SÜG-Press
3. märts 2020

leht asub aadressil www.syg.edu.ee

Number 642

KOLMAPÄEVAST PÜHAPÄEVANI

TÄNU TEGIJAILE!

K 04.03

Aime Metsmaa – võrkpallivõistkondade
juhendamise eest SÜG vs KG võistlustel.
Diana Õun, Arti Allmägi ja Andreas Noor –
kooli Jäljendusvaadendi korraldamise eest.
Aili Salong - siira ja südamliku kõne eest Eesti
Vabariigi sünnipäeva aktusel.
Emakeele ainekomisjon, koorid ja juhendajad Mari Ausmees, Riina Laanes;
rahvatantsijad ja juhendajad Kersti
Truverk, Eena Mark; esinejad Kevin
Räim ja Martin Vesberg; lipuvalvurid ja
konferansjeed – Eesti Vabariigi
sünnipäevaaktuse esinemiste,
organiseerimise ja läbiviimise eest.
Torm Vatsfeld, Sanna-Reesi Hoogand ja
Triinu-Liis Torri – Vabadussõjas
langenute meelespidamise eest vabariigi
aastapäeval.
Liis Vahter – inspireeriva loengu eest
õpetajatele teemal "Elukutse/ elu kutse".
Karolina Liblik – WOW-keskuse
kontseptsiooni tutvustamise eest.
Mikk Saarela – Thule Koja tutvustamise eest.
Merike Kuldsaar – õpilaste väga hea ettevalmistuse eest geograafiaolümpiaadi
piirkonnavooruks.

N 05.03

R 06.03

L 07.03

P 08.03
E 09.03

T 10.03
K 11.03
N 12.03

R 13.03

L 14.03

P 15.03

14.00 Juhtkonna koosolek
15.50 Nõukoja koosolek
Majandusolümpiaadi piirkonnavoor
15.30 Õppenõukogu (aula)
10.00 Noorte osaluskohvik
(Kuressaare kultuurikeskus)
Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor 4.-6. kl (SÜG, I k)
Inglise keele olümpiaadi lõppvoor
(Tartu)
Bioloogia olümpiaadi lõppvoor
gümnaasiumile (Tartu)
Koolitants 2020 piirkonnavoor
(Haapsalu)
Bioloogia olümpiaadi lõppvoor
gümnaasiumile (Tartu)
9.–13. märts Gümnasistivarju nädal
9.–13. märts Emakeele õigekirja- ja
kirjatehnikavõistlus
10.45 Klassivanemate koosolekud
13.00 Direktsiooni koosolek
18.00 Hoolekogu koosolek
15.30 Tehnikanõukogu koosolek
16.00 Õpilasesinduse koosolek
14.30 MK Jäljendusvaadend (aula)
16.00 Põhikooli mälumängu III voor
(aud 138)
16.00 Väärikate Ülikool
18.30 Ö-Ülikool
Saksa keele olümpiaad põhikoolile
(Hariduse 13)
Emakeelepäeva nutivõistlus
põhikoolile
Emakeeleolümpiaadi lõppvoor
(Tartu)
10.00 6.–7. klasside inglise keele
olümpiaad (Hariduse 13)
Väikeklasside kirjanduslik karneval
Emakeeleolümpiaadi lõppvoor
(Tartu)
Lingvistikaolümpiaadi lõppvoor
(Tartu)
Lingvistikaolümpiaadi lõppvoor
(Tartu)
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Ingrid Martin. HEV-õppimisest
Tartu Ülikoolis
Direktsiooni info
NAISTEPÄEVA OOTUSES
Viljar Aro
Mare Poopuu, Madli Mikli.
Tööst koduvigaste lastega 1
Mare Poopuu, Madli Mikli.
Tööst koduvigaste lastega 2
Direktsiooni info
Maris Rattasepp. HEV messist
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— KOOLI INFO —

MINE METSA
Vähem kui kaks aastat tagasi kirjutas Valdur
Mikita väikese raamatukese „Eesti looduse
kannatuste aastad“. Ta usub, et „mets“ peaks
eestlasele olema olulisem märksõna kui „tants“,
„laul“ ja „rahvarõivas“.
Mets ja raba on ühed kõige olulisemad Eesti
riigi märgid. Ta sõna otseses mõttes loob uue
metsamõistmise dimensiooni öeldes, et igivanadest metsavaimude koduks olnud hiiepaikadest
on saanud tänaseks mõtlusmetsad. Ja nendes
asuvates suvekodudes sünnib suur osa eesti
kirjandusest, muusikast, kunstist ja teadusest.
Eks me tea ju oma kogemustestki, et metsaskäik tervistab vaimu ja vähendab igasugu
ärevust. Sõltumata meie usust paraneb ka
südame-veresoonkond ja väidetavalt paranevad
haiglateski inimesed kiiremini, kui näevad
aknast suuri puid.
Muu hulgas ütleb ta ka, et „…eestipärane meditatsioon seostub pigem porgandipeenra ja aianurgas kõpitsemise kui šintoistliku või zenbudistliku praktikaga, kuid nii filosoofilises kui
puht füsioloogilises mõttes ei pruugi need
tegevused üksteisest väga palju erineda“. Aga
lugege ise...
Ja mingem metsa – kevadine hingepuhastus
suurendab väge meis kõigis.

Viljar Aro, koolijuht

9. klass (21 osalejat)
1. Paul Kuris, Valjala PK
2. Cariina Latkin, Valjala PK
3. Birgit Pruunlep, KG
4. Merit Matt
6. Katrin Lindmäe
9. Artur Medri
10. klass (16 osalejat)
1. Otto Tuuling
2. Martin Vesberg
3. Carl-Juhan Meri
4. Voldemar Kirss
5. Ats Rosenfeld
7. Ralf Sebastian Anvelt
8. Tiina Tilts
11. klass (18 osalejat)
1. Kalev Kaasik
2. Joosep Rand
3. Andrus Peegel, OG
6. Vootele Mets
7. Torm Vatsfeld
8.–9. Kennar Kahju
12. klass (10 osalejat)
1. Lauri Trumann, KG
2. Oliver Paljak
3. Karina Teesalu, OG
5. Karl Lember
6. Uku Pärtel Rand
Täname osalejaid ja õnnitleme võitjaid!

GEOGRAAFIAOLÜMPIAADI
PIIRKONNAVOOR
11. veebruaril 2020 toimus geograafiaolümpiaadi
piirkonnavoor. Olümpiaadi esikolmik ja meie
õpilased esikümnes olid järgmised:
7. klass (36 osalejat)
1. Juhan Tuulik, Lümanda PK
2. Sirelin Ermann, Leisi Kool
3. Reio Lõbus
7. Kevin Lempu
8. klass (14 osalejat)
1. Liisa Viljaste
2. Oskar-Urmas Viherpuu, Leisi Kool
3. Kätriin Kald, OG
9. Romi Liise Roomets
10. Karmen Viilup
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Marek Schapel, õppealajuhataja

JÄLJENDUSVAADEND 2020
Neljapäeval, 20. veebruaril oli kõigil soovijail
võimalus osa saada selleaastasest Jäljendusvaadendist. Publik sai nautida 16t etteastet. Sel
aastal olid kõige aktiivsemad algklasside õpilased, kes tõid publikuni 10 numbrit. Suur kiitus
ja pikk pai tublidele algklasside õpilastele ja
nende juhendajatele!
Kurvaks tegi see, et 5.–12. klassidest jõudis
lavale ainult kuus numbrit. Vaatamata sellele
olid aga kõik etteasted väga meeldejäävad.
Jäljendusvaadendi žüriisse kuulusid Kätlin Ardel
õpilasesindusest, õpetaja Reeli-Alli Kaesvelt,

— KOOLI INFO —

Maire Sillavee Salme Rahvamajast, Pille Jõgi
Lümanda Põhikoolist ja Kelly Kasjanenko
Kuressaare Gümnaasiumist.
Kuna 4.–12. klassidest oli väga vähe osalejaid,
otsustas žürii, et nendes vanuseastmetes antakse välja ainult esimene koht.

Panime putukad väikestesse topsikutesse, et
neid hiljem mikroskoobi all uurida. Meie grupp
leidis üle kümne erineva putukaliigi. Valisime 3
putukat ja joonistasime need paberile. Mikroskoobiga uurides vaatasime lähemalt, millised
putukad välja näevad, palju neil jalgu on,
milline on nende kehaehitus ja värvus.

Tulemused
1.-3. klass
1. 3.b Jaagup Tuisk „Legendid oma loos”
2. 3.a Los del Rio „Macarena”
3. 1.d Koolitants „I gotta feeling”
4.-6. klass
1. 6.a Cùng nhảy „What Makes You Beautiful”
7.-9. klass
1. 8.a Iamnotshane „Security”
10.-12. klass
1. 11.abc Todrick „Nails, Hair, Hips, Heels”
Grand Prix
10.c Teine laul filmist „Siin me oleme”
Iga vanuseastme võitja ja gümnaasiumi kolm
etteastet saavad osaleda ka maakondlikul
Jäljendusvaadendil 11. märtsil meie koolis.
Pöidlad pihku ja edu!!!
Suur aitäh Jäljendusvaadendi korraldajatele
Torm Vatsfeldile ja Sanna-Reesi Hoogandile
ning meie ürituse toetajatele – Mõnus Villem,
Ruthi Seebikoda, Saaremaa Muuseum,
Tuuleluud OÜ, Saaremaa Spaahotellid,
Pille Jõgi FIE!

Diana Õun, huvijuht

KODUTÜTARDE KOOSTÖÖLAAGER
SILMA ÕPPEKOJAS
21.-22. veebruaril 2020 toimus SÜGi ja Kuressaare Vanalinna kooli kodutütarde koostöö- ja
õppelaager Haapsalu lähedal Silma õppetalus.
Kogunesime kell 14.40 staapi, et alustada oma
järjekordse põneva laagriga.
Sõit möödus kiiresti ja viperusteta. Kohale
jõudes ootas meid maitsev õhtusöök. Esimeseks
teemaks oli meil putukate uurimine. Selleks
tõime lähedal olevast metsast metsakõdu ning
otsisime sellest erinevaid putukaid. Alguses
arvasime, et me ei leidnudki midagi, aga kui
metsamaterjal mõnda aega toasoojas oli,
ärkasid ka putukad.
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Hiljem viisime putukad tagasi metsa alla. Järgmisena ootas meid ees öömatk Silma Looduskooli ümbruses. Kõigil olid kaasas pealambid.
Üleujutatud luhaheinamaal panime kõik tuled
kustu ning sai öövaikuses imeilusat tähistaevast imetleda. Vapustav vaatepilt!
Õhtu lõppes putukafilmi vaatamisega õppeklassis. Nägime ja kuulsime mesilaste ja herilaste elust, maismaa- ja veeputukatest.
Järgmise päeva varahommikune ülestõusmine
ei seganud sugugi meie öist seltsielu. Juttu
jagus kauemaks 
Järgmisel päeval oli äratus kell 8. Pakkisime
oma asjad kokku ja läksime hommikusöögile.
Kahjuks oli ilm halvenenud ja pidime oma
päevakava muutma. Panime end soojalt
riidesse ja toimus õppekäik rannaniidule. See
algas väikese orienteerumismatkaga, kus punktides taheti teada mitmesuguseid teadmisi
loodusest. Isegi meie õpetajad, kes ühes punktis
kohtunikeks olid, said rannaniidu kohta uusi
teadmisi, vähemalt nende endi sõnul.

— KOOLI INFO —

Siis siirdusime RMK matkarajale, mille lõpus
külastasime ka linnuvaatlustorni. Kodutütar ei
karda külma ega märga, vahetasime riided ja
õppepäev sai jätkuda.

Peale lõunasööki algas nutikas linnuõpe ja
kalade määramine. Saime vaadata ka läbi
pikksilma kaugel olevaid linde ning sealkandi
kõige suuremat rändrahnu. Nägime palju luiki.
Saime teada, et on välja mõeldud erinevaid
programme, millega saab määrata linde. Näiteks meie kasutasime äppi Eesti linnud, nutikas linnumääraja. Jälgisime internetist ka linduderännet. Seda saab jälgida ka ise
(http://birdmap.5dvision.ee/EN/ )

Esimesena käisime Tallinna teletornis. Arvan,
et olime seal natuke rohkem kui kaks tundi.
Meie jaoks oli broneeritud haridusprogramm
„Televisioon – aken maailma”. Saime kuulda
Tallinna teletorni ajaloost ja meile tehti ringkäik, sattusime 8 meetri sügavusele maa alla
ning kõrgele vaateplatvormile. Ühes ruumis oli
suure ekraani peal korraga mitu telekanalit, nii
kontrolliti, kas kanalitega on kõik korras.
Lõunat sõime 22. korruse restoranis, see on
kahtlemata kõige kõrgemal asuv söögikoht, kus
söönud olen. Tallinna teletorni juurest sõitsime
edasi T1 Mall of Tallinn Skyparki, kus olime
kaks tundi.
Ma pole kunagi varem seal käinud ja minu
arvates oli see megalahe. Euroopa suurim
batuudiala, liumägeega ronimislinnak ja veel
mitmed muud võimalused – need ei saa küll
kedagi külmaks jätta. Võimalusel läheksin
kindlasti tagasi ja tahaksin seal terve päeva
veeta. Kõige rohkem jäi meelde see, kui saime
teha koos KeerdTrepiga (üks juutuuber) pilti.

Samuti on kalade määramiseks välja mõeldud
erinevad äpid, mida on lihtne kasutada.
Tänasime meie juhendajaid suurepärase koolituse läbiviimise eest. Olime uhked, et ei kartnud vihma ega tormi ja koolitused ei jäänud
ära. Enne kodusõitu külastasime ka Haapsalu
kaubanduskeskust. Õnneks tormi kiuste laevaliiklus ikkagi toimis ja saime õnnelikult Saaremaale tagasi.
Aitäh õpetaja Merle Priile, kes nii vahvad ja
õpetlikud õppepäevad meile organiseeris.
Jääme uusi põnevaid laagreid ootama!

Eliise Kask, 10.B

5.A KLASSI REIS TALLINNA
Meie klassireis sai alguse 21. veebruari varahommikul meie kooli juurest. Meie reisi organiseerijaks oli Karola ema, täiskasvanutest oli
kaasas minu isa, Karola ema ja meie alati
rõõmsameelne klassijuhataja. Plaanis oli minna
Tallinna teletorni, Super Skyparki ja Ülemiste
keskusesse.
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KeerdTrepp ja 5.A tüdrukud (foto: Anastasia Väin)
Jõin ka jääjooki, mis tegi mu keele siniseks.
Kuna ärasõiduni oli veel tunnike aega, läksime
kõrvalasuvasse Ülemiste keskusesse, kus jõudsime läbi käia mõned lemmikpoed, nagu näiteks
Tiger, New Yorker ning veel mõned.
Koos klassikaaslastega oli väga tore Tallinnas
käia, sain sõpradega aega veeta ning kuulsin
palju uut Tallinna teletorni kohta. Olen seal
varem perega käinud, aga palju on ununenud.
Eredaimalt jäi siiski meelde Skypark, tahan
sinna uuesti minna ja oleks tore kui koos
sõpradega.
Ootan järgmist klassireisi juba suure
põnevusega.
Elizabeth Kelder, 5.A

