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Gümnaasiumis saab valida kolme 
suuna vahel: humanitaar- (A-
klass), loodus- (B-klass) ja 
reaalsuund (C-klass). 
 
Humanitaarsuunas on võimalik 
suuremas mahus õppida ajalugu, 
võõrkeeli, ühiskonnaõpetust, ava-
likku esinemist ja väitlust. Tut-
vust tehakse ka filosoofia alg-
tõdede ja Saaremaa giidin-dusega. 
 
Loodussuunas on suuremas ma-
hus keemiat ja bioloogiat. Lähe-
malt tutvutakse Eesti taimestiku ja 
loomastikuga, rohkem tähele-panu 
pööratakse keemiaülesan-nete 
lahendamisele. Kevadel toi-muvad 
praktikalaagrid looduses. 
 
Reaalsuunas on suuremas mahus 
füüsikat ja matemaatikat. Samuti 
on humanitaarsuunaga võrreldes 
rohkem keemiat, tutvust tehakse 
astronoomiaga. 
 
Olenemata suunast on võimalus 
õppida: 
 informaatikat, 

 joonestamist, 
 robootikat, 
 majandust, 
 riigikaitset, 
 psühholoogiat, 
 autosõidu teooriat, 
 kolmanda keelena vene, prant-

suse ja saksa keelt. 
 
Koostöös Kuressaare Ametikoo-
liga saab valikkursustena valida: 
reklaamiõpetust, 
fotograafiat. 
 
Valikkursuste osas saab igal aastal 
ühe kursuse asendada TÜ Teadus-
kooli kursusega. 
 
Huviringid gümnaasiumis: 
 Kooliteater Krevera 
 Näitering Kreisis 
 Segakoor Kreedo 
 Meesansambel Varsakabi 
 Segarahvatantsurühm ÖIETI 
 GLOBE keskkonnauuringud 
 Teadusteater Krempel 
 Bridž 
 Ujumine 
 Korvpall ja võrkpall 
 SÜG-tantsutüdrukud 

KOLM ÕPPESUUNDA 

SÜG-Press 

Viljar Aro 
koolijuht 

G Ü M N A A S I U M I S S E A S T U J A  E R I N U M B E R   

Lp. üheksandikud! 

Olete oodatud oma kooliteed jätkama Saaremaa vanimasse gümnaasiumisse! Eriti sobib 
meie kool neile, kes soovivad olla tulemuslikud aineolümpiaadidel ja saada riigieksamitel 
   kõrgeid punkte, et jätkata õpinguid ülikoolides. Muidugi toimub 
   meil ka palju muud huvitavat – kabareest saab mälestuse kogu 
   eluks ja üleriigiliste ürituste korraldamisega tekivad koostöö- 
   oskused. Väga populaarsed on koori- ja ansamblilaul, teatritrupid  
   ning rahvatants. Ka spordis saame igal õppeaastal sületäite 
   kaupa karikaid. Paljude gümnasistide meelismõttespordiks  
   on bridž. Õpilaste arvates on meie õpetajad parajalt nõudlikud 
   ja samas mõistlikud. Kindlasti saame üksteisele vastastikku 
   kasulikud olla. Seniks soovin keni koolipäevi! 
   Meie „reliikvia“ on SAPERE AUDE ehk  
   SÖANDA OLLA TARK.  

November 2019   Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea    Number 629  

SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUM SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUM SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUM SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUM SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUM 

SISSEASTUJA 
MEELESPEA 

 

JAANUAR – SÜG-i kodulehel on 
võimalik täita elektroonilised aval-
dused, kuhu märgitakse esimese 
trimestri või teise veerandi hinded. 
 

VEEBRUAR – Hea õppeedu-
kusega ja/või maakonna aineolüm-
piaadidel häid tulemusi saavutanud 
õpilastele saadetakse kutsed SÜG-i 
10. klassi. 
 

MÄRTS – Vestlused direktoriga. 
 

9. - 13. MÄRTS – Gümnasistivarju 
nädal. 
 

MAI – Vestlused direktoriga. 
 

JUUNI – Dokumentide toomine 
SÜGi sekretärile. 
 

AUGUST – Jukukooli laager ja 
kooli vastuvõtt. 
 

SEPTEMBER – Uue õppeaasta 
avaaktus, Jukude pidu. 
 

Lähemalt vaata 
www.syg.edu.ee 
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Õpilased arvavad nii: 
 

SÜGi tasub tulla, sest siin on väga 
heal tasemel õpetajad, palju 
võimalusi oma vaba aja sisus-
tamiseks ja loomulikult superäge 
kabaree!  

Annabel, Muhu PK 
 
SÜGis on haritud õpetajad, kes 
valmistavad meid hästi ette nii 
eksamiteks kui ka eluks. Kooli-
keskkond on meeldiv, on mitme-
suguseid üritusi ja huviringe kus 
osaleda, õpilased on sõbra-likud ja 
töökad, toit on okei ja siin on 
kabaree!  

Liisi, Salme PK 
 
SÜGis nõutav kõrge tase 
motiveerib enda piire ületama. 
Koolis on haritud seltskond, 
kellega on meeldiv oma mõtteid 
vahetada. 

Hanna, SÜG 
 
SÜGi peaks tulema, sest 1) siin on 
toredad õpetajad, 2) saab valida 
endale sobiva suuna, 3) klassid 

kaasatakse kooliellu (näiteks 
jõulupidu, talveball) 

Maris, SÜG 
 
SÜGis on omapärased traditsi-
oonid, toredad koolikaaslased ja 
töökad õpetajad. 

Ats, Leisi Kool 
 
SÜGis on tasakaalus õppimine ja 
tunniväline töö. Siin väärtustatakse 
teadmisi. Koolis on suurepärased 
inimesed ja hea keskkond. 

Tiina, Salme PK 
 
Tulles SÜGi kartsin, et mnd 
jäetakse välja ja ei märgata, aga 
hoopis vastupidi, kõik õpetajad, 
õpilased, töötajad on toredad, 
mõistlikud inimesed. SÜGis on 
väga meeldivad traditsioonid, 
näiteks jukulaager. 

Mihkel, Salme PK 
 
SÜGis on hea seltskond. Õpetajad 
on muhedad ja nalja saab ka ikka. 
SÜGis arenevad inimesed enda 
kõige paremaks versiooniks. 

Kelly, Kärla PK 
 

SÜGi gümnaasiumis on väga 
huvitavad valikained, nt psühho-
loogia. Koolikaaslasi vaadates silm 
puhkab kuna riietus on ametlik. 
Õpetajad on toredad. 

Getlin, Salme PK 
 
SÜG on ideaalne koht, kus karmi 
tuleviku jaoks ettevalmistusi teha. 
Elu pole vaid lust ja rõõm ning siin 
on võimalik elu jaoks väikseid 
ettevalmistusi teha. Muidu on tore 
kool, mille koolipere on väga 
armas ning abivalmis. 

Liina, KVK 
 
SÜGis saab väärtuslikke kogemusi 
hariduse kõrvalt. Head mälestused 
kogu eluks. Siin on erilised 
traditsioonid. 

Henrik, Salme PK 
 
SÜGis on väga põnevad ja 
huvitavad traditsioonid. Õpetajad 
teevad teema selgeks ja kui küsid 
abi, aitavad alati. Valikaineid on 
palju erinevaid, et kõik saaks 
valida meeldiva. 

Romet, KVK 
 

MIKS PEAKS SÜGi TULEMA? 

MEIE UUED KLASSIJUHATAJAD 
 
Hea tulevane gümnaasiumiõpilane! 
 
Ootame oma klassidesse kohusetundlikke ja teotahtelisi noori, keda 
inspireerivad nii arutelud kui iseseisev õppimine, meeskonnatööd ja 
väljakutsed, millest üheskoos jagu saada. Tegusad ja optimistlikud 
klassikaaslased ning põnevad ja harivad  
gümnaasiumiaastad jäävad meelde terveks eluks. Tule meie sekka ja 
saa sellest kõigest osa! 
 
Teie klassijuhatajad Anu ja Arti 

Kallid üheksandikud! 
 

Meil on hea meel, et Sinu kätte on jõudnud just SÜG-Pressi sisseastuja eriväljaanne, mis ei leba kokku 
kortsutatuna koolikoti põhjas, vaid pakub Sulle huvitavat lugemist meie armsa koolimaja ja -pere kohta. 
Tähtsad valikud ei pruugi alati kõige kergemate killast olla, kuid oma südant kuulates leiad end peagi kohast, 
kus tunned, et oled jõudnud oma inimeste sekka. Ootame sind väga ning loodame, et otsustad kooliteed 
jätkata just Saaremaa Ühisgümnaasiumis ning askeldada ka õpilasesinduses. 

 
SÜGi õpilasesindus 

Anu Ausmees ja Arti Allmägi 
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KAS TEADSID, ET... 
 
 hommikuti saab sööklast tasuta hommikuputru; 
 koolil on kaugemalt käivatele lastele mugav õpilaskodu; 
 SÜG-i sööklas saab endale ise kiiresti sobiva toiduportsu taldrikule tõsta; 
 hiljuti valmis kaasaegselt sisustatud keskkonnahariduskeskus; 
 enamus kehalise kasvatuse tunde toimub Kuressaare Spordihoones; 
 meil on kasutusel rahvusvahelised kiipkaardiga ISIC õpilaspiletid;  
 SÜG-il on koostöölepingud Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooliga; 
 kooli tunnustati 2013. aastal teaduse populariseerija teise preemiaga; 
 Keskkonnakäpp 2015: Teaduspõhise loodushariduse Saaremaale toomine; 
 2017/18 õppeaastast on Taavo Tenno Autokooli teooriatunnid valikkursusena kooli tunniplaanis 

Üks kool saab olla tugev vaid siis, 
kui tal on välja kujunenud oma 
kindlad traditsioonid ja klassi-
väline elu toetab õppetöös ja 
kasvatuses seatud eesmärke. Ole-
me püüdnud oma koolis seda põhi-
mõtet järgida ja tahaksime loota, et 
see on ka enam-vähem õnnes-
tunud. Nüüd siis veidi lähemalt 
traditsioonidest, mis on aastatega 
välja kujunenud ja püsima jäänud. 
 

Jukukooli laager 

Sellega kooliaasta augusti lõpus 
algab, kahepäevane laager, kus 
uutel kümnendatel klassidel on 
võimalik tuttavaks saada. Neile 
tutvustatakse kooli töökorraldust, 
antakse kätte teklid, külas käivad 
vilistlased, tegeletakse taidluse ja 
spordiga. Laagri viivad läbi ja 
noori panevad proovile Juhanid 
ehk kooli abituuriumi esindajad. 
Laagris jagatakse kõikidele küm-
nendikele nimesildid, millega neil 
tuleb käia esimene kuu koolis, 
selleks, et ülejäänud koolipere neid 
kiiremini ja paremini tundma 
saaks. 
 

1. september 

Kogu kooli ühine rongkäik lossi-
hoovi, kus toimub õppeaasta ava-

aktus. Kuna õpilasi on koolis palju, 
siis on see kogu õppeaasta ainus 
üritus, kus kogu õpilaspere korraga 
koos saab olla. 

 
 

Jukude nädal ja pidu   

Kuna Juhanid panevad Jukud juba 
laagris proovile, siis sellel nädalal 
(teine koolinädal) püüab abituu-
rium vastseid kümnendikke vaid 
veidi „karastada“. Nädal lõpeb 
Juhanite poolt Jukudele  korral-
datud peoga, kus kõik kümnen-
dikud oma klasse tutvustavad, 
abituurium on välja mõelnud 
erinevaid võistlusi ning õhtu lõpus 
toimub Jukude ristimine. 

Kooli olümpiamängud 

Saavad teoks iga kolme aasta järel, 
mängude esimesel päeval on 
rongkäik ja kultuuriprogramm, 
teisel võistlused. Osa võtavad 
õpilased 1.-12. klassini, iga klass 
kujutab üht maad oma kindla nime 
ja sümboolikaga (maale välja-
mõeldud nimi, lipp, ühtne vorm). 
Koolil on olemas olümpiahümn, 
lipp, maskott. Õpilased on kindlalt 
veendunud, et taoline üritus 
tavalise spordipäeva asemel on 
põnevam ja sisukam. 

 
 

Õpetajate päev 

Eelmisel päeval toimub võimu 
üleandmine pärisdirektsioonilt ja -
õpetajatelt abituuriumile, kes järg-
misel päeval tunde hakkab andma. 
Õpetajatele korraldab abituurium 
mitmesuguseid ette-võtmisi ja ülla-
tusi, viimastel aastatel on selleks 
näiteks olnud väljasõidud. Päeval 
annavad õpilased õpetajatele kont-

SÜGi TRADITSIOONID 
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serdi ning õpetajad teevad eelmisel 
päeval midagi toredat õpilastele. 
 

Kadri-Mardi 
võrkpalliturniir 

Aasta üks populaarsemaid spordi-
üritusi nii põhikooli kui ka güm-
naasiumi võrkpalluritele, mil-lest 
lisaks õpilastele on osa võtnud ka  
õpetajate võistkond.  
 

Suur jäljendusvaadend 

Taidlusüritus, kus klassid jäljen-
davad tuntud lauljaid ja ansamb-
leid. Üritus kogub iga aastaga üha 
enam populaarsust. Asendab vara-
sematel aastatel toimunud taidlus-
ülevaatusi. 
 

Jõulunädal 

Selleks valmib igal aastal põhjalik 
eriplaan. Mõned näited, mis toi-
mub peale traditsiooniliste jõulu-
pidude: kammerkoori ja ansamb-
lite vahetunnikontserdid, värvide 
teemapäevad, direktsiooni liikmete 
ja õpilasesinduse tervitused hom-
mikul, algklassidele muinasjutu-
vahetunnid, päkapikkude jõukatsu-
mised, hommikudiskod kooli õuel, 
jõululaat või loterii, esinemised 
lasteaedades ja haiglas, kiriku-
kontserdid algklassidelt, kammer-
koori ja luuleteatri ühiskontsert 
linnarahvale lossi kapiitlisaalis. 
Viimane kava tuleb esitamisele ka 
direktori vastuvõtul kõigile kooli 
töötajaile ning see toimub samuti 
lossis. Vastuvõtule järgneb õpe-
tajate jõulupidu, kus igal aastal 
saab teoks KABAREE esietendus, 
mida esitlevad  üheteistkümnendad 
klassid.  
 

Kabaree 

Üheteistkümnendate klasside fir-
maüritus, mis kestab terve õppe-
aasta. Ettevalmistus selleks  algab 
juba septembris. Õpilased mõtle-
vad välja eeskavasse tulevad 

etteasted, tegelevad kunstilise ja 
tehnilise poolega, valmistavad 
kostüümid ning otsivad sponso-
reid. Esietendus on detsembris, kui 
toimub kooli töötajate jõulupidu. 
Sellele järgneb pikk etenduste ja 
esinemiste periood. Kindlasti on 
tegemist gümnaasiumiaja tipp-
sündmusega.

 
 
 

Lennupulm 

Gümnaasiumis õppimise ajal 
korraldab iga lend lennupulma, 
mis oma olemuselt on üsna 
sarnane päris pulmale. Tavaliselt 
tehakse seda kümnendas klassis. 
Igast klassist valitakse välja 
pruutpaar. Kõikidel õpilastel on 
selles pulmas oma osa täita. Selline 
sündmus nõuab suurt etteval-
mistust ja nii saadakse hea mees-
konnatöö kogemus ning kus-
tumatud mälestused kogu eluks. 

 
 

Kooli sünnipäev 

Toimub aktus-kontsert, mis tava-
liselt leiab aset õues, koolimaja 
ees. On toimunud klassijuhataja-
tunde vilistlastega, klassid on 
teinud koolile kingitusi, selleks 
päevaks selgub ka kooli joonis-
tuskonkursi võitja. Võidutöö kingi-
takse tublimatele õpetajatele ja 

õpilastele tänuks tehtu eest. On 
olnud ka ühine suur kringli-
söömine, kringlisse on iga klass 
andnud omaküpsetatud osa.  
 

Sõbrapäeva tähistamine 

Toimuvad erinevad ettevõtmisel, 
traditsiooniks on saanud pildis-
tamine sõpradega ja tervituste 
postkasti kasutamine. Sõbrapäeval 
korraldatakse erinevaid stiilipäevi. 
 

SÜG Alternatiiv 

SÜG-i aasta kõige varieeruvama 
muusikaga vaba üritus. Osa võta-
vad noortebändid üle Saaremaa ja 
nendele lisaks ka sooloartistid. 
Ettevõtmisel ei jahita võitu, vaid 
lavakogemust ja kohalviibijad saa-
vad hea kontserdielamuse. Korral-
dajateks muusikahuvilised kooli-
noored ise. 
 

Saaremaa 
Miniteatripäevad 

Kooliteatrite festival, mis kasvas 
välja 1992. aasta vabariikliku festi-
vali alternatiivüritusest. Sellest on 
nüüdseks saanud õppeaasta üks 
olulisematest kultuuri-sündmustest 
koolis, mille orga-niseerimisse on 
haaratud üle saja õpilase ja 
osavõtjaid üle Eestimaa on olnud 
igal aastal paarikümnest koolist. 
 

Direktsiooni vastuvõtt 

Mõeldud parimatele ja tublimatele 
õpilastele, õpetajatele ja laste-
vanematele. Kuulutatakse välja 
TOP 10 õppetöös, taidluses ja 
spordis, sellega kaasnevalt ka kooli 
parim õppur, taidleja ja sportlane. 
Samuti selguvad ka kooli Aasta 
Õpilased ja Aasta Õpetaja. Seda 
auväärset nimetust on võimalik 
saada vaid üks kord elus. Sellega 
kaasneb ka kooli kevadkontsert ja 
õpilastööde näitus. 


