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KOLMAPÄEVAST PÜHAPÄEVANI
K 20.05.. Toimub e-õpe
4.–24.mai 6.–9. kl bioloogiavõistlus
"Siniroheline maa"
5.–25.mai "Looduse kilomeetrid"
10.00–15.30 matemaatikavõistlus
"Känguru" (1.–4. kl)
N 21.05

10.00–15.30 matemaatikavõistlus
"Känguru" (5.–12. kl)

R 29.05

Eesti keele riigieksam (12. kl)

ÕNNITLEME!
Vootele Mets (11.c) – 4. koht 11. klasside
arvestuses füüsikaviktoriinil "Spekter".

Number 652

Võitjad tunnevad, et kontrollivad oma elu, ja see
tunne aitab neid kaitsta stressi eest, saada edukamaks ning elada kauem ja õnnelikumalt. ...
Mina taltsutamine võib olla inimkonna edu
kõige suurem väljakutse.
Lugegem ja mõelgem ning süüvigem iseendasse
– meis kõigis on võitja peidus. Ja see meie sisemine võitja ei vaja sugugi enda kõrval kaotajaid
– vastupidi ...
Kallid abituriendid! Soovin riigieksamiteks valmistumise protsessi nautimist ja et elu lõpuni
jääks rohkem meelde just see protsess, mitte
vaid lõpptulemus.
Saagem võitjaks – iseenda võitjaks!
Viljar Aro, koolijuht

EKSAMITE AEG ON VÕITMISE AEG
KA TÄNA
Aastat viis tagasi sattus kätte raamat VÕITJAEFEKT ehk KUIDAS VÕIM MÕJUTAB SINU
AJU – autoriks Ian Robertson (eesti keeles avaldatud 2013). Natuke noppeid sealt.
Alustuseks aga lohutan edukultuse väänajaid –
ega võitmine pea alati tähendama kaotajaid.
Eksamitel on kõigil võimalus viis saada – ei ole
nii, et õpetaja peab igale viielisele paariliseks
kahelise leidma. Aga asja juurde ...

KURESSAARE TUNDMISE MÄNG
Kuressaare tundmise mäng osutus ülimalt populaarseks. Tänases lehes anname teada ka õiged
vastused 
1. Mis hoone uks see on?

Kui inimene hakkab uskuma, et tema intelligentsus on anne, ei tule ta nurjumistega enam
hästi toime, võrreldes inimestega, kes usuvad,
et intelligentsus saab kasvada, kui selle nimel
vaeva näha.
Inimesed, kes on keskendunud teistest parem
olemisele, paneb muretsema tulemus. Ja kui
nad ei saa olla kindlad, et on teistest üle, ei
julge nad võistlustest osa võttagi.
Me ei tohiks iial kiita last selle eest, et ta on
tark, vaid pigem pingutamise, visaduse või leidlikkuse eest, muidu võib juhtuda, et sunnime
talle peale geneetilise fatalismi needuse.
Lühidalt öeldes õõnestab geneetilise fatalismi
needus sitkust ning sitkus on üks olulisemaid
elu komponente – mitte ainult akadeemiliste
saavutuste puhul, vaid ka töös, suhetes, stressi
ning haigustega toimetulekuks.
(Kuressaare Laurentiuse kiriku)
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2. Kuhu viib see salapärane saiakäik?

4. Millisel hoonel on selline vaateaken?

(Tooma poel/ Konsumil)
5. Mis tänav see on?

(Vanalinna kohvikusse)

3. Kus on selline roheala?
(Kohtu)
6. Kust võib leida sellise seinamaalingu?

(Slupi nurgas / Tooma poe vastas / Pika ja
Smuuli tänava ristis)

(Kohtu tänavalt endise leivakombinaadi seinalt)
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7. Mis asutus asub selles hoones?

(Ametikool)
8. Mis on selles hoones?

9. Mis asutus töötab selles nn. Campenhauseni
majas?

(Apteek Turu tänaval)
10. Mis hoonet kaunistavad need sambad?

(Perekodu/ Lastekodu)

(Chameleoni kohvikut)
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1. Kus seisab see tore rong?

(Pargi lasteaia hoovis)
12. Mida tähistab see parki rajatud monument?

(Linnapargi rajamist / endist surnuaeda)

14. Millise hoone katuselt leiame sellise
kaunistuse?

(Pargis asuva Kõlakoja)
15. Mis hoone see on?

(Ametikool)

13. Kuhu pääseb läbi selle värava?
16. Kus on just seda tüüpi laternapostid?

(Vanalinna kohvikusse)
(Linnapargis)
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17. Kus seisab selline skulptuur?

19. Mida tähistab antud silt?

(Presidendi poolt istutatud tamme/puud)
20. Kus on selline mänguplats?

(Titerannas)
18. Kelle kujuga on tegemist?

(Pargis Nautleja kohviku kõrval)
21. Mis asutus see on?

(Albert Uustulndi)
(Pargi lasteaed)
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22. Mille eest leiame sellise postamendi?

24. Mis tänaval on selline varjualune?

(Lossi)

25. Millise söögikoha ees ripub antud kaunistus?

(Kuursaali / Kõlakoja)
23. Mis peitub selle müüri taga?

(La Perla)

(Saaremaakera pitsa/ söögikoht)
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26. Millise söögikoha vaateaknal on see elevant?

28. Kus lehvivad need lipud?

(Lipuväljakul Vabadussõja samba taga /
kesklinna mänguväljaku ees)
(India restorani/ Expressi)
27. Kus asub see imeline seinamaal?

29. Mis hoonega on tegu?

(Johan Spa Hotel)

(Kohtu tänaval Edukontori seinal / Humana /
Realiseerimiskeskuse)

SÜG-Press nr 652 lk 7

— KOOLI INFO —

30. Millise asutuse ees seisab see lillepott?

32. Millisel hoonel on selline torn?

(Meedla koja)
31. Mis asub selles hoones?

(Vene õigeusu Nikolai kirikul)

33. Kus on sellised aknad?

(Vanalinna kooli võimlal)
(Classiku kohvik / Ilusalong)
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34. Mis asub selles hoones, kus on selline rõdu?

(Muusikakool)
35. Millise kohviku seinal ripub see silt?

36. Kus istub see kurb tüdruk?

(Arensburgi kõrval Lossi ja Kitzbergi nurgal)

OMALOOMINGU LEIUNURK
4.B klassi kevadmood
Inimese pea ja käed lõikasime kataloogist välja
ning kleepisime paberile. Kehakuju järgi joonistasime mannekeenile selga uued riided.

(Vanalinna kohviku)

 autoriks Jete-Mia 
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autoriks Eliise
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autoriks Albert

