üleriigiliseks traditsiooniks saama
kevadiste
rahuloluküsitluste
korraldamine
üldhariduskoolide 4., 8. ja 11. klasside
õpilastele. Püüan allolevas anda väikese ülevaate
meie kooli suurematest erinevustest keskmiste
näitajate ja ka aastataguste tulemustega.
4. klass e praegused viiendikud (osales 82%).
- kooliga rahulolu on sel aastal suurem
(viiepallisüsteemis 3,7 aastataguse 3,4 asemel);
- kui vaja, saan koolis õppimiseks lisatuge (meil
80%, riigis 62,6%, aasta tagasi meil 62,2%);
- koduseid ül-d on parasjagu (meil 50, riigis
58,7, aasta tagasi meil 40);
- kui palju suunavad õpetajad Sind õppimisel
kasutama digivahendeid (meil 61, aasta tagasi
39,2);
- kui palju õpetatakse koolis õppimiseks
vajalikke digioskusi (meil 78, riigis 69,7, aasta
tagasi meil 60,8).
8. klass e praegused üheksandikud (osales
87%).
- kooliga rahulolu on sel aastal väiksem (3,0
aastataguse 3,4 asemel);
- õpetajaid huvitab see, kuidas mul koolis läheb
(43,9, riigis 35,8, aasta tagasi meil 51,8 ja riigis
39,4);
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- toitlustus (meil 2,9, riigis 3,3, aasta tagasi meil
3,5);
- õpikeskkond ( meil 3,3, aasta tagasi 3,9);
- kui palju suunavad õpetajad Sind õppimisel
kasutama digivahendeid (meil 39,1, riigis 55,9,
aasta tagasi meil 56);
- kui palju õpetatakse koolis õppimiseks
vajalikke digioskusi (meil 34,8, riigis 51,1, aasta
tagasi meil 52);
- olen rahul koolis toimuvate huviringide ja
muude noortele mõeldud tegevustega (meil 78,3,
riigis 59,6);
- põhjuseta puudumine mitte ühtegi korda (meil
80,4, riigis 66,3, aasta tagasi meil 60);
- teised õpilased on Sinuga norinud mitu korda
(meil 26,1, riigis 11,7, aasta tagasi meil 12);
- mulle meeldib vabal ajal liikuda ja trenni teha
(meil 74, riigis 69,4, aasta tagasi meil 57,7);
- julgen öelda õpetajatele välja oma arvamuse ka
siis, kui tean, et see neile ei meeldi (meil 40,0,
riigis 26,8, meil aasta tagasi 32,0);
- kooli maine (meil 3,9, aasta tagasi 4,2, riigis
stabiilselt 3,5).
11. klass e tänased abituriendid (osales 84%).
- kooliga rahulolu (meil 3,2 aastataguse 3,5
asemel);
- õppedistsipliin (meil 3,7, riigis 3,4, aasta tagasi
meil 3,3);
- koolis on täiskasvanud, kelle poole saan
murega pöörduda (meil 48,9, riigis 67,3, aasta
tagasi meil 65,4);
- kui vaja, saan koolis õppimiseks lisatuge (meil
80, riigis 74,9);
- toitlustus (meil 3,2, riigis 3,4, aasta tagasi meil
3,6);
- õpikeskkond ( meil 3,5, aga aasta tagasi 3,9);
- kui palju õpetatakse koolis õppimiseks
vajalikke digioskusi (meil 43,5, riigis 41,3, aasta
tagasi meil 17,3);
- põhjuseta puudumine mitte ühtegi korda (meil
70,6, riigis 55,2);
- julgen öelda õpetajatele välja oma arvamuse ka
siis, kui tean, et see neile ei meeldi (meil 14,0,
riigis 28,4, meil aasta tagasi 25,5);
- kooli maine (meil 3,9, riigis 3,7, aasta tagasi
meil 4,1).
Muidugi võib rääkida nn statistilistest valedest,
lendude erinevustest, arvamuste pluralismist,
aga võimalikele parenduskohtadele tasub
mõelda. Ja mida on öelda õpetajatel oma aasta-
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kümnetepikkuste kogemustega ... Ning mida
teavad-usuvad-soovivad lapsevanemad ...
On kaks võimalust „parema“ statistika
saamiseks:
1) võimalusel muuta keskkonnast ja õpetajatest
sõltuvat — selleks on vajalik nii raha kui
õpetajaskonna kasv ja mõlema ressursi parem
ärakasutamine e juhtimine igas mõttes;
2) kui eelnevat teha ei saa, siis mõjutada tundeid
– selleks on traditsioonid, hoolimine, teiste
koolide külastamine, õpilasvahetused jmt.
Õnnelik olemiseks on alati olnud esmalt vajalik
tegelda
iseendaga
—
pärast
enesega
sinapealesaamist on kõik muu palju vähem
oluline. Tegelgemgi sellega, mille jaoks meie
käed lühikesed pole — küll siis selle vähese
ülejäänuga saavad hakkama selleks valitud ...
Lähenevat südamlikku õpetajate päeva kõigile
meile soovides
Viljar Aro, koolijuht
LÜHENDATUD TUNNID ÕPETAJATE
PÄEVAL
Reedel, 4. oktoobril on lühendatud tundidega
päev. Tunni pikkus 30 minutit.
1. tund 08.10 – 08.40
2. tund 08.45 – 09.15
3. tund 09.30 – 10.00
4. tund 10.15 – 10.45
5. tund 11.00 – 11.30
6. tund 11.45 – 12.15
7. tund 12.30 – 13.00
8. tund 13.15 – 13.45
Põhikooli c, e ja f klassidel on iseseisva õppe
päev, välja arvatud 8.e ja 9.c klass.
Söömised on järgmistel aegadel:
10.30 1. – 2. klassid
10.45 3. – 4. klassid
11.30 5. – 9. klassid
12.15 10. – 12. klassid
ÕPILASTEL ON KAASAS ÕPILASPILET!
Marek Schapel, õppealajuhataja
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ANNA JUBA TÄNA UUELE
LOODAVALE PÕHIKOOLILE NIMI!
Kuni 10. oktoobrini saad kaasa lüüa Saaremaa
Ühisgümnaasiumi majja loodava uue põhikooli
nimekonkursil. Mine lingile
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT
q2wwbLCPJw66qp13CvSImz1vb28ddk8kW_e2
wZpU9HLog/viewform ja anna oma panus.
Just Sinu pakutud nimi võib tulla võitjaks ☺

7. Rita Ilves soovitab: Villem Kapp — Kui
lõpeb suvepäeva viimne vine. Laulab meie kooli
vilistlane Ain Anger.
SÜGi Liikumispäev

TEADUSTEATER PÄRAST SUURT
PAUKU
Aineteatejooksu stardis

Foto Saarte Häälest
LEIA TEE 2. KORRUSELE ☺
Läheneva õpetajate päevaga seoses kutsuvad
algklassiõpetajad kogu kooliperet läbi astuma 2.
korruselt, et tutvuda meie pedagoogide vahvate
hobidega, mis kenasti vitriinides huvilisi
ootavad.
TUNNI KUTSUNGID OKTOOBRIS
2019
ÕPETAJATE ERI
1. SÜG-i HÜMN
2. Liis Ojasaar soovitab: Euphoria — esitajaks
Loreen
3. Marju Roberts soovitab: Franz Liszt — La
Campanella. Esitab Lang Lang
4. Arti Allmägi soovitab: Tones And I — Dance
Monkey
5. Kristi Orgmets soovitab: Macklemore & Ryan
Lewis — Thrift shop
6. Mari Ausmees soovitab: Mina elen Muhu
saares. Loo autoriks meie kooli vilistlane Sander
Mölder
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Sügisene Liikumisnädal on selleks aastaks läbi.
Ilmataat oli meie poolel, pakkudes küll kargeid
hommikuid,
aga
päikesepaistelisi
lõunapoolikuid. 25. septembril said õpilased
tutvuda Kuressaare erinevate huviringidega.
Gümnaasiumi ja põhikooli õpilased võtsid osa
kolmest,
algklassid
kahest
ringitunnist.
Esmakordselt
toimus
registreerimine
elektrooniliselt ning seda põhimõttel KES EES,
SEE MEES. Võiks kasutada ka väljendit KES
EES, SEE SEES, sest populaarsemad alad said
valitud väga kiiresti. Registreerimine avati 19.
septembri õhtul kell 20:00 ning päeva lõpuks oli
juba ligi 70% õpilastest oma valiku teinud.
Lisaks klassikalistele pallimängudele nagu
korvpall, võrkpall, jalgpall, saalihoki, tennis,
squash ja lauatennis sai valida ka kaasaegsemaid
rühmatreeninguid või ringe, näiteks FitLife
pakkus AutumnDance, BodyAttack, BodyJam ja
jooga rühmatreeninguid. Osaleda sai veel
iluvõimlemises, orienteerumises, enesekaitses,
discgolfis, jõusaali ringtreeningus, karates,
kergejõustikus, laskmises, nooleviskes, golfis ja
ujumises. Koolilapsi võis kohata kõikjal
Kuressaares, sest Mölkki harjutamine toimus
lossihoovis, petank Kuursaali ees ja purjetamine
Tori sadamas. MoSo stuudio pakkus võimalust
osaleda Jumpingu, StrechFlow ja SUP-jooga
rühmatreeningutes ja meie noori võtsid vastu
veel
Spordikomitee
ning
SaareSära
tantsustuudio.
Liikumispäeva raames sai ellu äratatud kunagine
traditsioon — aineteteatejooks. Kõik klassid
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komplekteerisid võistkonnad, osalejatele oli
ühes kooli klassiruumis ette nähtud ülesanne
mõnest kooliainest. Algklassid lahendasid kokku
8 ülesannet, 5.-6. klass 12 ülesannet ning
vanemad 15 ülesannet. Lisaks kiirusele oli
oluline osa ka nutikusel, sest valesti lahendatud
ülesande eest sai 30 trahvisekundit. Võistlus oli
meeleolukas ja omadele elati häälekalt kaasa.

tegevused (aga ka app´id!) peaksid nende
vanuses üldse keelatud olema.

Tervislik liikumine ja sport toetavad nii kehalist
kui vaimset tervist. Kiidusõnad kõikidele
osalejatele ja tänusõnad kõikidele korraldajatele
ning abilistele! Terves kehas terve vaim.
Arti Allmägi, huvijuht
GÜMNAASIUMI MÄLUMÄNGU
I VOORU TULEMUSED
Klass
10AB
10C
11AB
11C
12A
12B
12C

I
II
12
14
12
16
13
12
13

III

IV

Kokku
12
14
12
16
13
12
13

Samas tutvustas ta erinevaid võimalusi, kelle
poole abi saamiseks pöörduda.

Koht
5.-7.
II
5.-7.
I
3.-4.
5.-7.
3.-4.

Selle õppeaasta esimene mälumäng on peetud.
Esindatud olid kõik gümnaasiumi klassid ja
tulemused olid väga head. Muutus mälumängu
formaat - kokku tuli vastata nelja teemaploki
küsimustele, igas plokis oli viis küsimust ja
maksimaalselt oli võimalik koguda 20 punkti.
Seekord sai nuputatud järgmistel teemadel:
Päikesesüsteem, linnuriik, Saaremaa ehitised ja
sport. Kõige edukamalt vastati linnuriigi
küsimustele, kõige keerulisemaks osutus sport.
Arti Allmägi, huvijuht
NOORSOOPOLITSEINIK
INTERNETIOHUTUSEST RÄÄKIMAS
26. septembril külastas 1.-4. väikeklasse
noorsoopolitseinik Ahto Aulik, et rääkida
internetiohutusest. Lapsed kasutavad telefone
oma vabal ajal aktiivselt mängimiseks ja
suhtlemiseks ja ei teadvusta seal leiduvaid ohte.
Noorsoopolitseinik rääkis lastele, kuidas kaitsta
oma telefoni pahatahtlike inimeste eest, kuidas
hoiduda võõrastega suhtlemisest ning millised
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Lastel endil oli väga palju küsimusi ja näiteid
oma kogemustest. Nii mõnelegi tuli üllatuseks,
kui palju on erinevaid võimalusi kurja teha, nad
ei ole osanud selle peale mõeldagi.
Kindlasti oli noorsoopolitseiniku külaskäik
kasulik ja tuletas nii mõnelegi meelde, et
internetis ei ole ainult meelelahutus, vaid ka
ohud ja neid on kasulik teada.
Merlin Vares
SPORDINÄDALA SAALIHOKI
TULEMUSED
Neljapäeval, 26. septembril 2019 toimusid kell
15.00- 16.25 7.-9. klasside saalihoki võistlused
kooli võimlas.
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Klasside paremusjärjestus oli järgmine:

Võistluste üldjärjestus oli järgmine:
I koht 12.c (Gendra Allikmaa, Feridee
Sevostjanov, Kätrin Käsper, Sarah - Lisee
Laipaik Huberta Karma )
II koht 11.c (Kaisa Tänav, Kristel Soe, Johanna
Priske, Lotta Meet, Anni Kuuseok )
III koht 12.b (Maribel Treima, Roosmari
Sarapuu, Lota Sagor, Melani Koov, Kätlin
Ardel)

I koht 8.a ( Triinu - Liis Toom, Susanna Õun,
Kristina Sõster, Karmen Kundrats, Lisete Vahu)
II koht 9.b ( Annabel Raun, Helen Kruuser,
Katrin Aksalu, Karmen Ehanurm, Kirke Medri)
III koht 7.b (Marie Teras, Mia Lätt, Maarja Kivi,
Millie- Bertha Virkki, Katarina Vaher)
4. koht:7.a (Maria Merelaid, Karolin Nelis,
Mareli Välja, Gelin Desire Soeson, Helena
Lulla)

***************
Neljapäeval, 26. septembril kell 16.30 -18.15
toimusid 10.-12. klasside saalihoki võistlused
kooli võimlas.
Kohtumised olid kõik väga põnevad ja
tasavägised. Nii kogusid kolm võistkonda
võrdse arvu punkte 12. Väravate suhte järgi
saavutas võistlustel esikoha 12.c klassi neiude
võistkond.
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4. koht 11.ab (Marleen Juhandi, Heleri Jalakas,
Karmen - Kelsi Kruut, Karoli Mägi, Ingeli
Leivat)
5. koht 10.ab (Brita Munk, Anete Antsaar, Karis
Kivi, Kristina Lõbus, Annaliisa Lepik)
6. koht 10.c (Paula Aarnis, Siiri Kerro, Pilleliis
Leemet, Tiina Tilts, Liina Hoogand)
Võistluste peakohtunik Aime Metsmaa
GALERII SAALIHOKIST
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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. Mis tuuakse jõuludeks tuppa??
2. Kuidas öeldakse isa kohta hellitavalt?
3. Kes on pildil?

4. Kust võib kooliõpilaste omaloomingulisi palu
lugeda?
SÜGPress
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