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ÕNNITLEME!
Uku Pokk (12.a) – Kaunite kunstide noorte
stipendiumi ja aasta gümnasisti tiitli värske
omanik.
Jan Erich Sarapuu (8.b) – haikukonkursi
Öunapuude Öitsemine noorema vanuseastme
võitja.

9. KLASSIDE LÕPUAKTUSE KÕNE
ARMSAD

PÄEVAKANGELASED, KALLID KLASSIJUHATAJAD SIIN OMA KOOLI AULAS JA LUGUPEETUD AINEÕPETAJAD, LAPSEVANEMAD, KÕIK
AKTUSELISED EKRAANIDE TAGA!

Igal kevadel lõpetavad üheksandad klassid
kõikjal üle Eesti põhikooli. Koolide ja õpetajate
jaoks on see mõnes mõttes rutiin, lõpetajate ja
nende vanemate jaoks aga ainus kord elus.
Tegelikult ei ole ka koolide jaoks lõpuaktused
rutiin, sest iga kord on pidulisteks erinevad noored isiksused – nii ka täna. Ainult täna lõpetavad meie põhikooli just nemad. Meie kooli pikas
ajaloos olete kahtlemata sama erilised ja omanäolised nagu kõik varasemad lõpetajad ja ka
need, kes teie järgi tulevad. Te kõik olete erilised, sest iga inimene ongi eriline ja ainukordne.
Ja ajalooline on tänane aktus ka, sest ilma
emade-isade ja külalisteta pole see kunagi toimunud. Ilmselt pole kunagi põhikooli lõpetatud
ilma lõpueksamiteta. Ka sellist õppeaastat pole
varem olnud, kus terve trimester ollakse
distantsõppel ja sõpradegagi ei saa kohtuda. Oli
katsumus, aga tulite toime.
Olen kindel, et täna saate te juba kõik aru, et
korralik haridus on eluõnne võti. Ja see võti on
igaühe käes sünnist saati. Võti on teatavasti
selleks, et avada uksi. Teie seas on õpilasi, kes
on avanud juba kümneid uksi ja võimaluste
hulk aina suureneb. Teie seas on aga ka neid,
kes ei julge alati võtit keerata ja avatud ruume
on olnud vähe. Kahjuks ei võimalda tänane aeg
pikalt mängida ühes ruumis – võtmete asemel
on juba puldid, millega on järjest kiiremini võimalik vahetada aega, kohta ja infot.
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Soovin teile kõigile võlupulte pihku, et avada
järjest rohkemaid uksi ja julgeda unistustes
minna palju kaugemale esialgu plaanitust. Me
elame ajas, kus pea kõik, millest julgeme
unistada, on ka teostatav. Vaja on ainult tahet,
pühendumist ja kirge – meile kõigile.
Isa ja poeg läksid kord mägedesse. Poeg lõi jala
vastu kivi ära ja karjatas: „Ai!“ Mägedest kostis
vastus: „Ai!“ Poeg hõikas mägede poole: „Kes sa
oled?“ Vastuseks kaikus: „Kes sa oled?“ Saamata oma küsimusele vastust, hüüdis poiss: „Argpüks!“ Vastuseks kuulis ta: „Argpüks!“ „Mis see
on?“ päris poiss isalt arusaamatuses. „Kuula ja
jälgi mind tähelepanelikult,“ vastas isa ja
hõikas mägedesse: „Ma austan sind!“ Vastuseks
kõlas: „Ma austan sind!“ „Sa oled armas!“ hõikas
isa. „Sa oled armas!“ vastas kaja. Nähes poja
küsivat pilku, seletas isa: „Seda nimetatakse
kajaks. Tegelikult on see elu ise, mis annab
sulle tagasi kõik, mida sa ütled ja teed.“
Täna on tagasiandmise päev ja see, kui palju
saad sõltub sellest, kui palju oled andnud. Ka
tulevikus saab nii olema, et kõigepealt ikka
annad ja siis alles saad. Paljud väsivad ja ei
jõua saamist ära oodata, teie olete hakkama
saanud ehk nagu meie kooli motogi ütleb: „SÜG
– ja saadki hakkama“.
Kuidas teil siis läks?
Teid on täna siin 51.
Kiituskirjaga lõpetajad on sel aastal kõik ühest
klassist – 9.b-st:
Karmen Ehanurm
Kariina Kasjanenko
Jürgen Liiv
Katrin Lindmäe
Merit Matt
Kirke Medri
Marie Eike Rebane
Lisaks neile kantakse kooli autahvlile:
9.a-st Riti Järveots, Maria Kasak,
Iris Lidia Laine, Patrik Ool, Laur Paijenko,
Stella Raav, Janika Tasane, Neleriin Viljus;
9.b-st Helen Kruuser, Markus Luup,
Artur Medri, Annabel Raun.
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Õppenõukogu kiituse saavad:
9.a-st Brigite Hollo;

Küsi seda, mida tahad. Küsi abi – ära karda kunagi küsida.

9.b-st Hilda Marie Loel, Ermo Nõmm,
Kevin Räim, Kristofer Tiitson.

Küsi viisakalt. Küsi ootusrikkalt. Küsi positiivselt. Küsi siiralt. Küsi teadmishimuliselt.

Ja veel. Põhikooli aasta-õpilaseks valiti Kirke
Medri.
Ülekoolilise Teaduse TOP 10ne võitis Merit
Matt, kelle suurimaks saavutuseks oli proksmedali võitmine rahvusvaheliselt loodusteaduste olümpiaadilt. Kooli kümne parima
teaduri hulka jõudis ka Marie Eike Rebane.
Kultuuri TOP10nesse jõudsid Kirke Medri,
Marie Eike Rebane ja Jürgen Liiv. Spordi
TOP10nes jõudis lausa teiseks Ermo Nõmm ja
kümne parima hulka tuli ka Annabel Raun.
Staažikad klassivanemad Karmen Ehanurm ja
Laur Palijenko saavad ka kooli tänukirja aktiivsuse eest kooli huvitegevuses. Sama tänukirjaga
tunnustatakse ka Kirke Medrit ja Ergo Nõmme.
Hiljuti juhtusin sirvima üht raamatut, kus muu
temaatika hulgas oli ka ütelusi haridusest.
- Hea kasvatus on võime rahulikult taluda teiste
halba kasvatust.
- Reeglid on loodud abistamaks idioote, kes ei
oska otsustada.
- Kujutlusvõime on tähtsam kui teadmised.
- Igaühes meist magab geenius ja iga päevaga
üha kõvemini.
- Lahtise mõistusega inimese iseärasus on see,
et talle piisab vähese nägemisest ja kuulmisest,
et hiljem kaua selle üle mõtiskleda ja mõista.
- Raamatutest saad teadmisi, õpetajatelt oskuse
neid läbi seedida, kuid üksnes omaenese mõtlemine võib viia sind tarkuseni.
- Õpetajad on imelikud. Ma ei saa aru, miks nad
peavad häält tõstma, kui ma mõnda asja ei tea.
Ma olen loll, aga mitte kurt.
- Üheksa kümnendikku haridusest moodustab
julgustamine.
Võiksite ka ise juurelda, mis on tegelikult
haridus, kool, õppimine.
Armsad õpetajad, lugupeetud emad-isad. Me ei
saaks sellest kõigest rääkida ja me poleks täna
siin, kui ei oleks teid. Küllap olid eriti rasked
just viimased kolm kuud, kus ka teie pidite ebatavaliselt rohkem pingutama. Suur aitäh teile!
Täna saame koos tagasi vaadata, et veel paremini edasi minna, ikka koos – tütred ja pojad,
emad ja isad, õpetajad ja kool.
Lugupeetud lõpetajad. Mul ei ole veel olnud
võimalust teile tundi anda. Seepärast mõtlesin,
et mida teile täna õpetada, mida pean oluliseks.
Ja see on...
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Pea meeles, et tulevik kuulub küsijatele.
Kena pidupäeva kõigile!

Viljar Aro, koolijuht

UKU POKI KÕNE VALLAVANEMA
VASTUVÕTUL
Austatud vallavanem, lõpetajad, pedagoogid,
lapsevanemad ja külalised
Iga inimene on oma ajastu lühikroonika. Iga
õpilane on peatükk oma kooli raamatust. Õpetajad moodustavad aga haridusteose Sisukorra.
Tosin aastat on seljataga, kuid arvan, et iga loo
lõppu ei sobi meenutus Magushapust maast
Pisarate mere keskel. Siinkohal pean sobilikumaks kokkuvõtvat peatükki viimasel kolmel
aastal tekkinud mõtetest.
10. klass: värisevail käsil haaratud tindipliiats
hakkas lehtedele jätma esimesi tähti meenutavaid märke. Sisukord aitas kirjapulgal
voolama hakata ja tegi vajalikke korrektuure.
Siis sain aru, et vaba inimene võib teha kõike...
mida kästakse.
11. klass: valminud olid juba esimesed laused.
Mõnikord aga juhtus pilk koolikaaslaste töödel
peatuma. Tihti oli tunne, et teiste vastused
tunduvad uudsed ja põnevad, enda omad aga
lollakad ja saamatud. Siis püüdsin end lohutada, et kõik ei saagi olla geeniused, mõni peab
normaalseks inimeseks ka jääma. Pealegi ei pea
tark inimene andma alati õigeid vastuseid, vaid
küsima õigeid küsimusi.
12. klass: peatükk oli valmimas. Muidugi
mõningate lünkadega, sest vahel unustasime
kontrolltööde ajal asju, mida pole kunagi teadnudki. Hiljutine kriis jättis kõigi lehtedele oma
jälje, kuid tänu Sisukorra tublile tööle ei
langenud teose struktuur koost. Kirjutamisest
krampis käed panid paberile lõppsõna ja punkti.
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Tänades lapsevanemaid, kes aitasid meil leida
oma käekirja, õpetajaid, kes aitasid teritada
sulepead, ja kõiki kaaskirjutajaid, soovin veel
öelda: iga kooli raamat on sama omanäoline kui
tema õpilased. Ühed kaaned saavad köidetud,
kuid teised alles avanevad. Ärge kartke haarata
pliiatsit ning jätta oma jälge meie kõigi ühisesse
suurteosesse nimega Maailm. Ja ärge unustage,
et ükskõik kui värvikirevaks tegevustik ka
muutub, olete te alati oodatud tagasi esimesele
leheküljele. Saaremaale.

Laur Palijenko 9.a
Janika Tasane 9.a

kehalises kasvatuses
kirjanduses

Gendro Umber 9.a

kehalises kasvatuses

Karl-Sander Vaga 9.a kehalises kasvatuses
Neleriin Viljus 9.a

kirjanduses

Helen Kruuser 9.b

kirjanduses ja inglise
keeles

Markus Luup 9.b

kirjanduses

Artur Medri 9.b

matemaatikas, keemias
ja bioloogias

Sten Normet Noor 9.b inglise keeles
Uku Pokk, 12.A

9. KLASSIDE ÕPPETÖÖ KOKKUVÕTE
2019/2020 õa III trimester kujunes ootamatult
distantsõppel olevaks trimestriks. Trimester algas
2. märtsil ning COVID-19 viiruse leviku tõttu
Eestis ja suures ulatuses Saaremaal sulges
Saaremaa vallavalitsus koolid 12. märtsist,
16. märtsist olime korraldanud töö distantsilt.

Ermo Nõmm 9.b

kehalises kasvatuses

Annabel Raun 9.b

matemaatikas ja
kehalises kasvatuses

Rebecca Reial 9.b

kirjanduses ja
kunstiõpetuses

Kevin Räim 9.b
Ivika Silenok 9.b

muusikas
kunstiõpetuses

Marek Schapel, õppealajuhataja

Tekkinud olukord oli uus ja keeruline kõigile.
9. klassi lõpetavad kiituskirjaga:

KODUTÜTRED VÕISTLUSTULES

Karmen Ehanurm 9.b
Kariina Kasjanenko 9.b
Jürgen Liiv 9.b
Katrin Lindmäe 9.b
Merit Matt 9.b
Kirke Medri 9.b
Marie Eike Rebane 9.b
Lisaks kantakse autahvlile järgmised õpilased:
9.a Riti Järveots, Maria Kasak, Iris Lidia Laine,
Patrik Ool, Laur Paijenko, Stella Raav,
Janika Tasane, Neleriin Viljus
9.b Helen Kruuser, Markus Luup, Artur Medri,
Annabel Raun
Õppenõukogu kiituse saavad:
9.a Brigite Hollo
9.b Hilda Marie Loel, Ermo Nõmm, Kevin Räim,
Kristofer Tiitson
Ainekiituskirjad väga heade tulemuste eest
üksikutes ainetes saavad:
Brigite Hollo 9.a

kehalises kasvatuses

Riti Järveots 9.a

inglise keeles

Maria Kasak 9.a

inglise keeles ja
kunstiõpetuses

Joosep Kobin 9.a

kehalises kasvatuses

Iris Lidia Laine 9.a

inglise keeles
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Tänavune koroonaaeg ei jätnud puutumata ka
kodutütarde võistlusi. Algselt aprillis toimuma
pidanud 14+ vanusega kodutütardele ja noorkotkastele mõeldud matkavõistlus Vesse toimus
sedakorda 13.–14. juunil Kärla kandi metsades.
Laupäeva õhtul kella seitsme ajal kogunesid 12
4-liikmelist võistkonda Kärla spordihoonesse.
Pärast mõningast ärevat ootamist oli selge
stardijärjekord ning algrivistus. Kell kaheksa
startis esimene võistkond rajale, viimane pääses
minema alles 21.40. Ja nii ta läks...
Rajal oli 9 tegevuspunkti, kus tuli näidata
osavust ronimisel, takistuse läbimisel, tuletõrjuja varustuse kokkupanemisel, paadiga
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aerutamisel, taimede tundmises, prügi sorteerimises, erinevate jahude tundmises, sõlmede
tundmises, luureülesande sooritamises.

Õnnelikult finišis

Hetk enne starti

SÜGi tüdrukud (Kristina Lõbus, Katrin Lindmäe ja Marie Eike Rebane) koos ühe Tornimäe
(kes küll poole pealt oma vesivillide pärast alla
andis) saavutasid tubli 3. koha! Esimeseks tuli
Lümanda ning teiseks Kärla võistkond.
Olite väga ägedad ja tublid!
Aitäh ka kohtunike abidele, SÜGi kodutütred
Käthriin Steinberg, Hanna Saaretalu ja Eliise
Kask!
Merle Prii, SÜGi kodutütarde juhendaja

OMALOOMINGU LEIUNURK
Kohtunikud enne varahommikust punkti minekut

Kevad
Taevas on päike,

Kuid ühest punktist teise oli vaja samuti pääseda. Pikim vahemaa võttis aega üle tunni.
Mõni võistkond ei leidnudki kõiki punkte üles.
Mõnda jäädi hiljaks. Kogu matkamise tegi
keeruliseks vastupanuliikumine, kes sundis
võistlejaid teedest eemale ning vahelejäämise
korral tuli loovutada „elusid“, mida igaühele oli
antud kaks. Võistluse keskpaigas olid mõnel
võistkonnal kõik elud otsas, keegi polnud
pääsenud päris puhtalt. Loomulikult ei saanud
keegi rajale kaks kätt taskus, kõigil oli turjal
parajalt raske seljakott, mis sisaldas sööki-jooki,
tagavarariideid ja –jalatseid, esmaabivahendeid, köit ja muud võistluseks vajalikku kraami.
Pärast 14 tundi kestvusmatka öös jõuti riburada
pidi finišisse. Kes kukkus kohe väsimusest
pikali, kes vajus koti najale, kes hakkas kandadelt vesiville kokku lugema. Üks võistkond
andis ka alla ning katkestas võistluse.
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õunapuu puhkeb õide,
tuuleke puhub.
Mai hommik
Beebiroosa õis
mai hommikul avaneb,
päiksene süda.
Kevade pruut
Õunapuu seisab
ja kuldnokad naeravad,
valge nagu pruut.

Jan Erich Sarapuu, 8. klass

