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KOLMAPÄEVAST REEDENI 

K  09.09 16.00 Nõukoja koosolek 

 EKSL jalgpall 6.–9. klass 

 18.00 5. klasside lastevanemate kool 

(aula) 

N  10.09 EKSL jalgpall 6.–9. klass 

 18.00 6.–7. klasside lastevanemate 

kool (aula) 

R  11.09 Väikeste koduloouurijate tänupäev 

Roosna-Allikul 

 SÜGi loodusklasside (10.b, 11.b, 12.b) 

Sarapiku laager 

L  12.09 SÜGi loodusklasside (10.b, 11.b, 12.b) 

Sarapiku laager 

E  14.09 Jukude nädal 14.–18. september 

  10.45 Klassivanemate koosolekud 

  13.00 Direktsiooni koosolek 

T  15.09 16.00 Õpilasesinduse koosolek 

 18.00 8.–9. klasside lastevanemate 

kool (aula) 

K  16.09 14.00 Juhtkonna koosolek 

  15.40 Ainekomisjonide esimeeste 

koosolek 

N  17.09 Õpilasesinduse valimine 

  9.50 Õppenõukogu (aula) 

 18.00 10. klasside lastevanemate kool 

(aula) 

R  18.09 Jukude pidu 

 

TÄNU TEGIJAILE! 

Juhanid, Diana Õun, Arti Allmägi ja Anu Aus–

mees – Jukulaagri läbiviimise ja korraldamise 

eest. 

 

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED 

K  09.09 Mari Ausmees. Perega Lätis 

N  10.09 Direktsiooni info 

R  11.09 Viire Pors. Perega Lätis ja Leedus 

E  14.09 Liis Ojasaar. Minu Budapest ja 

Balaton 

T  15.09 Inga Teär. KiVa-jutud 

K  16.09 Merike Kuldsaar. Külas naabritel 

N  17.09 Direktsiooni info 

R  18.09 Kaia Eelma. Õpetajakoolituse võlud ja 

valud 

NOPPEID KÜMNENDIKE KOOLI-

MÕTETEST (3) 

2014. a sügisel sai psühholoogiatunnis uutele 

kümnendikele ajurünnaku meetodit õpetatud. 

Teatavasti koosneb see kahest osast. Esimeses 

toimub ideede genereerimine ja järgida on vaja 

nelja põhireeglit: 

- ei kriitikale; 

- mida rohkem, seda uhkem; 

- mida metsikum, seda parem; 

- sa võid ratsutada ka võõral hobusel. 

Teises osas tegeldakse ideede selekteerimisega, 

aga selleni me ei jõudnud. 

Allolevas on kirjas tekkinud mõtted kolmes 

teemas. 

 

Mis on koolis head? 

Lõunasöök ja tasuta hommikupuder, kõiksugu 

üritused, palju sporti, tasuta haridus, intellekti 

areng, sotsialiseerumine, edaspidi kasulikud 

tutvused, uued vaatenurgad, õpetajatega arutle-

mine aktuaalsetel teemadel, rahvusvahelised 

projektid, valikained, vabad tunnid, huviringid, 

klassireisid, kena ja soe koolimaja, koolivorm, 

käitumisõpetus, tasuta wifi, õpilaskodu, kindel 

päevaplaan, tunnustuse saamine, ... 

 

Mida kaotada koolisüsteemist? 

Nägude järgi hindamine, kõikide hindamine ühe 

mõõdupuu järgi, hinded, telefonid, pikad 

koolipäevad, varased tundide algused, tasulised 

saiad puhvetis, tasuline koolitoit, kodused 

ülesanded, tihe õppeprogramm, kõvad toolid, 

karm tunnikord, õpetajate monoloogid, õpeta-

jate otsene sõim, suuremahulised kontrolltööd, 

tunnid – asendada hobidega, ... 

 

Milline on tulevikukool? 

Palju elektroonikat, robotõpetajad, hologram-

mid, uued õppeained, ajamasina kasutamine, 

palju praktilist tööd, mugavad toolid, eba-

traditsioonilised tunnid, suurem toiduvalik, 

modernne sisustus, korralik konditsioneer, lift 

üles välja, puhketuba, ... 

 

https://koolisport.ee/et/kalender?event_id=110
https://koolisport.ee/et/kalender?event_id=110
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Selle-aastases Jukulaagris sai uuritud, mida 

uued kümnendikud oma ainsalt gümnaasiumi-

aastalt meie koolis ootavad. Kõige rohkem 

oodatakse koolilt maitsvaid toite, siis oma-

vahelist head läbisaamist, mõistlikke Juhaneid 

ja huvitavaid tunde. Loodetakse, et õpetajates 

on piisavalt mõistvust, et klassijuhatajad 

oleksid ägedad ja et koolis toimuks palju iga-

sugu üritusi. 

Mina omalt poolt soovin, et Jukud oleksid huvi-

tavad ka õpetajatele ja et me kõik püüaksime 

mõnikord mõelda ka raamidest välja... Üks lugu 

sellest... 

Klassis toimus tund seitsmest maailmaimest. 

Õpetaja palus, et iga õpilane kirjutaks paberile, 

mis tema arvates võiksid olla seitse maailma-

imet. Ühe tüdruku kirjapandu oli järgmine: 

„Seitse maailmaimet minu jaoks on: nägemine, 

kuulmine, liikumine, kompimine, tundmine, 

naer, armastus.“ 

 

 Viljar Aro, koolijuht 

 

 

Gümnaasiumi segakoor KREEDO alustab 

proovidega E 14. septembril kell 18.00 aulas. 

Teine proov hakkab toimuma kolmapäeviti 

kell 18.00! 

UUSI lauljaid võtame oma ridadesse ka. 

Tuldagu oma häält näitama kas enne või peale 

oma muusikatundi või kokkuleppel vahe-

tundides (soovitav neljapäeval!).  

TULEB PÕNEV (koorile viimane!!!) AASTA! 

 

 

Tütarlastekoor KRESSENDO (5.–9. klass) 

alustab T 15. septembril kell 14.00 muusika-

klassis. 

 

UUSI LAULJAID ootame ka oma ridadesse. 

Loodetavasti on just vanemad neiud laulu 

toredust mõistma hakanud ja liituvad meiega 

taas! 

Saate vahetundides oma muusikaõpetajale 

häälitseda! 

TULEB TEGUS AASTA!  

 

 

Poistekoor KRATID alustab E 14. septembril 

kell 14.00 muusikaklassis! 

 

HEI, NÄITLEMISHUVILISED! 

KOOLITEATER KUTSUB! 

Kooliteatrid Krevera (10.–12. klass) ja 

Kreputlased (5.–9. klass) võtavad vastu uusi 

liikmeid. 

Kui tahad mõnusas seltskonnas saada kogemusi, 

mis ka tavaelus kasuks tulevad, käia erinevatel 

festivalidel ja laagris, nautida ühiseid üritusi, 

kohtuda vilistlastega, saada koolitust professio-

naalsetelt näitlejatelt, siis ühine meiega. 

Oma osalemissoovist anna teada ASAP ehk 

11. septembriks õpetaja Rita Ilvesele (ruum 

411) 

 

Gümnaasiumiosa näitering KREISIS ootab uusi 

liikmeid. Info ja kontakt juhendaja Sirje 

Kreismaniga (eesti keele ja kirjanduse õpetaja) 

või Marleen Juhandiga 12.b. Meil on tore! 
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LOODUS – LÕPUTU ja VÄÄRTUSLIK 

ÕPETAJA 

Septembri esimene neljapäev viis 3.d klassi 

õpilased õppekäigule Konati järve äärde.  Mööda 

sealset riigimetsa majandamise keskuse (RMK)  

loodusrada seigeldes kogusime teadmisi puudest 

ja metsaelust laiemalt.  

Meie klassi ootas matkarajal RMK Lääne-Eesti 

piirkonna teabejuht Heli Alliksoon, kelle 

loodusteadmiste rikkalikust varasalvest pudises 

tarkusi pea igal sammul. Nii õppisid lapsed tema 

juhendatud teekonnal näiteks seda, mida tähen-

dab urvaplaaster, millist puud peetakse talu-

rahva rauaks, millisest puust ja miks saab kõige 

lihtsamini paberit ning millisest omapäraselt 

lõhnavaid saunatarvikuid ja -dekoratsioone. 

Ehkki ilmataat kostitas meid rännakul korraliku 

vihmasabinaga, ei heidutanud see tarkuseteri 

koguvaid õppureid sugugi. “Mulle meeldis, et 

vihma sadas, sest vihmaga on lahe,“ märkis 

Mariliis Saar, lisades, et õppis sel käigul palju 

puid ja taimi. Elis Helena Võidulagi tõdes, et 

talle lausa meeldis, et vihma kallas. Susan 

Salumägi meelest oli aga Konati karjääri ääres 

põnev: „Mets oli ilus ja õppisin, et metsas peab 

vaikne olema.“ 

 

Milline puu kannab viljadena musti marju?  

Heli Alliksoon jagab õpetusi, mille järgi tunda 

metsas toomingat. Rahvakeeli toomepuuks 

kutsutu marju uurib teraselt Aleksander Kasak. 

Foto autor:  Janne Nurmik 

Veel märkis Marily Raudsepp, et talle meeldis 

väga metsas käia, sest seal oli palju puid ja  

natuke pime. Anni-Marii Fogel võttis õppekäigult 

kaasa teadmise, et metsas ei tohi niisama 

puulehti võtta ning Hendrik Johannes Kähkönen 

jättis meelde kuuldu, et võõraid marju ei tohi 

süüa.  

Ülekõige rõõmustas noori teadjahingi aga ühine 

koosolemine looduse rüpes, kuna nagu nad 

justkui ühest suust laususid: „Nii ammu pole 

kusagil saanud koos klassikaaslastega käia.“ 

Aitäh meie õppekäigu korraldajatele Anne 

Teigamägile, Saaremaa Ühisgümnaasiumi kesk-

konnahariduskeskuse juhatajale, ja Heli 

Alliksoonile, RMK Lääne-Eesti piirkonna 

teabejuhile! 

 

 Janne Nurmik, 3.d klassijuhataja 

 

SUURLAAGER KARUJÄRVEL 

 

7.–9. augustil toimus traditsiooniline kodu-

tütarde ja noorkotkaste suve suurlaager Karu-

järvel. Sel korral osales 55 poissi ja 60 tüdrukut 

koos juhendajatega.  

Rivistuses jaotati meid gruppidesse ja igal 

grupil oli erinevat värvi nokamütsid. Laagri 

avamisel laulsime üheskoos Eesti hümni ja 

heisati laagrilipp, mida valvati kogu laagri 

vältel.  

Õhtul toimus kodutütarde ja noorkotkaste 2020. 

aasta missi ja misteri valimised. Igast grupist 

valiti välja üks poiss ja tüdruk. Ülesanneteks 

olid endast ulmelise eluloojutu rääkimine, 

laulude äraarvamine ja lõpuks tantsimine. Sai  
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palju nalja ja osalejad nautisid laval olemist ja 

publiku kaasaelamist. Õhtu lõppes diskoga.  

Teisel päeval oli äratus kell 7. Toimus hom-

mikuvõimlemine ja -ujumine. Peale kosutavat 

hommikusööki algasid töötoad, mida sel korral 

oli 10. Teemad olid: sõlmede tegemine, medit-

siin, kateloki kasutamine, veeohutus, paadi-

sõidu ohutus-turvalisus, vibu laskmine, rivikord 

ja marssimine, raporteerimine ning telkmantli 

püstitamine. Kõik töötoad olid põnevalt ja hästi 

ette valmistatud ning nautisime oma mees-

konnaga nende läbimist. Õhtu lõppes oma-

loomingu õhtuga, kus iga grupp esitas oma 

päeval välja mõeldud etteaste. 

 

Kuidas panna kokku katelokki? 

Viimane päev algas võimlemise ja ujumisega. 

Toimusid teatevõistlused, kus saime aru, kui 

oluline on meeskonnatöö. Laager lõppes lõpu-

rivistuse ja uute noorkotkaste vastuvõtmisega.  

Sel korral oli väga oluline käte desinfitseerimine 

ja vältisime suuri järjekorras seismisi. Ööbimine 

toimus kahestes telkides.  

Suur tänu suurlaagri korraldajatele ja kokka-

dele, kes väga maitsvad toidud valmistasid.  

Suur rõõm oli näha nii palju noori üheskoos 

laagris õppimas kui lustimas. 

 

 Eliise Kask, 11.B klassi kodutütar 

 

LEISI RETK 

22. augustil toimus noorkotkaste ja kodutütarde 

koormusetk Leisis. 

Raja pikkus oli umbes 20 km. Sel korral esindas 

SÜGi kaks võistkonda. SÜG I võistkonda kuulu-

sid Katrin, Karoliina ja Meribel ja SÜG II 

võistkonda kuulusid Eliise, Rebecca ja Marta. 

Rajal tuli läbida 8 punkti ja 2 postkasti. 

 

Ülesanneteks olid: viktoriin, meditsiin, Aliase 

mäng, kus ühel olid kõrvaklapid peas ja teised 

ütlesid sõnu, isikukaitsevahendite kasutamine 

ja vibu, sõlmed, jõeületus, morse ja SUP-

lauatamine. Rajal pidime väga tähelepanelikud 

olema, sest võisime kohata ka vastutegevust, 

kes oleks võtnud meie "elud".  

Läbisime edukalt kõik punktid. Kõige põnevam 

oli jõeületus ja SUP-lauatamine. Ma ei olnud 

kunagi varem SUP lauaga sõitnud ja sain uue 

kogemuse. Olime uhked, et oskame kasutada 

kompassi ja kaarti. Jõudsime tihti varem oma 

punktidesse. Meie meeskond oli ühtne ja toetav 

igas olukorras. Meie eesmärk ei olnud võita, 

vaid läbida rada ja mitte alla anda. Lõpuks 

läbisime 28 km.  

Autasustamisel oli kõigi rõõm suur, kui saime 

SÜG 2. grupiga 2. koha. SÜG 1. grupp sai 

kolmanda koha. 

 

Päeva lõpuks olime väsinud, aga väga uhked 

enda üle.  

Täname õpetaja Merle Priid meie toetuse eest. 

Lubasime osaleda ka järgmisel aastal. 

 

 

 Eliise Kask, 11.B klassi kodutütar 

 


