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KOLMAPÄEVAST PÜHAPÄEVANI

TÄNU TEGIJAILE!

K 05.02

Rita Ilves – õpilaste suurepärase juhendamise
eest vabariiklikuks etluskonkursiks
Hansenist Tammsaareni.
Marit Kikas, Linda Kuuseok, Kristi Orgmets
– õpilaste väga hea ettevalmistuse eest
matemaatikavõistluseks Nuputa.
Mart Mölder, Inge Vahter – õpilaste väga
hea ettevalmistuse eest bioloogiaolümpiaadi
piirkonnavooruks.
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10.00 MK matemaatikaolümpiaadi
piirkonnavoor 7.-12. kl (KTG)
15.50 Võõrkeelte ainekomisjoni
koosolek
16.00 Põhikooli mälumängu II voor
17.00 I klasside kontsert vanematele
„100 päeva koolis”
19.00 Kabaree linnarahvale +
võimlejatele
Vabariiklik etlemise konkurss (Tartu)
10.00 Kunstiõpetuse olümpiaadi
piirkonnavoor (Hariduse 13, III k)
10.00 Maakondlik ajaloo-olümpiaad
(KG)
10.45 Klassivanemate koosolekud
13.00 Direktsiooni koosolek
10.-14.veebr majas Erasmus+
programmi külalised
9.30 Geograafiaolümpiaadi
piirkonnavoor (r 401, 404)
15.30 Tehnikanõukogu koosolek
16.00 Õpilasesinduse koosolek
17.00 Eelkool (aula)
Võrkpall 7.–9. kl, P, T spordihoones
19.00 Kabaree väliskülalistele ja
linnarahvale
Lingvistikavõistlus 5.-8. klassile
16.00 Õpetajate mälumäng (r 138)
16.00 Väärikate Ülikool
18.30 Ö-Ülikool
Lühendatud tundidega päev
12.00 V Üleriigiline A. Raudkatsi nim
võistutantsimine 14.-15.veebr
19.00 Kabaree võistutantsijatele
V üleriigiline A. Raudkatsi nim
võistutantsimine 14.-15.veebr
Informaatikaviktoriin „Kobras”
II voor 15.-16.02
Kesk- ja põhikoolide Eesti MV
II etapp väitluses (Viljandi)
Informaatikaviktoriin „Kobras”
II voor 15.-16.02
Kesk- ja põhikoolide Eesti MV
II etapp väitluses (Viljandi)

ÕNNITLEME!
Alo Benno (12.b) – žürii eritunnustus „parim
saarlane" laulukonkursil Solistica.
Kolleeg Triin Kilo ja Uku Pokk (12.a) –
VI üleriigilise Koidula etluskonkursi
Kuressaare eelvooru parimad.
Torm Vatsfeld (11.c) – füüsikavõistluse
„Kajakas“ 3. koht 11ndate klasside
arvestuses (üldarvestuses 16. koht)
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Merje Lindmäe. Nutikad tehnoloogiad
Direktsiooni info
Ruta Kelt. Haridusmessist Educa
Viljar Aro
Rita Ilves. Hansenist Tammsaareni
Irena Sink. Fooliumtrükk ja kuum
embossing
Direktsiooni info
Diana Õun. Kaks päeva võistutantsimist

KATSU OLLA SINA ISE
Erling Kagge kirjutab oma raamatus „Vaikus
müraajastul“, et vaikus tähendab rõõmude
taasavastamist pausi tegemise kaudu. Lapsed
aga ju pause ei tee – nad tegelevad kogu aeg
millegagi. Lisaks istuvad nad enamasti ekraanide ees, kaovad nutitelefoni või muutuvad
arvuti orjaks.
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— KOOLI INFO —

Samas ei saa ka nendes maailmades üksi olla –
kogu aeg ilmuvad mingid reklaamid, saabuvad
teated jne. Saksa filosoof Martin Heidegger on
öelnud: „Igaüks on keegi teine ja mitte keegi ei
ole tema ise“.

10.-12. klass. Martin Vesberg (juh Rita Ilves),
Cathrin Benita Poopuu – eripreemia (juh Rita
Ilves), Vootele Mets – laureaat (juh Merle Prii),
Uku Pokk – Grand Prix (juh Rita Ilves)

Tegelikult ei ole tehnoloogiasajandi olulisimaks
osaks mitte tehnoloogia, vaid inimene. Tehnoloogiaga on seotud üks imelik vastuolu – ta küll
lühendab oluliselt vahemaid, aga samas kaotab
inimeste vahelise läheduse. Heiddegger on ka
öelnud, et tehnoloogiasajandil muudavad inimesed end ressursiks – kahjuks mitte üksteise
jaoks, vaid Facebooki, Instagrammi, Google jmt
jaoks, kes meid siis tegelikult lausa kuritarvitavad.
Võiks ju jääda või taas saada iseenda peremeheks ning vaikuse ja tasakaalu nimel aegajalt tehnoloogia lihtsalt välja lülitada. Küllap
siis me ise ja ka kogu maailm rõõmsamad näivad.
Viljar Aro, koolijuht

SÜGPress

VABARIIKLIK ETLUSKONKURSS
HANSENIST TAMMSAARENI

MAAKONDLIK ETLUSKONKURSS
28. jaanuaril toimus maakondlik etluskonkurss.
4.-6. klass astus võistlustulle Vanalinna Koolis.
Neid hindas žürii koosseisus Matis Prostang,
Elo Rosenfeld, Ly-Sandra Tohter, Anni Haandi,
Gerli Ots ja Martin Leepere.
SÜGi esindas Markus Kaunissaar, kes pälvis
Grand Prix´.
31. jaanuaril toimus Albus 15. korda üleriigiline
konkurss Hansenist Tammsaareni. Võisteldi neljas vanuseastmes.
Meie koolist osalesid 9.-10. klassi grupis Cathrin
Benita Poopuu, Kirke Medri – eripreemia ja
Martin Vesberg – III koht. Žürii esimees oli
Paide Teatri näitleja Ursel Tilk.
11.-12. klassi grupis sai Uku Pokk II koha. Selle
vanuseastme žüriid juhtis Paide Teatri lavastaja
Jan Teevet.
7.–9. klass ning gümnaasium võistlesid Kuressaare teatris.
Neid hindas žürii koosseisus Ülle Puppart,
Ester Soe, Diana Alt, Anna-Liisa Õispuu,
Anti Kopliste.
Meilt osalesid 7.-9. klass: Helena Lulla (juh Liis
Kala), Kirke Medri - Grand Prix (juh Rita Ilves).
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Aitäh kõigile väga tubli esinemise eest!
Tänukummardus ka turvalisele autojuhile
Marek Schapelile!

Rita Ilves, juhendaja

— KOOLI INFO —

BIOLOOGIAOLÜMPIAADI
PIIRKONNAVOOR
1. veebruaril 2020 toimus bioloogiaolümpiaadi
piirkonnavoor. Olümpiaadi esikolmik ja meie
õpilased esikümnes olid järgmised:
6. klass (8 osalejat)
1. Roosi Pehlak, Muhu PK
2.–3. Rando Rand
2.–3. Helena Õisnurm
4. Illimar Kirss
5. Jarno Mononen
6.–7. Kristiin Pulk
7. klass (14 osalejat)
1. Maria Merelaid
2. Reio Lõbus
3. Juhan Tuulik, Lümanda PK
5. Helena Lulla
8. klass (8 osalejat)
1.–2. Raul Joaquin Seppel
1.–2. Liisa Viljaste
3. Lisete Vahu
4.–5. Triinu-Liis Toom
9. klass (13 osalejat)
1. Katrin Lindmäe
2. Marie Eike Rebane
3.–4. Merit Matt
3.–4. Artur Medri
5. Kirke Medri
6. Karmen Ehanurm
10. klass (7 osalejat)
1. Martin Vesberg
2. Merit Matt
3. Voldemar Kirss
4. Karis Kivi
5. Annabel Rebane
6. Carl-Juhan Meri
7. Astrid Rei
11. klass (12 osalejat)
1. Torm Vatsfeld
2. Vootele Mets
3.–5. Kalev Kaasik
3.–5. Kennar Kahju
3.–5. Markus Talp, KG
7.–9. Triinu-Liis Torri
10. Mariliis Albert
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12. klass (12 osalejat)
1.–2. Marleen Vahu
1.–2. Liisa Õunpuu
3.–6. Gendra Allikmaa
3.–6. Feridee Sevostjanov
3.–6. Karina Teesalu, OG
3.–6. Eliisa Täht, KG
9.–10. Roosmarii Sarapuu
Täname osalejaid ja õnnitleme võitjaid!
Marek Schapel, õppealajuhataja

MATEMAATIKAVÕISTLUSE NUPUTA
PIIRKONNAVOOR
30. jaanuaril 2020 toimus matemaatikavõistluse Nuputa piirkonnavoor. Võistlus toimus
kahes vanuseastmes: 5.–6. klassid ja 7. klassid.
5.–6. klassides võttis osa 13 võistkonda ning
järjestus kujunes järgmiseks:
I koht SÜG I koosseisus Luise Ling (5.b),
Siim Vatsfeld (5.b), Illimar Kirss (6.b) ja
Jarno Mononen (6.b)
II koht Muhu PK
III koht KG III
7. koht SÜG II koosseisus Karola Kuldsaar
(5.b), Carlos Püüding (5.b), Laur Erik Laine
(6.b) ja Kaur Vesberg (6.b)
7. klassides võttis osa 10 võistkonda ning järjestus kujunes järgmiseks:
1. koht Valjala PK
2. koht KVK II
3. koht SÜG I koosseisus Eerik Heinmaa (7.b)
ja Jaagup Rang (7.b),
7. koht SÜG II koosseisus Helena Lulla (7.a),
Robin Maranik (7.a), Georg Paomees (7.a).
Täname osalejaid ja õnnitleme võitjaid!
Marek Schapel, õppealajuhataja

— KOOLI INFO —

INTERVJUU TIIA RIHVKIGA

5. Mis on muutunud võrreldes teie
kooliajaga?
Minu kooliajaga võrreldes on õpilastel tunduvalt
rohkem võimalusi ennast arendada, õppimine on
muutunud huvitavamaks ja kogu maailm on
noortele avatud. Samaks on aga jäänud põhimõte,
et vägisi ei saa kedagi õpetada, pead ikka ise
tahtma ja pingutama.
6. Kelleks te tahtsite väikese tüdrukuna
saada?

1. Kust te pärit olete? Kuidas möödus teie
lapsepõlv?
Minu lapsepõlv möödus Kahtlas, kus minu ema
oli koolis õpetaja ja me elasime perega õpetajate
majas Kahtla kiriku kõrval. Meie hoovis oli palju
lapsi ja meil polnud kunagi igav. Mõtlesime koos
põnevaid asju välja ja mängisime õues pimeda
saabumiseni. Elu oli nagu Bullerby lastel!
Ma ei ole käinud ühtegi päeva lasteaias, aga tänu
emale oskasin juba enne kooli hästi lugeda ja
kirjutasin laulikusse Horoskoobi laulude sõnu!

Olen väga suur loomaarmastaja ja lapsepõlves
tahtsin saada loomaarstiks. Meil oli kodus emane
koer, kellel olid tihti kutsikad ja ma peaaegu
elasin nendega koos kuuris, meisterdasin kutsikatele passe ja hoolitsesin nende eest. Kuna sel
ajal töötasid loomaarstid enamasti ainult suurtes
loomalautades, siis vanemaks saades tundus
selline amet naisterahvale liiga raske.
7. Miks just inglise keele õpetaja?
Keskkooli viimases klassis andsin õpetajate päeval algklassidele tunde, siis otsustasin kindlalt, et
lähen õppima õpetajaks. Olen hariduselt klassiõpetaja ja hiljem omandasin juurde inglise keele
lisaeriala.

2. Mis on teie seos Saaremaa Ühisgümnaasiumiga?

8. Mis töökoha oleksite valinud, kui õpetaja
ametit ei eksisteeriks?

Minu kolm poega on kõik õppinud Saaremaa
Ühisgümnaasiumis.

Ilmselt tegeleksin ikkagi lastega või teeksin midagi, mis on seotud loomade ja loodusega.

3. Kes oli teie lemmikõpetaja kooliajal?
Miks?

9. Umbes mitu korda päevas ajavad õpilased
Teid naerma?

Kahtla koolis andis mulle inglise keelt ja ajalugu
õpetaja Anne Mets, kelle tundides tundsin ennast
alati hästi. Väikese tüdrukuna imetlesin teda
salaja, sest ta nägi välja nagu moeajakirja Siluett
modell. Tore oli eelmisel nädalal jälle kohtuda
Kingu majas, kus Anne praegu haiguslehel
õpetajat asendab ja ta näeb endiselt välja nagu
modell!

Ma pole küll arvestust pidanud, aga õnneks saan
naerda ja naeratada päris palju!

4. Milline õpilane te ise koolis olite?
Ma arvan, et olin rõõmus ja aktiivne õpilane,
kellele meeldis koolis käia, suhtusin oma tegemistesse kohusetundlikult ja osalesin väga paljudes ringides. Laulsin tüdrukute ansamblis, osalesin näiteringis, tegelesin rahvatantsuga. Mulle
meeldis ka väga joonistada ja teha ilukirja. Kuna
õppisin väikeses koolis, siis tuli osa võtta ka
paljudest maakondlikest spordivõistlustest. Sõitsin ka mitu korda nädalas Kahtlast Kuressaarde,
sest õppisin muusikakoolis 5 aastat akordionit.
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10. Kas teil on hobisid?
Mulle meeldib väga oma koeraga jalutada, olen ka
kahe kassi ja kahe küüliku omanik. Minu suur
kirg on aiandus, eriti meeldivad mulle roosid ja
lavendlid, tundub, et neile meeldib minu juures
ka! Roose on meie koduaias üle 30 erineva sordi.
Armastan ka reisida, teatris ja kinos käia ja leiba
küpsetada.
11. Üks väike soov koolirahvale...
Soovin, et kõigil, nii suurtel kui väikestel, oleks
alati hea meel siia majja tulla ja tunda, et olen
vajalik ja oodatud!

SÜGPress

— KOOLI INFO —

„MÄNG, MÄNG, MÄNG ON VÄIKESE
INIMESE TÖÖ…“

TEINEGI VABARIIKLIK TV 10
OLÜMPIASTARTI ETAPP OLI
EDUKAS
25. jaanuaril 2020 toimunud hooaja teisel etapil
Tallinna Lasnamäe kergejõustikuhallis säras
taas meie kooli noortest kõige enam vanemate
poiste arvestuses (sünd. 2006-2007) võistlev 6.a
klassi õpilane Karl Erik Kaljuste, hüpates
kaugust 5.77, edestades teist kohta lausa 34
sentimeetriga.

Nii nagu laulusalmgi ütleb, arendab ja õpetab
mäng väikest inimest kõige enam. Ja mis kõige
olulisem – see ka motiveerib kõige enam!
Seepärast otsustasimegi korraldada Kingu tn
koolihoones reedel, 31. jaanuaril mängude päeva. Õppetöö toimus loomulikult ikka ka, aga
kõik vahetunnid olid mängude päralt. Iga õpetaja pakkus oma klassiruumis teatud tegevusi –
meil oli Allavaatava koera tuba ehk joogatuba,
Aliase tuba, Reis-ümber-maakera tuba, Dobble
tuba, Uno tuba, puzzle tuba, kabetuba jne...

Vanemate poiste arvestuses võitis kaugushüppe Karl
Erik Kaljuste (6.a)
Kõik, kes tahtsid, said oma mänguõnne ja ka
oskused proovile panna. Iga õpilane sai omale
mängude osavõtu kaardi, kuhu õpetaja iga
mängu lõppedes mängu nime märkis ja selle
mängimist ka oma allkirjaga kinnitas. Tekkis
lausa omavaheline võistlus, kes enne mängukaardi täis sai.

Väga hea tulemuse hüppas ka Ron Sebastian
Puiestee (6.b), kes saavutas 4. koha tulemusega 5.25.

Kas sellest kõigest ka õpitulemused paranesid,
seda me ei analüüsinud. Küll aga tõi selline päev
nii lastele kui ka, mis seal salata, õpetajatele
põnevust ja rõõmu küllaga.
Järgmiste mängupäevadeni!
Maris Rattasepp, eripedagoog
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Vanemate poiste arvestuses saavutas kaugushüppes
4. koha Ron Sebastian Puiestee (6.b)

— KOOLI INFO —

Veel oli vanematel poistel võistluskavas 60 m
tõkkejooks, kus eeljooksus vaevas Karl Erikut
jalavalu, mis ei võimaldanud kõike endast välja
panna ning tuli leppida B finaaliga. Selle Karl
Erik ülekaalukalt küll võitis, kuid tagas alles
7. koha (finaalvõistluste aegade võrdluses taganuks Karl Eriku aeg 8,92 üldkokkuvõttes
3. koha). Ron Sebastian jooksis end ajaga 9,67
17. kohale.
Oma panuse kooli üldarvestuse punktisummasse andsid veel nooremate poiste arvestuses
(sünd. 2008-2009) võistelnud Mattias Kobin
(5.b) ja Arthur Patrick Sääsk (4.b). Mõlemad
poisid võistlesid hästi 60m tõkkejooksus, joostes
aegadeks vastavalt 11,36 (Mattias) ja 10,75
(Arthur Patrick).

ESIMESED VÕRKPALLI MEISTRIVÕISTLUSED MÄNGITUD
15. jaanuaril 2020 Kuressaare spordikeskuses
toimunud Saare maakonna koolinoorte võrkpalli
meistrivõistlustel 3 neidu + 3 noormeest 10.–12.
klassidele mängisid meie koolist kaks võistkonda. Saaremaa Ühisgümnaasiumi I võistkond
saavutas II koha.
Võistkonnas mängisid Kaisa Tänav (11.c), Liisa
Õunpuu (12.a), Karoli Mägi (11.b), Anete
Antsaar (10.a), Hardi Aun (12.c), Oskar Kivi
(12.c), Robin Alba (12.b) ja Joosep Leemet (12.c).

Vanemate tüdrukute (sünd. 2006-2007) arvestuses andis panuse üldpunktisummasse 60 m
tõkkejooksus Reminella Kappet (7.e) ajaga
11,55.
Nooremate tüdrukute (sünd. 2008-2009) arvestuses tegid kaasa Lee Tamm (3.b) ning Luise
Ling (5.b). Mõlemad tüdrukud jooksid hästi
60 m tõkkejooksu, saavutades aegadeks 11,88
(Lee) ja 11,00 (Luise). Lisaks oli neil kavas kaugushüpe, kus Luise sai parima tulemusena
kirja 4.02 ja Lee 3.54.
Pärast suurepärast teist etappi tõusis meie kool
suurte koolide arvestuses 8. kohale. Järgmine
etapp toimub 28. märtsil Tartu Ülikooli spordihoones, kus aladeks kaugushüpe, kõrgushüpe ja
kuulitõuge – seega hoogsat ja edukat harjutamist noorsportlastele, et 15.-17. juunil meil
Kuressaares toimuval finaaletapil võistelda
koha eest poodiumil.

Saaremaa Ühisgümnaasiumi II võistkond saavutas 4. koha. Võistkonnas mängisid Luise
Vevers (11.c), Kätriin Käsper (12.c), Carmen
Electra Pirn (12.b), Gendra Allikmaa (12.c),
Huberta Karma (12.c), Andre Koppel (11.b),
Andres Sui (11.c), Paul Antsaar (11.c).

Kadri Pulk, õpetaja ja treener

Aime Metsmaa, kehalise kasvatuse õpetaja
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