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TÄNU TEGIJAILE!
Kogu koolipere, nii õpetajad kui õpilased,
samuti lapsevanemad – kõik te olete teinud
esimese kodusõppe nädalal suuri pingutusi
õppetöö jätkamise nimel!

ÕNNITLEME!
13liikmeline gümnaasiumi võistkond –
gümnaasiumi arvestuses mõttespordiolümpiaadi I koha eest.
Paul Antsaar (11.C) – gümnaasiumi mõttesportlaste olümpiaadil III koht.

POSITIIVSED TELEFONIKÕNED
Eelmisel nädalal sain telefonitsi ühenduse
umbes poolte õpetajatega – eelkõige kõigi algklasside, enamiku Kingu ja lõpuklasside õpetajatega.
Kõik rääkisid sama juttu:
- tundub, et uus õppetöövorm sujub;
- õpetaja töökoormus on suurem kui tavaõpetamises;
- õpetajad on just ise palju õppinud;
- enamus on rõõmsad ja mõistvad;
- kaugus on lähedasemaks teinud;
- õpetajate omavaheline koostöö on suurenenud;
- õpilaste omavaheline koostöö on suurenenud;
- lastevanemate poolt pole pretensioone eriti
tulnud.
Usun, et järgmine nädal hakkab eelkõige emotsioone kuhjama. Katsume säilitada rahu, üksteisemõistmise ja koostöövõime.
Ja võtkem aega ka puhata, sest on kevad ja
tärkav loodus vajab meie nautimist. Soovin, et
suudaksime jätkuvalt end panustada nii oma
õpilastele, lastevanematele, kolleegidele kui tärkavale loodusele. Olen kindel, et see tuleb
kuhjaga tagasi.
Viljar Aro, koolijuht
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MÕTTESPORDI ONLINE-OLÜMPIAADI
KOKKUVÕTE
Neljaetapiline olümpiaad on selleks korraks läbi,
karantiinile vaatamata toimus ka viimane etapp
16.–19. märtsil. Olümpiaadil võisteldi neljal alal:
male, kabe, gomoku ja sudoku ning kolmes vanuseastmes: algkool, põhikool ja gümnaasium.
Välja on toodud 10 parema hulka jõudnud meie
kooli õpilased alade kaupa ning olümpiaadi
koondarvestuses. Täpsemalt on tulemustega võimalik tutvuda mõttemängude kodulehel vint.ee.
Male. Põhikooli võistkond (Illimar Kirss, Siim
Vatsfeld, Jarno Mononen, Marie Eike Rebane;
Helena Lulla, Ron Sebastian Puiestee, Kaur
Vesberg, Britta Truu, Kert Käsper, Sten Erik
Mägi, Laur Erik Laine, Anett-Merili Moring,
Carlos Püüding, Tuule Kalamees) saavutas
kokkuvõttes 10. koha.
Gümnaasiumi võistkond (Karl Henry Teär, Uku
Pärtel Rand, Ekke Jaak Valge, Voldemar Kirss,
Andres Sui, Paul Antsaar, Miko Pärn, Torm
Vatsfeld, Kennar Kahju, Henry Noah Mägi,
Joonas Tiitson, Otto Tuuling, Vootele Mets) oli
kokkuvõttes teine. Individuaalselt platseerus
Andres Sui 5. kohale, Paul Antsaar 9. koht ja
Ekke Jaak Valge 10. koht.
Kabe. Gümnaasiumi võistkonnale II koht,
individuaalselt Ekke Jaak Valge kokkuvõttes
seitsmes, Henry Noah Mägi üheksas.
Gomoku. Gümnaasiumi võistkond saavutas
esikoha, individuaalselt Paul Antsaar kuues
koht, Uku Pärtel Rand seitsmes koht ning
Henry Noah Mägi kümnes koht.
Sudoku. Põhikooli võistkond saavutas viienda
koha! Lisaks eelpool toodud nimedele võistlesid
veel Kristiin Pulk ning Liset Isabel Karu.
Gümnaasiumile võistkondlik II koht, individuaalselt Karl Henry Teär kümnes koht.
Nelja ala kokkuvõttes saavutas Saaremaa Ühisgümnaasiumi põhikooli esindus 9. koha ning
gümnaasiumi esindus I koha. Individuaalselt
Paul Antsaar III koht, Ekke Jaak Valge seitsmes
koht ning Voldemar Kirss kümnes koht.
Täname kõiki osalejaid! Kiitus Säde Lee Jürissonile, kes vapralt võitles algklasside au eest!
Selleks õppeaastaks kõik, järgmisel uuesti.
Arne Loorpuu, korraldaja;
Kaia Eelma, järelvaataja
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KINGU MAJA ALGKLASSID KÜLASTASID PÄÄSTEAMETIT
Päev enne kooli sulgemist käisid Kingu maja
algklassid Kuressaare päästekomandos eesmärgiga tuletada meelde teadmised, kuidas ohtu
märgata ja ohu korral õigesti käituda.

Toomas Klettenberg: "Käisime Kuressaare
Päästeametis. Mulle meeldis tuletõrjeauto sees
käia. Ma tahaksin ka saada tuletõrjujaks. See
on lahe koht. Ma soovitan teile ka seda." (2. kl)
Merlin Vares, klassiõpetaja
Päästekomandosse oli kujundatud ohtude tuba
ning lavastatud tuleohtlikud olukorrad. Õpilased pidid need ohud üles leidma, see kõik oli
mänguline ja põnev.
Oma muljeid jagavad õpilased:
Crystal Torn: "Ma ei teadnud, et tuletõrjuja
päästab inimesi. Nüüd tean. " (3. kl)
Grete Ool: "Lahe ja lõbus, vahva ning tore,
kuna oli kasulik tuleohutusõppus" (3. kl)
Merilin Põld: "Ma tean nüüd, et mulle meeldis
kohtuda tuletõrjujatega. Nad on parimad." (3.kl)

3.A KLASS KODUÕPPEST
Koroonaviiruse kiire levik sundis õpilased ja
õpetajad ootamatult koduõppele. Mida sellest
arvavad 3.a klassi õpilased?
Teele: Kodus saab küll vahepeal õues käia, aga
koolis see-eest on professionaalsed õpetajad, kes
on õpetajaks õppinud. Kui räägiti, et asi kestab
kaks nädalat, oli see veel normaalne, aga kui
hakati rääkima, et see võib kesta 1. maini, siis
muutusin murelikuks. Ei saa sõprade juurde ka.
Reio Markkus: Ma olen terve koduõppe olnud
maal. Need ülesanded, mis õpetaja andis, on
vägevad. Minu lemmikülesanne oli see, kui pidi
jooksma 1500 m. Ma tahaks praegu rohkem
koolis olla kui koduõppel.
Andreas: Minu esimene nädal koduõppes oli nii
ja naa. Koduõpe on imelik. Koolis oleks tegelikult toredam, kuna nüüd ei näe ma sõpru peaaegu üldse.

Aaron Klimov: "Majas peab olema vähemalt
suitsuandur. Käisime tuletõrjeautos. Telefon ei
tohi üksi öösel laadida." (2. kl)
Brigitta Eiland: "Mulle meeldis see, kui üks
mees lasi päästeameti postist alla. Auto alarm
pandi tööle, see oli väga põnev. Kui arvutit ei
kasuta, tuleb juhe pistikust ära võtta. Meil ei
ole vaja muutusi teha, sest laes on suitsuandurid ja oleme väga ettevaatlikud." (2.kl)
Martin Aasma: "Meeldisid vilkurid ja see,
kuidas mees jooksis." (2. kl)
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Luisa-Marii: Algul tundusid arvutitööd mulle
natuke rasked, kuid sain hakkama ja taipasin, et
need tööd ei olnudki nii rasked, kui algul arvasin.
Ma oleks tahtnud ikkagi koolis sõpradega koos
olla, sest siis oleksime mängida saanud.
Oskar A: Mulle meeldib natuke arvutis töösid
teha, näiteks: vooluring. Ma tahaks koolis õppida,
sest seal ma õpin palju kiiremini ja seal on sõpru.
Jacob: Mulle meeldis 7 päeva kodus õppida,
sest seal abistati kui vaja. Mulle väga ei
meeldinud kodus olla, sest seal ei saanud
rahvastepalli mängida ja keegi ei viitsinud seda
kodus mängida. Tahaks parem koolis õppida,
sest seal seletab õpetaja paremini ja seal saab
rohkem õppida.

— KOOLI INFO —

Marten: Alguses tundus põnev ja tore, sest ei
pidanud kooli tõttama. Mulle meeldib, et saan
koolitükkidega tegeleda siis, kui ise tahan, saab
palju õues käia. Mulle meeldib, et õpetaja leiab
meile vahvaid ülesandeid nagu võikude tegemine ja legost auto tegemine. Ema ütleb, et tal
on koduõppe ajal topelt tööpäev – õpetaja töö ja
oma töö.
Kaisa: Koduõppes meeldib mulle väga see, et
vahetunnis saab kohe õue minna või siis näiteks
voodisse puhkama. Aga mulle ei meeldi väga
see, et ma ei saa trenni minna. Ma loodan, et
kool tehakse varsti lahti ja et ma saaks jälle
enda sõpradega koos olla.
Marie-Helene: Minu esimene nädal koduõppes
on läinud hästi. Ma olen palju õues käinud ja
mänginud. Mulle ei meeldi koduõpe, mulle
meeldib koolis käia. Koolis on sõbrad ja on
lõbusam, koolis vahetundides on ka palju toredam sõpradega mängida ja jutustada kui lihtsalt kodus natuke sirutada, vett juua ja siis
lihtsalt teha töid edasi.
Iti: Mina saan kodus õppimisega väga hästi
hakkama. Kõige rohkem meeldis mulle tööõpetus. Tegin tervele perele võileibu. Kõik
kiitsid mind. Ma igatsen oma parimat sõpra,
klassikaaslasi ja oma õpetajat.
Uku: Minu esimene nädal koduõppes on väga
lõbus ja samas vahel natuke igav. Mulle meeldib
veel, et saab kaua magada. Minu arust ei ole
tore kodus õppida ja ülesandeid teha. Hoopis
lihtsam oleks seda koolis teistega koos teha.
Hedi: Mulle meeldis koduõppel võileibade tegemine. Igatsen päris inglise keele tundi õpetaja
Lullaga ja kunstiõpetust. Koduõppel on jama, et
huviringid jäävad ära ja ei saa sõpradega koos
huviringi minna, aega veeta ja jutustada. Koduõppel ei ole vahetunde ja kõike peab vaatama
arvutist.
Mia Gret: Kodus on väga hea õppida. Mulle
meeldib, et mul on enda e-kool. Mina pean
tunde nii nagu koolis. Täna teen oma tööõpetuse
tundi, kus ma küpsetan kooki. See nädal olen
hästi hakkama saanud. Õpin sama hästi edasi!
Karolin: Mulle meeldis koos oma vennaga
õppida. Ma igatsen kõiki. Mu ema mängib õpetajat ja isa direktorit, sest ta pole päeval kodus.
Rasmus: Mulle meeldib koduõpe. Esimene
nädal oli okei, aga oleks tahtnud sõpradega
mängida. Saan ise valida, millest alustan. Mulle
meeldib alustada lihtsatest asjadest, näiteks
matemaatika, aga raskeid asju nagu inimeseõpetus, mulle ei meeldi teha.
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Mulle meeldib kodus õppida, aga rohkem
meeldiks koolis, sest seal on sõbrad ka.
Roland: Mulle kodus õppimine väga ei meeldi.
Kodus ei saa sõpradega mängida ja koos olla.
Tavaliselt õpin esimesena matemaatika ära, see
on lihtne, aga eesti keelt ja loodusõpetust ei
meeldi mul õppida, sest need on rasked. Koolis
on palju lõbusam, sest seal on teised lapsed ka,
kodus pole nii põnev.
Säde Lee: Mulle meeldib koduõpe, sest siis on
rohkem vaba aega ja vähem õppida. Hommikul
saab tund aega kauem magada. Tunnen puudust sõpradest ja õpetajast. Tunnen veel puudust kehalise kasvatuse tunnist, matemaatikast, kunstist, tööõpetusest ja natuke ka muusikast ja inglise keelest. Samas on ka tore, sest
saan koos perega päevad läbi kodus koos olla.
Liisbet: Minu esimene nädal koduõppes oli
väga tore. Loodusõpetus oli lahe ja ma oskan ka
nüüd ise väikese vooluringi ehitada ja tean, mis
erinevate materjalidega saab ka näiteks hõõglambi põlema ilma, et lülitit oleks vaja. See
nädal oli üldse väga lahe ja loodan, et järgmine
on sama tore.
Laste mõtted kirjutas üles klassijuhataja Irena

HELGE MEELEOLU
Ahoi!
Üldjoontes on ju kenad ilmad olnud, ma olen
ikka üritanud metsas ja looduses pildistamas
käia, ühel päeval käisin isegi kalal.
Laupäeval käisin niisama linde otsimas Kuressaare ümbruses. Sellest tegin ka video.
Pühapäeval kell 4.50 äratus ja sõitime isaga
tedrevarjesse, mõtlesin, et näitan talle ka need
kanad ära :D Tagasiteel nägime Uduveres
laulu- ja väikeluikede parve.

— KOOLI INFO —

Kureterritooriumid ootavad kaardistamist, loomad käivad juba rohkem põldus, Mullutu luhale
saab kummipaadiga parte ja kahlajaid pildistama minna, samamoodi on neid ka mere ääres,
partide ränne käib jne. Igatahes tegevust jagub
küllaga, igav ei hakka.

kelgutamine, lumememme ehitamine, lumeinglite
tegemine jne. Need paar päeva annavad lastele
võimaluse veel lumest viimast võtta ja seda
nautida. Hoolimata minu seisukohast, mis
kevadel talverõõmude nautimist eriti ei poolda, ei
olnud ka mina lume saabumisest üldse häiritud.
Vastupidi, mulle väga meeldib vaadata, kuidas
suured lumeräitsakad taevast alla keerlevad.
Pealegi teadsin, et üsna varsti sulab see lumi ära
ja kevad saab taas naasta. E-kooli vaadates nägin,
et meile on ülesandeks antud õues üks
lumememm ehitada. Esialgu olin sellele küll veidi
vastu, kuid kui tuisk lõppes ja päike hakkas
eredalt paistma, otsustasin, et miks ka mitte
minna õue ja nautida kevadel viimaseid talverõõme. Mõeldud, tehtud! Peale mitmeaastast
pausi oli üpris tore taas lumememme vormida ja
kaunistada. Selleaastane lumememm ei ole päris
tavaline: tema nööpideks ja vööks on kevadlilled
ning pead ehib märtsikellukestest pärg – tõeliselt
kevadine lumememm!
Talverõõmude nautimisse kevadel saab suhtuda
kahte moodi: nuriseda, et õues on nii jube ilm ja
istuda toas, või hoopis rõõmustada, et saab veel
talveilmast viimast võtta. Igaüks otsustab ise,
kuid mina valisin teise variandi. Talveilma
saabumisest märtsikuus sain inspiratsiooni ka
lumememme valmistamise juures ning seetõttu
ehitasingi ühe vahvalt kevadise lumememme!

Martin Vesberg, 10.C

OOTAMATU TALVEILM KEVADES
Möödunud laupäeval sadas maha ootamatu kogus paksu kohevat lund. Väike galerii vahvatest
sündinud lumememmedest ja paar mõtisklust
tekkinud ilmast
Positiivsest küljest vaadatuna tegi lume saabumine kindlasti väikestele lastele palju rõõmu,
sest koos lumega saabusid ka erinevad talvised
tegevused:
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Annabel Rebane, 10.B
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Lumi tuli maha ja valgeks läks maa,
kuid liiga hilja jõudis meieni ta.
Paar kuud varem
ehk oleks olnud parem.
Nii umbes jõulude paiku,
et poleks näha rohulaiku.
Kuid kevadel ta lõpuks tuli,
kui kõlas juba ojavulin.
Nüüd lumest ma ei leia rõõmu,
ma mõtlen, rüüpan teest paar sõõmu.
Kui kahju, et ta tuli siis,
kui kostus linnu lauluviis.

Grete Paju, 5.B

Mariliis Albert, 11.B

Riin Jaanson, 11.A
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Karmen-Kelsi Kruut, 11.B
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Karel Järsk, 10.B

Karoli Mägi, 11.B

Grestiin Niitmets, 8.B

Liisa Tõll, 10.B
Marken Haandi, 8.B
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