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KOLMAPÄEVAST LAUPÄEVANI
K 18.12
N 19.12
R 20.12

L 21.12
R 03.01

19.00 PK Jõulupidu
19.00 G Jõulupidu
Lühendatud tundidega päev
Kingu maja jõululaat
16.00 Direktori vastuvõtt kooli
töötajatele Kapiitlisaalis
16.00 Kreedo ja Krevera
jõulukontsert õpetajatele
19.00 103. lennu kabaree-etendus
JÕULUVAHEAEG
SÜG-i ÕPETAJATE
ARENGUKONVERENTS 2020
10.00 - 10.45 Mark Grimitliht.
Kooli remondiprojekti tutvustus
10.45 - 11.30 Marek, Arti, Viljar.
Aastaeesmärgi "KASVAMINE
PÕHIKOOLIKS" hetkeseisust
kohvi-tee-paus
11.50 - 13.20 Grupitööd
aastaeesmärgi temaatikas
lõunapaus
14.00 - 15.30 Madli, Mare, Maris.
Targa toetamise tööriistad

TÄNU TEGIJALE!
Rita Ilves — õpilase suurepärase juhendamise
eest vabariiklikuks Koidulauliku konkursiks.
Irena Sink — õpilaste suurepärase juhendamise
eest Dumle rahvastepalli piirkondlikuks
vooruks.
Jaanus Vesberg — abi eest Dumle rahvastepalli
võistlustel.
Kõik asjaosalised algklasside õpilased — väga
ilusa II korruse kaunistamise eest.
Mari Ausmees, Riina Laanes, Janne Nurmik,
Marina Mäetalu, Viire Pors, Heljo Suurna,
kõik esinenud õpilased — algklasside
jõulukontsertide läbiviimise eest.
Tiiu Aro, Anti Toplaan, Sirje Kreisman, Mari
Ausmees, Aado Haandi, Kaie Lepp ja Riina
Laanes — mälestuspäeva korraldamise eest.
Inge Vahter, Marju Kirss, Arne Loorpuu,
Mart Mölder, Indrek Peil — Merit Mati
suurepärase ettevalmistuse eest rahvusvaheliseks
loodusteaduste olümpiaadiks.
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Merle Prii — õpilaste hea juhendamise eest
lingvistikaolümpiaadi eelvooruks.
PALJU ÕNNE!
Merit Matt (9.b) — pronksmedal 3. - 12.
detsembril Dohas Kataris toimunud 16.
rahvusvaheliselt loodusteaduste olümpiaadilt
Uku Vesberg (3.a), Reio Markkus Lepp (3.a),
Sten Robin Noor, Jacob Putnik, Andreas Kirst,
Marten Aus, Rasmus Kask (kõik 3.a) ja Sander
Kask
(3.d)
—
Dumle
rahvastepalli
piirkonnavooru 1. koht.
Luisa-Marii Kuusk (3.a), Säde Lee Jürisson
(3.a), Karolin Teras, Karoliis Käsper, Kaisa
Kindlam (kõik 3.a), Lee Tamm (3.b), Eti Tüür ja
Annabel Ansel (mõlemad 3.d). — Dumle
rahvastepalli piirkonnavooru 2. koht.
PEDAGOOGILISED KÕNELUSED
K 18.12
N 19.12
E 06.01
T 07.01
K 08.01
N 09.01
R 10.01

Tiia Rihvki jõululuulet
Mari laululapsed
VAHEAEG
Viljar Aro
Sirje Paakspuu. Muusikateraapia
praktikast Helsingis
Marliin Haamer. Toitlustamise
uuest hingamisest
Direktsiooni info
Stella Hommik. Taas Šotimaast

TAASKOSUTAVAID JÕULUSID
MEILE KÕIGILE
Soovin kõigile valgust ja vaikust ja rahuaega.
Soovin perekeskset peatumishetke.
Soovin unenägude helgust ja sisemist retke.
Soovin lumemöllu ja kosutavat koolivaheaega.
Proovin lubada endale saada uuel aastal
paremaks.
Proovin tõusta varem, teha rohkem tööd ja elada
üldse targemalt.
Proovin uskuda, et seda suudad sinagi, ja võtad
ka elu malbemalt.
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Proovin olla kindel, et elad julgemalt ja ei muutu
kuidagi aremaks.
Rahulikke jõule kõigile meile.
Viljar Aro, koolijuht

10. klass
1. Otto Tuuling 45p
2. Voldemar Kirss 42p
3. Ats Rosenfeld 27p
4. Kristo Kakkum 24p
11. klass
1. Kennar Kahju 39p
2. Torm Vatsfeld 31p
3. Triinu-Liis Torri 30p
4. Kalev Kaasik 23p
5. Vootele Mets 22p

ÜLERIIGILINE KOIDULAULIKU
KONKURSS

12. klass
1. Lauri Trumann KG 26p
2. Oliver Paljak 23p
3. Karl Lember 20p
43 parima hulka jõudsid Otto Tuuling ja
Voldemar Kirss 10.C klassist.
12. detsembril, vana kalendri järgi L.Koidula
sünnipäeval,
toimus
Pärnus
üleriigiline
Koidulauliku konkurss.
Võistlejaid hindasid kirjanik Karl Martin
Sinijärv, Koidula muuseumi juhataja Elmar
Trink, Pärnu Koidula gümnaasiumi direktor
Indrek Kaldo ja Pärnu linnavalitsuse esindaja
Virve Laube.
Saaremaad esindas gümnaasiumi vanuseastmes
meie koolist Uku Pokk, kes saavutas I koha.
Konkursi
Grand
gümnaasiumisse.

Prix

läks

Aitäh kõigile osalistele ning õnne võitjatele!
Merle Prii
INTERVJUU NATALIE MANIOTIGA

Sindi

Aitäh Ukule väga hea esinemise eest!
Rita Ilves, juhendaja
LINGVISTIKA EELVOORU
TULEMUSED
16. novembril toimus lingvistikaolümpiaadi
eelvoor 9.-12. klasside õpilastele. 43 paremat
pääsesid edasi lõppvooru.
Saaremaa õpilaste piirkondlik järjestus kujunes
alljärgnevalt:
9. klass
1. Marie Eike Rebane 31p
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Alustuseks teeme selgeks, kuidas te nimi
õigupoolest kirjutatakse: kas Natali, Natalie
või Natalia?
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Ma olen ristitud kui Natalia. Kõik kutsuvad
mind Natalie ja ma eelistangi seda. Natali oli
kirjaviga, mis saadab mind kõigis ametlikes
dokumentides.
1. Kust te pärit olete? Kuidas möödus teie
lapsepõlv?
Ma olen pärit Kreeka pealinnast Ateenast. Ma
kasvasin üles lõuna äärelinnas (mõni kilomeeter
kesklinnast) ja mu lapsepõlv oli täidetud
kristallselgete vete ja mägedega, kuna mu
naabruskond kombineerib mõlemat.
2. Mis tõi teid Saaremaale? Kuidas sattusite
tööle Saaremaa Ühisgümnaasiumi?
Mul on vedanud, et kohtasin oma eestlasest
meest Ateenas. Peale mõnd aega ma pakkisin
soojad riided ja soojakraadid ning suundusin
põhja.
Ma olen alati tahtnud koolis töötada ja SÜGil oli
parasjagu vaba koht pakkumisel. Öeldakse, et
võimalus ei koputa kaks korda ja nõnda ma siin
olengi, õpetamas inglise keelt Saaremaal.

mistust keelteks, et saada varajases vanuses
sertifikaadid.
Keeltest erinevalt saavad õpilased lisatunde
baasainete jaoks nagu matemaatika, füüsika,
kreeka keel (moodne ja vana) ja lisaks neid
tunde antakse erakoolides (keeled või mitte) või
abiõpetaja käest, kes töötavad majast majja. Ma
olin samuti eraõpetaja ning see tasub end hästi
ära.
6. Kelleks te tahtsite väikese tüdrukuna
saada?
Ma tahtsin saada loomaarstiks või arstiks.
7. Miks te õpetajaks hakkasite?
Ma ei osanud matemaatikat ega teisi reaalaineid,
aga oskasin hästi inglise keelt ja muid keeli. Oli
selge, et tahtsin aidata inimesi õppimisel, seega
õpetaja ametikoht oli mu number 1 valik.
8. Kelleks te oleksite saanud juhul, kui poleks
hakanud õpetajaks?
Mulle väga meeldiks saada loomaarstiks, arstiks
või lilleseadjaks.

3. Kes oli teie kooliajal lemmikõpetaja ja
miks just tema?
Mu lemmik oli mu füüsikaõpetaja keskkoolis,
kes oli väga range, kuid ma imetlesin teda tema
omaduste poolest ja viisist, kuis meid õpetas.

10. Palju õnne abiellumise puhul! Kas
plaanite jääda Saaremaale või ootavad teid
uued väljakutsed?
Ma poleks eales arvanud, et lõpetan Eesti saarel,
seega olen ärevil, mida toob elu järgmiseks.

4. Milline õpilane ise kooliajal olite?
Ma peaks ennast tüüpiliseks nohikuks. Ei
mingeid tundidest poppi panemist, mu kodutöö
oli alati tehtud. Ei mingeid vaidlusi ega konflikte
õpetajatega, kuna olin väga arg ja tundlik.

11. Mis teid üllatab Saaremaal/ Eestis?
Mul oleks vaja nii palju lehekülgi, et katta kõike,
mis üllatas mind Eestis. Panen kirja kõige
tähtsamad:
Toit.
Külm ja lõpmatu talv.
Päikesepaiste puudus nii mitmetel hallidel
kuudel.
Kultuurilised erinevused.
Balti mere värv.
Kõikjal on puud.
Rasedad naised igal pool.
Emad vankritega igal pool.
Eesti lapsed ei tunne külma. Nad mängivad
õues, olgu päikesepaiste või vihm.
Eesti vanemad jätavad lapse (imiku) õue
magama talvel.
Marjade mitmeküllus.
Kinnised ja distantsed inimesed (vähemalt
algul).
Pikad ööd talvel ja pikad päevad suvel.
Eestlaste armastus maakohtade vastu. Ma ei saa
aru, miks inimesed tahavad elada keset metsa,
kus inimesi lähedal pole.
Magustoidud pole üldse magusad.

5. Kuidas erinevad Kreeka ja Eesti kool
teineteisest?
On mitmeid erinevusi. Mõned näited:
Algkool hõlmab klasse 1-6.
Õpilased alustavad kooliga vanusest 6.
Õpilased kannavad koolivorme ja kindlat
riietusstiili ainult privaatkoolides.
Tunnid kestavad kuni kella kaheni ja ainult
privaatkoolid kestavad kauem.
Kooliaasta algab septembi keskel ja lõpeb juuni
keskel.
Meil on palju riigipühi ja kaks vaheaega:
jõuludel ja munadepühal. Mõlemad vaheajad
kestavad 15 päeva.
Õpetajatel on võimalus koolist välja visata
võimatu õpilane (käitumise poolest vms).
Me ei jaga ega taaskasuta õpikuid. Iga õpilane
saab aasta algul uued õpikud, mis on tasuta.
Peale kooli enamus õpilastest lähevad
keeltekooli, kus nad saavad lisatunde ja etteval-
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Põhilised ja vajalikud toidud on Eestis
soodsamad (näiteks piim ja kala).
Keegi pole väljas peale 19.00 ja Kuressaare
muutub kummituslinnaks õhtuti.
Noorte õpilaste armastus rahvatantsu vastu.
Majad ja hooned on väga hästi ehitatud, et me ei
tunne üldse külma isegi kui on -10 väljas.
Inimesed võtavad enda snäkid ja joogid kaasa
kellelegi külla minnes.
Kohvikud sulgevad nii varakult uksed.
Armastus sauna vastu.
12. Mida te oma perele Eestis räägite?
Ma jagan kõike sõprade ja perekonnaga ja sealt
tuleb selgelt välja meie suured kultuurilised
erinevused. On asju, mida kreeklased ei hakkagi
mõistma eestlaste eluviisist, nagu ka teie ei
saaks aru kreeka eluviisist.
13. Kas teil on mõni hobi?
Mulle
meeldib
aias
loodusfotograafia, pilates ja jooga.

tegelemine,

14. On jõuluaeg. Mis erinevused on eesti ja
kreeka jõulu- ja uusaastatraditsioonidel?
On palju erinevusi ka tähistamisel. Näiteks meie
koguneme ja sööme 25. detsembril, mitte 24.
Hea toit ja perekondlikud kogunemised on
sisaldatud ja inimesed naudivad kingituste
vahetamist, samal ajal süües värskelt tehtud
head toitu.
Esimesel jaanuaril me sööme koos jälle ja
lõikame erilist kooki, mis sisaldab õnnemünti.
Usutakse, et inimest, kes saab lõigu mündiga,
saadab terve aasta õnn, rõõm ja tervis. Me
samuti teeme ka traditsioonilisi magustoite ja
üleüldiselt sööme palju!
15. Üks väike soov koolirahvale...
Kõike kõige paremat kõigile ja nende peredele.
Las tervis, armastus ja jäävus saadavad kõiki
kõigi kodudes.
Matemaatika kooliolümpiaadi
selleaastased liidrid olid:
5. klassides
1. koht Siim Vatsfeld (5.b),
2. koht Tuule Kalamees (5.a)
3. koht Carlos Püüding (5.b)
6. klassides
1. koht Reio Mägi (6.f)
2. koht Jarno Mononen (6.b)
3.koht Illimar Kirss (6.b)
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7. klassides
1. koht Jaagup Rang (7.b)
2. koht Eerik Heinmaa (7.b)
3. koht Ragnar Tisler (7.a)
8. klassides
1. koht Kirke Viik (8.b)
2. koht Raul Joaquin Seppel (8.a)
3. koht Robin Keerd (8.a)
9. klassides
1. koht Marie Eike Rebane (9.b)
2. koht Katrin Lindmäe (9.b)
3. koht Jürgen Liiv (9.b)
10.c klassis
1. koht Voldemar Kirss
2. koht Ats Rosenfeld
3. koht Annika Suurna
11.c klassis
1. koht Triinu-Liis Torri
2. koht Torm Vatsfeld
3. koht Vootele Mets
12. c klassis
1. koht Feridee Sevostjanov
2. koht Gendra Allikmaa
3. koht Joosep Leemet
Palju õnne kõigile võistlejatele ja nende
õpetajatele!
Matemaatika
Kikas

ainesektsiooni

esimees Marit

KULDSED POISID JA HÕBEDASED
TÜDRUKUD
Neljapäeval, 12. detsembril toimusid Dumle
rahvastepalli piirkonnavõistlused Kohilas. Meie
koolist osales nii tüdrukute kui poiste võistkond.
Tüdrukute võistkondi oli mängima tulnud 8 ja
poistel 10. Mängiti kahes alagrupis. Nii meie
tüdrukud kui poisid võitsid oma alagrupis kõik
mängud. Ees ootas poolfinaal, ka sealt tulid
meie võistkonnad välja võidukalt ja mõlemad
pääsesid finaali.
Tüdrukud mängisid finaalis Pärnu Raeküla
Kooliga ja seekord oli vastaste päev. Meie
tüdrukud olid küll mängutehniliselt väga head,
aga vastaste mäng sujus siiski paremini.
Tüdrukud võitsid 2. koha ja said kaela
hõbemedalid, auhinnaks Dumle kommipaki.
Tüdrukute kapten oli Luisa-Marii Kuusk (3.a),
parima mängija tiitli sai Säde Lee Jürisson (3.a),
oma panuse andsid Karolin Teras, Karoliis
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Käsper, Kaisa Kindlam (kõik 3.a), Lee Tamm
(3.b), Eti Tüür ja Annabel Ansel (mõlemad 3.d).

Kodudest tuli ruumi kaunistamiseks Ameerika
lipp, suured plakatid, päriselt saadud kirjad ja
kaardid, eksklusiivsed jõuluehted, mida antakse
välja Valge Maja poolt, Enserdi laost saime
Coca-Cola reklaamsildid, reklaambrošüürid jms.
Lapsed said ülesandeks riietuda ameerikalikult
ja seekord sai kaasa tuua ka rämpstoitu.
Klassiõhtule ilmus igasugu tegelasi: indiaanlane,
päris
mitu
kauboid,
Miki
Hiired,
Vabadussammas jne. Üllatuseks tellis õpetaja
kogu lõbusale seltsonnale burgerid, nih, ikka
selleks, et tekiks see päris õige tunne.

Poiste vastaseks sattus finaalis Juuru võistkond,
keda alagrupis oli korra juba võidetud. Meie
poisid olid võitmatud! Poiste kapten oli Uku
Vesberg (3.a), parimaks mängijaks krooniti Reio
Markkus Lepp (3.a). Veel mängisid võistkonnas
Sten Robin Noor, Jacob Putnik, Andreas Kirst,
Marten Aus, Rasmus Kask (kõik 3.a) ja Sander
Kask(3.d). Poisid said kaela kudmedalid ja
auhinnaks Dumle kommipaki.
Õpetaja Liis rääkis algatuseks Ameerikast ja
näitas ka sellekohaseid pilte. Tuli olla
tähelepanelik, sest räägitu kohta toimus kohe ka
viktoriin.
Veel sai mängida igasuguseid mänge,
lemmikuks kujunes uus versioon mängust“Sinimust-valge“- „Sini-puna-valge“
Päevikusse jäi pidu meenutama Ameerika
rahvuslinnu kleeps - valgepea merikotkas.
Oli väga lõbus!

Tänan suure abi eest Uku Vesbergi isa Jaanust,
kes poisse ergutas ja juhtnööre jagas.
Kiitus ja tänu kõikidele võistlejatele! Olen teie
üle superuhke!

Aitäh, õpetaja Liis Ojasaar toreda mõtte eest
korraldada just „Ameerika pidu“!
Aitäh peredele ja lastele!
Õpetaja Irena Sink

Irena Sink, treener

KODUTÜTARDE JÕULULAAGER

Ameerika pidu 3.a klassis

13.-14. detsembril toimus meie, SÜG-i
kodutütarde
jõulueelne
laager.
Laagri
korraldajateks olid sel korral suuremad
tüdrukud. Laagri tegevusplaan sai ruttu õpetaja
Merle Priiga kokku lepitud.
Reedel kogunesime kell 16.40 Kuressaare
kunstikooli ette, et glasuurida oma eelmisel

Novembri neljandal neljapäeval tähistatakse
Ameerikas tänupüha ja kuna meie inglise keele
õpetaja Liis Ojasaar käis just Ameerikas, pakkus
ta meile välja korraldada üks klassiõhtu just
„Ameerika peona“.
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korral tehtud tassid. Meid juhendas õpetaja Piret
Tomson. Väga põnev oli kasutada erinevaid
glasuurvärve. Jääme põnevusega oma valminud
tasse ootama!
Järgmisena sõitsime Audlasse kasside turvakoju
Nurrunurka, kus meid ootas Tuula Pennanen. Ta
näitas meile kiisude puure ja pesasid. Meie
eesmärgiks oli teha jõulueelne heategu ja aidata
perenaisel kasside pesasid hooldada. Perenaine
lubas meil kiisusid toita. Tänutäheks andis
perenaine meile jäätist. Igal laupäeval on kõigil
inimestel võimalik kiisudega mängimas käia
Nurrunurgas 10.00 -14.00.

Sel korral ööbisime Kuressaare Noortekeskuses.
Peale
asjade
sinnaviimist
läksime
traditsiooniliselt Rüütli Spa-sse ujuma. Aeg
lendas sel korral eriti kiiresti. Peale ujumist
läksime tagasi Noortekeskusesse sööma.
Õhtu oli põnev: Rebecca õpetas meile
klaaspurkide kaunistamist ning õppisime tegema
ise piparkoogitainast. Õhtu lõppes „Just dance“
tantsimisega ja videote vaatamisega.
Hommikul oli äratus kell 7.00. Hakkasime
pannkooke küpsetama. Tuli välja, et viimase
peale moodne pliit ei suvatsenud panni
olemasolu tunnistada ning tööle ei hakanud.
Kuid kodutütred ei jää kunagi hätta ning
pannkoogid said valmis keedupotis küpsetades
☺ Peale maitsvate pannkookide söömist
küpsetasime piparkooke ja kaunistasime neid
glasuuridega. Eriti huvitavad olid karamellidega
piparkoogid,neid polnud meist keegi varem
teinud.
Kell 11.00 panime asjad kokku, jätsime hüvasti
ja tänasime õpetajat sisuka laagri eest!
Kaunist ja rahulikku jõuluaega kõigile SÜG-i
kodutütarde ja juhendaja Merle Prii poolt!
Eliise Kask, kodutütar
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PILDIGALERII JÕULUNÄDALA
ALGUSEST

