SÜG-Press
28. aprill 2020

leht asub aadressil www.syg.edu.ee

KOLMAPÄEVAST PÜHAPÄEVANI
K 29.04.. Toimub e-õpe
15.–30.apr 6.–9. kl eesti keele
võistlus "Salakeel"
14.apr–4.mai 7.–8. kl loodusvõistlus
"Loogiline loodusteadus"
16.apr–8.mai kl 14.30 Vint.ee
gomoku kevadsari koolinoortele
N 30.04

R 08.05

12. klasside lõpukella päev:
10.00 virtuaalne klassijuhatajatund
11.00 virtuaalne lõpukella aktus
Geograafiaolümpiaadi lõppvoor

TÄNU TEGIJALE!
Merlin Vares – meeleoluka õpetajate nutivaba
vaheaja video monteerimise eest.

ABITUURIUMI TUTIPÄEV SEEKORD
TEISITI
Tänaseks oleks pidanud tutijooks juba joostud
olema ja esimene riigieksamgi sooritatud.
Paraku elame hoopis teises reaalsuses. Püüame
siiski oma abituuriumile vähemalt mingigi tutitunde tekitada ja virtuaalselt saab see neljapäeval teoks. Pärast maipühi on siis vaja vaid
tegeleda emakeele, matemaatika ja uurimistööga. Millal ja kuidas need tegelikult toimuvad,
pole kahjuks tänaseni veel selge. Aga tasub
õppida ja harjutada ...
Üle mõne aasta taas juba kord kasutatud looke
minu ühe lemmikautori Nick Oweni „Metafoori
maagiast”. Tähtsa golfivõistluse ajal leidis kuulus golfimängija Gary Player end liivalõksust.
Tal tuli sooritada eriti keeruline löök. Ta
harjutas seda mõttes mitu korda ja koondas
kogu jõu keskendumisele. Kurikas puudutas
õrnalt palli. Pall lendas liivasajus taevasse,
rippus hetke õhus, laskus, põrkas kaks korda
ning peatus pool meetrit august eemal. Kui
Gary pärast lööki muruplatsi poole jalutas,
hõikas keegi rahva hulgast: „Hei, Gary! See oli
tõesti õnnelik löök!” Gary peatus ning pöördus
mehe poole. „Arvan, et sul on õigus,” sõnas ta,
„aga kas tead, kui naljakas see on!? Mida rohkem ma harjutan, seda paremaks ma muutun,
ja mida paremaks ma muutun, seda rohkem on
mul õnne!”
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Soovin meie abituuriumile rohket õnne – tutipäeval, eksamitel, uurimistööde kaitsmisel ja
õige ülikooliukse leidmisel. Ärge kartke ka vigu
teha ja kaotada, sest kaotus õpetab rohkem elutarkust kui edu. Sageli avastame, kuidas midagi
õigesti teha, alles siis, kui oleme kogenud, kuidas ei tohi teha. See, kes kunagi vigu pole teinud, pole ka midagi avastanud. Ja pidage meeles, et kõigile võivad naeratada suured võimalused, kuid paljud ei märka neid. Ainus võimalus nende tulekuks valmis olla on lihtsalt uskuda homsesse päeva ... ja muidugi harjutada ...
Räägitakse, et kui kassipoeg tiigrit vaatab, siis
mõtleb ta: „See, kes on nii suur, ei saa olla midagi väärt. Kui ta oleks midagi väärt, siis poleks
tal vajadust olla nii suur.“
Teie aga tahtke siiski saada suureks – suureks
just hingelt ja vaimult, sest vaid tõeliselt suur
inimene jääb südames ikka lapseks ja vaid nii
elad tegelikult.
SAPERE AUDE!

Viljar Aro, koolijuht

MINE VAATA JA LAIGI!!!
Meie õpilased virtuaalsel etlusvõistlusel
18. aprillil pidi Alatskivil toimuma üleriigilise
vendade Liivide konkursi lõppvoor.
Praegustes oludes jäi traditsiooniline kokkusaamine ära, küll aga oli võimalus osaleda
videote abil. Nüüdseks on Liivi muuseum kõik
esitused ka avalikustanud ja tulemused kuulutatakse välja 30. aprillil, Juhan Liivi sünnipäeval.
Meie koolist osalesid Kirke Medri (nr 23),
Cathrin Benita Poopuu (nr 3), Martin Vesberg
(nr 49) ja Uku Pokk (nr 46).
Kõiki
videosid
on
võimalik
vaadata
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdYyM
XH1FcLA2NCgKHpMB4Dw2BIRNHVuO ja valida ka oma lemmikud, mille alusel antakse
välja publiku preemia. Mine ja laigi parimal
esitusel!
SÜGPress
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RED NOSE DAY CELEBRATIONS!
Varasematel aastatel on koolis tähistatud Pannkoogipäeva (Shrove Tuesday/Mardi Gras) ja
Püha Patricku päeva (iiri Lá Fhéile Pádraig,
inglise St. Patrick's Day), sel õppeaastal oli
tähelepanu all Red Nose Day.
Red Nose Day on heategevuslik ettevõtmine,
mida üle maailma tähistatakse erinevatel kuupäevadel. Briti saartel toimub „punase nina
päev“ väidetavalt iga kahe aasta tagant märtsi
teisel või kolmandal reedel. Päeva toetab Briti
heategevusorganisatsioon Comic Relief, mis
kogub raha abivajajatele Suurbritannias ja
Aafrikas. Inglise keele ja klassijuhatajatunni
raames tuli 12.a klassi õpilastel algselt ajavahemikus 9.–13. märts organiseerida noorematele koolikaaslastele samuti üks meeldejääv
Red Nose Day. Üheks tähtpäeva kandvaks
ideeks on ka “Through the power of entertainment, we bring people together to laugh and
have fun!“ („Meelelahutuse abil toome inimesed
kokku selleks, et naerda ja lõbutseda“.)
Esimestena lahutasid õpilaste meelt Eva ja
Katri, kes tutvustasid 9. klassi keelerühmale,
mis tähtpäevaga on tegu näidates mitmeid
videoklippe ja läbi viies mõningaid mänge.
Järgmisel päeval toimetasid samamoodi 6. klassi keelerühmaga Aleksandra, Elo ja Kristin.
Hanna ja Lisanna-Lee olid oma tunni 5. klassile
üles ehitanud ainult mängulisena ning tunni
lõpus rõõmustasid nad viiendikke omaküpsetatud muffinitega.

Hannabel, 12.A

Ning seejärel muutus elukorraldus kardinaalselt – 12. märtsist jäime distantsõppele!
Ega´s midagi – Red Nose Day tuli edasi ära
pidada kodustes tingimustes ja muudetud kujul.
Annabel ja Marcus Meinhard edastasid 8. klassi
ja Aleksandra, Elo ja Kristin 7. klassi keelegruppidele e-kooli vahendusel tutvustavaid
videosid, viktoriine, mõistatusi ja multifilme.
Hannabel ja Liisa valmistasid ette detailse
tunni 2. ja 3. klasside lastele, kes said tegevuse
käigus ka laulda, tantsida ning joonistada.
Lastel tuli joonistada endast või oma perest üks
vahva Red Nose Day pilt, kusjuures ära ei
tohtinud unustada endale üht vahvat punast
nina pildile lisamast.
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Liisa, 12.A

Grete, 2.A

Karl-Erik, 2.A
Mia Gret, 3.A
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Elluli, Kadri ja Uku omi suuri kavatsusi ellu
viia ei saanud: nemad valmistasid rõõmu algklassidele – koostades neile hoopis mängulisi,
aga harivaid töölehti.
Sel õppeaastal sedamoodi.
Liis Ojasaar, 2.a, 2.d, 3.a, 5.ab, 6.b, 7.c, 8.b,
9.ab ja 12.a inglise keele õpetaja

VIRTUAALSED VITRIINID
Traditsiooniliselt täidavad koolimaja vitriine
aprillikuus HEV ainesektsiooni õpetajad. Sel
aastal oli plaan neid täita märtsikuisel rekreatsiooniüritusel tehtud kunstiga. Hoolimata
sellest, et me füüsiliselt neid teiega jagada ei
saa, saame seda teha virtuaalselt.
Ilu sai tehtud Omakojas, lahke perenaise Seida
abiga. Kui eriolukord kord lõpeb, siis julgeme
küll soovitada teda külastada. Ja seda, mida
seal luua saate, näeb juba pildilt.

Ajalooõpetaja Ainar
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Liikluskasvatuse õpetaja Erki

Eripedagoog Maris
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OMALOOMINGU LEIUNURK
Kodu on tunne
Karin Erlandsson
"Pärlipüüdja: Legend Silmaterast"
Sinisukk, 2019
"Ainult mina näen hirmu pärlipüüdjate
nägudel. Paljud on Silmatera otsides surnud,
veel rohkem kadunuks jäänud. Kui seda otsima
hakata, kaotab kõik muu tähtsuse."

Muusikaõpetaja Sirje

Kõikide looming üheskoos

Madli Mikli, HEVKO

Oma lugu jutustab tüdruk nimega Miranda, kes
elatub pärlipüügist nagu omal ajal tema isagi.
Oma isaga tunneb tüdruk tugevat sidet veel
nüüdki, mil too on juba mitu aastat kadunud.
Ta on pärinud isa ameti ja tööriistad ning elatab
end nende abil. Ta on parim pärlipüüdja ning
teab, et müütiline Silmatera, pärlitest suurim ja
hinnalisim, võib olla ühel päeval tema oma.
Eesmärgi saavutamise teeb keerulisemaks
tüütu reisikaaslane Sirts, pidevalt vadistav
tüdrukutirts, kes ei oska sukelduda ilma liiva
üles keerutamata.
Karin Erlandsson on soomerootsi kirjanik.
Soomes, Pohjanmaa maakonnas Uusikaarlepyy
linnas sündinud Erlandsson elab nüüdseks juba
aastaid koos perega Ahvenamaal ning töötab
kultuuriajakirjanikuna ajalehes Nya Åland. Ta
on õppinud kirjandust ja soouurimust Åbo Akademis Turus. Oma teosed kirjutab Erlandsson
rootsi keeles. Erlandssoni esikromaan ilmus
Soomes aastal 2014 ning kandis nime
"Minkkitarha" – teos kandideeris ka Põhjamaade Nõukogu kirjandusauhinnale. Autor on
kirjutanud lisaks nii põnevikke, auhinnatud
luuleteoseid kui andnud välja ka kokaraamatu.
Kõige suurema tunnustuse pälvis ta aga teosega
"Pärlipüüdja: Legend Silmaterast" (soome
keeles "Helmenkalastaja" 2017), mis on võitnud
nii kirjastuse Schildts & Söderströms lasteromaanivõistluse "Berättelsen är bäst!" kui ka
Runeberg Junior kirjandusauhinna.
"Olen parim, sest tahan pärleid endale. Teiste
jaoks on pärlid nagu lehmad, keda saab turul
müüa, või vill, millest saab riideid teha, nagu
miski, mis teeb rikkaks või aitab vähemalt toidu
lauale tuua. Mina olen pärlite peal väljas." (lk
15)
See katkend räägib sellest, kuidas Mirandal on
prioriteedid paigas. Ta eesmärk pole tasu, vaid
see tunne. Ta naudib seda türkiissinises vees
allapoole vajudes tekkivat soojust, mis ta rinnas

SÜG-Press nr 649 lk 5

— KOOLI INFO —

levib ning seda vaadet vikerkaarevärvides
pärlitega kaetud merepõhjale. Ta peab seda
kohta oma koduks. Ta on seal hingega ning
seetõttu saabki just tema olla parim. Nii on iga
asjaga, mida iganes keegi oma elus saavutada
üritab, peaks ta teekonna enda jaoks nauditavaks tegema. Sellisel juhul pole ükski asi
takistuseks edu saavutamisel. Miranda kaotas
käe, kuid see andis tal võimaluse oma puuduse
muuta ta parimaks omaduseks.
Raamat kajastab, et igal inimesel on vaja
kedagi, kellest hoolida ja kedagi, kes hooliks
temast. Miranda oli kaotanud isa. Ta tundis ära
inimesed, kes igatsesid samuti kedagi. Ma
arvan, et kellestki hoolimine annab justkui elumõtte. Inimestel on vaja tunda, et miski elab,
tal on hing. See on miski, mis hoiab meis elu
ning ei lase unustada inimeseks olemist.
Inimestel tekib igatsus, kui nad on kaotanud
kellegi, hinge, mis varem oli neile nii lähedane
ja põimunud nendega. Me igatseme seda
energiat ning neid emotsioone, mis see inimene
meile pakkus. Vahel igatseme isegi inimesi,
keda pole tundma õppinud või kohanudki ja just
seetõttu, et tunneme sellest tundest ja energiast
puudust. Vahel satume valede inimeste otsa,
sest näeme nendes seda energiat, mida tahame
näha. Kui inimesel pole kellestki hoolida, on
raske olla millestki motiveeritud ja ennast
arendada. Lähedased on tükike meist, neid ei
saa asendada, aga alati on võimalik end positiivsusele mõtestada.
Raamatus tuntakse rõõmu väga väikestest
asjadest. Kõik on kuidagi lihtne. Märgatakse
väikseid asju, osatakse neid hinnata. Paljudel
inimestel jääb lihtsusest puudu, ei osata õnne
leida väikestest asjadest. Inimesed proovivad
saavutada suuri asju, aga unustavad selle
kõrval endid ja asjad, mis teevad neid
õnnelikuks. Seetõttu jäävad ka lähedased
kaugeks ja oskus lõbutseda kaob.
Autor on loo pannud kirja väga kaasahaaravalt
ja emotsioone tekitavalt. Teost määratletakse
küll kui lasteraamatut, kuid selle salapärasuse
ja sõnakasutuse poolest on see arvatavasti
eriline elamus ka täiskasvanutele. Kirjanik on
juttu lisanud palju värvikaid detaile ja vihjeid,
millega autor vähehaaval avab suuremat pilti
raamatu maailmast. Küsimused, et kes on see
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ikka ja jälle koos oma valge kassiga välja ilmuv
ennustajamoor ning kus võiks asuda see lõunapiirkond, mille elanikud und oodates ei loenda
mitte lambaid, vaid vastu randa loksuvaid
laineid, läbisid mu mõtteid lugematu arv.
Tegu on tõeliselt positiivset energiat kandva
raamatuga. Mulle meeldis tõlkja sõnakasutus
ning väljendamisviis. See teos on täis mõtteterasid, mis võivad tervel eluteel kasuks tulla.
Väärt lugemist!
Kirke Viik, 4.B

NUHKUR NAHISTAB
Mõistata ära neli küsimust! Vastuste esitähtedest saad kokku ühe sõna. Selle võid saata
aadressile merle.prii@syg.edu.ee ja kui esimene
kärme õige sõna saatja, ootab sind kiitus koolilehes ;)
1. Kes on pildil?

2. Mis alevikuga Tartu maakonnas on tegu?
Kuni 1977. aastani oli küla ametlik nimi
Põltsamaa küla.
3. Mis rahvalik tähtpäev on 21. detsembril?
4. Mis ürituse raames kutsutakse inimesi
pidama koduseid maskitalguid alates 20. aprillist?

