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KOLMAPÄEVAST REEDENI 

K  16.09 Jukude nädal 14.–18. september 

  14.00 Juhtkonna koosolek 

  15.40 Ainekomisjonide esimeeste 

koosolek 

N  17.09 Õpilasesinduse valimine 

  9.50 Õppenõukogu (aula) 

 15.15 Arbuusijooks gümnaasiumile 

 16.00 Gümnaasiumi mälumängu 

I voor (auditoorium) 

 18.00 10. klasside lastevanemate kool 

(aula) 

R  18.09 10.00–15.30 Maanteeameti koolitus 

"Selge Pilt…?!" abituuriumile (aula, 

audit) 

  Jukude pidu 

E  21.09 Rahvusvaheline Teadlaste ÖÖ 

festival 21.–25. september SÜGis 

  10.45 Klassivanemate koosolekud 

  13.00 Direktsiooni koosolek 

T  22.09 12.00 Seeneretk koos S. Azaroviga 

(12.b) ja seenenäituse ülespanek 

  14.00 Sügisjooks 

 18.00 11. klasside lastevanemate kool 

(aula) 

K  23.09 Spordinädal 23.-30. september 

 18.00 12. klasside lastevanemate kool 

(aula) 

N  24.09 9.30 Olümpiamängud 

R  25.09 Maakondlik Euroopa Koolispordi 

Päev 

  19.00 130. lennu kabaree-etendus  

L  26.09 Matemaatika lahtine võistlus 

  9.00 Väikeste kodutütarde 

maakondlik matkavõistlus (lossihoov) 

 

TÄNU TEGIJAILE! 

Merle Prii – õpilaste väga hea kodu-

uurimistööde juhendamise eest. 

Jaanika Kask – õpilase juhendamise ning 

toetamise eest vabariiklikul kunstiolümpiaadil. 

Loodusainete ainesektsioon – Saaremaa 

samblike näituse eest I korrusel. 

 

ÕNNITLEME! 

Astrid Rei (11B) – kunstiolümpiaadi 10. koht  

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED 

K  16.09 Merike Kuldsaar. Külas naabritel 

N  17.09 Direktsiooni info 

R  18.09 Kaia Eelma. Õpetajakoolituse võlud ja 

valud 

E  21.09 Viljar Aro 

T  22.09 Merlin Vares. Liikuma Kutsuvate 

Koolide ideeseminarist 

K  23.09 Kadri Pääsukene. Eripedagoogikast 

TÜ-s 

N  24.09 Kooli olümpiamängud 

R  25.09 Jaanika Kask. Kunstiolümpiaadi 

lõppvoorust 

 

MUL ON ÜKS UNISTUS… 

... kuidas võiks kooliaasta alata. Allolevas on 

kümme aastat tagasi unistatu, mis tänagi 

aktuaalne. Täna võiks ju oma mittetahtmisi 

koroonaga välja vabandada, aga unistamine ei 

tohiks lakata: 

- kõik õpilased ja õpetajad teevad reaalseid 

suurejoonelisi plaane; 

- kõik õpetajad suudavad motiveerida iseennast, 

et õpetada paremini kui eales varem; 

- kõik õpetajad pakuvad õpilastele TÜ Teadus-

kooli ja muid võimalusi enesearenduseks; 

- kõik õpetajad osalevad oma õpilastega kõik-

võimalikel pidevalt pakutavatel üleriigilistel 

võistlustel; 

- kõik õpetajad alustavad juba täna olüm-

piaadiettevalmistust oma andekamate 

õpilastega; 

- osalemine aineolümpiaadidel on enneolematult 

suur; 

- kõik õpilased küsivad õpetajatelt lisaüles-

andeid, et saada veelgi paremaks; 

- kõik õpetajad märkavad raskustes olevaid 

õpilasi ja leiavad hea lahenduse edasiminekuks;  

- abituurium mõtleb juba täna, et millisesse 

kõrgkooli minna ja milliseid riigieksameid 

valida; 

- abituurium hakkab kohe õppima täiesti 

uutmoodi - kõikehõlmavalt ja eesmärgistatult;  

- uued kümnendikud alustavad nagu ikka 

vaimustunult ja see vaimustus ei vähene kuude 

möödudes; 

http://www.liikluskasvatus.ee/wp-content/uploads/2019/07/Selge-pilt-koolituse-tutvustus.pdf
http://www.teadlasteoo.ee/et
http://www.teadlasteoo.ee/et
https://keskkonnahariduskeskus.weebly.com/toumlf-2020.html
https://www.syg.edu.ee/uus/syg/index.php?option=com_content&view=article&id=2482
https://spordinadal.ee/
https://www.syg.edu.ee/uus/syg/index.php?option=com_content&view=article&id=2481
http://www.saaresport.ee/voistlused/juhendid/koolisport-juhendid/
https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/matemaatika-lahtine
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- üheksandikud mõtlevad juba täna, et mis saab 

edasi peale põhikooli lõpetamist; 

- üheksandikud saavad aru juba täna, et güm-

naasiumis jätkates peaks trimestrid lõppema 

neljade-viitega; 

- esimesed klassid on nunnud nagu alati ja 

suurendavad ka kõigi teiste koolirõõmu; 

- me teretame ja teretame ja teretame kõiki 

koolis ja kas või mitu korda päevas; 

- koolis oleme me alati lõbusad, loovad ja 

lahked; 

- kooli nimel oleme me pidevalt nõus pingutama. 

 

Nii oli siis, aga siis ei olnud veel kingulasi. Täna 

tahaks, et ka nendel läheks kõik hästi ja kooli-

rõõm püsiks nii õpilastel kui õpetajatel. Täna 

tahaks, et ettevalmistused põhikooliks kasva-

miseks õnnestuksid. Täna tahaks, et me kõik 

oleksime terved ja saaksime oma armsas kooli-

majas koos õppida, õpetada ja üksteisest rõõmu 

tunda. 

 

 Viljar Aro, koolijuht 

 

TULE RAHVATANTSURINGI! 

Tantsurühma Öieti põhikooli rühmad ootavad 

uusi tantsijaid: 4.–6. klassi õpilasi kolmapäeval, 

23. septembril kell 16.00 SÜGi aulas ja 7.–9. 

klassi õpilasi kell 17.00 SÜGi võimlas  

 

 Eena Mark, juhendaja 

 

TUNNIKUTSUNGID SEPTEMBRIS 

Palju õnne, Arvo Pärt! 

Alates 11. septembrist (maestro Arvo Pärdi 85. 

sünnipäevast) kutsuvad tundi järgmised helilooja 

kuulsad teosed: 

2.  Mina olen juba suur 

3.  Tabula rasa 

4. Aliinale 

5. Ukuaru valss - mängib autor 

6. Kuss-kuss, kallike (Eesti hällilaul) 

 

 Mari Ausmees 

TÄHELEPANU, ARBUUSIJOOKS! 

Kutsume kõigi gümnaasiumiklasside kuni 

4liikmelisi võistkondi nn Arbuusijooksule.  

Toimumisaeg: neljapäev, 17. sept 2020 kell 

15.15 

Arbuusijooksu algus: kogunemine võimlasse 

Tegevus: võistkonnad läbivad ettenähtud klassi-

ruume ja lahendavad igaühes ülesandeid 

erinevatest loodusainetest: 

Kontrollpunktide järjekord: 

1. võimla – start (võistkonnad saavad stardi 

üheminutiliste vahedega) 

2. keemiaklass 416 – keemiaülesanded 

3. geograafiaklass 317  –  geograafiaülesanded 

4. keskkonnahariduskeskus 141 – bioloogia-

ülesanded 

5. füüsikaklass 320 – füüsikaülesanded 

6. võimla – Arbuusijooksu lõpp ja ajavõtt  

Arvestus:  arvesse läheb aeg ja vastuste õigsus.  

NB!  Enne ei saa klassiruumist väljuda, kui 

vastused pole veel kirjas!  

Koolimajas liigume vastavalt ettenähtud reeg-

litele: trepist üles mööda Kingu tänava poolseid 

treppe ja alla mööda Rehe tänava poolseid 

treppe. Võistkond, kes rikub reegleid, diskva-

lifitseeritakse! 

AUHIND: võitja võistkond saab ARBUUSI!!! 

Kohtume Arbuusijooksul! 

 

 Loodusainete õpetajad 

 

SÜGi XXI SÜGisjooks 

EESMÄRK:  

Populariseerida jooksmist kooliõpilaste hulgas. 

LÄBIVIIMISE AEG JA KOHT: 

Võistluse korraldavad Saaremaa Valdade 

Spordiliit  ja  Saaremaa Ühisgümnaasium 

22.09.2020 Kuressaare Tervisepargis. 

OSAVÕTJAD: 

Osalevad Saare maakonna üldhariduskoolide 

1.-12. klasside õpilased. 
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VÕISTLUSTE PROGRAMM: 

1.–4. kl .P;T 1 km - Kuressaare Tervisepark 

5. –7. kl P;T 2 km - Kuressaare Tervisepark 

8. –9. kl P 4 km - Kuressaare Tervisepark 

8. –9. kl  T 2 km - Kuressaare Tervisepark 

10. –12. kl T 4 km - Kuressaare Tervisepark 

10. –12. kl P  7,3 km - Kuressaare Tervise-

park– Roomasaare jahisadam–Kuressaare 

Tervisepark  

 

REGISTREERIMINE: 

Jooksukaarte saab vajadusel veel täita Kures-

saare Tervisepargi stardipaigas alates kella 

13.30st. 

 

AUTASUSTAMINE: 

Iga vanuseastme kolme paremat poissi ja 

tüdrukut autasustatakse diplomi ja medaliga.  

 

AJAKAVA: 

14.00 - 1. kl.T 15.20 - 5.-6.kl.T  

14.10 - 1. kl.P 15.30 - 5.-6.kl.P   

14.20 - 2. kl.T 15.40 - 7.-9.kl.T  

14.30 - 2. kl.P 15.50 - 7.kl.P  

14.40 - 3. kl.T 16.00 - 8.-9.kl.P  

14.50 - 3. kl.P 16.25 - 10.-12.kl.T 

15.00 - 4. kl.T 16.35 - 10.-12.kl. P 

15.10 - 4. kl.P   

 

Arvestust peetakse järgmistes vanuseklassides:  

I kl. P, T; II kl. P, T; III kl P, T; IV kl P, T; V-VI 

kl P, T; 7.-9. kl T; 7. kl P; 8.-9. kl P; 10.-12. kl P, 

T. 

Vanuseklass 7.- 9. kl saavad võistelda 2004. a  

(need, kes õpivad põhikoolis) ja hiljem sündinud. 

NB! Info tel 527 8205 

 

 Enn Laanemäe 

 

SÜGi XI OLÜMPIAMÄNGUD "Liikudes 

tähtede poole" 

Olümpiatuli ei ole kustunud ...  

Tähelepanu! Käes on olümpiaaeg!  

1. Seekord on vaja igal klassil välja mõelda 

selline nimi oma riigile, mida saab seostada 

kõige sellega, mis on taevas: planeedid, tähed, 

tähesüsteemid, tähtkujud, pilved jne. Maa nime 

täht loositakse välja kolmapäeval, 9. septembril 

kell 10.45 aulas. Selleks oodatakse sinna iga 

klassi esindajaid. Tähte aitab loosida arvuti.  

1.1. Maa nimi tuleb ära tuua hiljemalt nelja-

päeval, 17. septembril huvijuhtide kätte.  

2. Olümpiarongkäiguks (24.09) peab igal maal 

olema:  

2.1. Klassilipp mõõtudega 90*60 cm, klassi 

number suurusega 30*30 cm peab olema 

lipuvarda poolses ülemises nurgas.  

2.2. Oma maa silt mõõtmetega 63*30 cm valgel 

põhjal mustaga maa nimi, sildivarda pikkus 

1 meeter.  

2.3. Igalt maalt oodatakse vahvat ühisriietust. 

3. Olümpiarongkäiguks koguneda neljapäeval,  

24. septembril kell 9.30 kooli staadionile õpilas-

kodu poolsele jooksurajale, kus rivistutakse 

tähestikulises järjekorras nägudega Smuuli 

tänava poole üksteise selja taha viie kaupa reas.  

3.1. Iga maa ees seisab sildikandja, tema selja 

taga lipukandja.  

3.2. Rongkäik liigub staadionilt ümber kooli-

maja, maad rivistuvad üksteise kõrvale 

nägudega korvpalliväljaku poole selliselt, et 

A-täht jääb Rehe tänava poole. Ülejäänud maad 

seisavad tähestikulises järjekorras üksteise 

kõrval.  

4. Spordialade täpsemad kirjeldused ja ajakava 

tulevad hiljem.  

5. Võistlejate  täpsed  nimekirjad  registreerida 

reedeks, 18. septembriks. Link, kuhu regis-

treerida, on kooli kodulehel, hoia silmad lahti! 

Korraldajatepoolne palve – täitke nii ava-

tseremoonial kui ka võistlemisel kõiki nõudeid! 

Olümpiamängud on ainult siis korda läinud, kui 

kõik läheb nii, nagu korraldajad planeerinud on, 

siis, kui iga inimene saab helge tunde süda-

messe, ilusa elamuse, sportlikult humoorika 

päeva. Kõik see on meie teha. Meie olümpia 

deviis on Catch as catch can, st Haara kinni, 

kust saad, ja see tähendabki kõike head, 

rõõmsat ja tujutõstvat, millest lihtsalt peab 

kinni haarama.  

 

Rõõmsate kohtumisteni olümpiarongkäigus, 

avatseremoonial ja võistlusradadel! 

 

 Huvijuhid Arti ja Diana 
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VÄIKESED KODU-UURIJAD 

TÄNUPÄEVAL ROOSNA-ALLIKUL 

Möödunud kooliaastal said üle Eesti 3.–6. 

klasside õpilased kirjutada 10s kord toimuval 

võistlusel kodu-uurimistöö teemal „Meie kandi 

keel ja kombed“. Meie koolist läks võistlustulle 

kuue 5.B klassi õpilase tööd. Kokku laekus 

võistlusele 70 uurimust ning esmakordselt sai 

võistlus ka rahvusvahelise mõõtme, sest 

osalejaid oli ka väliseestlaste hulgast Soomest 

ning Austraaliast. 

11. septembril 2020 olid kõik osalejad oodatud 

Roosna-Alliku mõisakooli tänupäevale. 

Kohaletulnud lapsed jagati kahte gruppi ning 

neid ootas ees põnev jalutuskäik Roosna-Allikul 

ning mõisaproua saatel mõisatuur. Õpetajad 

said intensiivse eesti keele tunni Tartu Ülikooli 

emakeeleõpetuse dotsendi Helin Puksandi 

eestvedamisel. 

Pärast kosutavat lõunapausi oli aeg töödest 

kokkuvõtteid teha. Ürituse avas kultuuri-

minister Tõnis Lukas, kes pani kuulajatele 

südamele enne maailma tundma õppimist võiks 

ikka kodupaiga kaunid paigad selgeks saada. 

Konverentsil tutvustasid viis õpilast oma töid, 

nende hulgas Elizabeth Kelder, kes oli uurinud 

jahikombeid Tornimäe jahiseltsi baasil. Tema 

julge ja ilmekas esitlus vääris eraldi kiitust 

Helin Puksandilt. 

 

 

Ja oligi aeg auhinnad välja jagada. Sedakorda 

võib nimetada, et SÜGi lapsi tabas auhinnasadu 

 5.–6. klassi vanuserühmas anti välja 8 võidu-

tööd, millest neli tulid meie kooli: Elizabeth 

Kelder, Karola Kuldsaar, Luise Ling ja Elsa 

Marie Kirs. Lisaks pälvis Elsa Eesti Lugemis-

ühingu eripreemia ning Karola ja Elizabeth said 

Järvamaa Muuseumi eripreemiate omanikeks. 

 

 

Kuulutati välja ka selle õppeaasta uus uurimis-

teema: "Meie pere vanad asjad"! 

Tänupäev lõppes magusalt ühise tordisöö-

misega. 

 

Tänupäeva meenutab Elsa Marie: 

See oli väga lahe elamus. Tahan kindlasti tagasi 

minna sinna matkarajale, kus on palju allikaid. 

Nägime Pärnu jõe algust ja jõime sealt allikast 

vett. Tegime massviktoriini, kus ma viimasena 

välja kukkusin ja siis oli 3 võitjat olemas. Tore 

oli see, et saime ühte ja samasse gruppi koos 

Elizabethi, Karola ja Luisega. Mõis oli väga 

meeldejääv. Seal oli väga-väga ilus. Arutasime 

omaette, et äkki peaks siia vahetusõpilaseks 

võimalusel tulema, aga eks vaatame. Toit oli 

väga maitsev: boršisupp ja kohupiim kisselliga. 

Andsime ka intervjuu Järvamaa raadiosse.  

Autosõit oli väga meeleolukas. Eriti tagasitulek, 

kus lihtsalt naersime nagu hullud. Tore oli ka 

Pärnus šopata. Meil sai nalja väga palju. Ilusaid 

asju sai ka.  

Päev oli kokkuvõttes väga tore ja ei kahetse 

grammigi, et kohale läksin.  

AITÄH korraldajatele ja õpetaja Merle Priile, et 

sain sellise elamuse ja sain teada sellisest 

imeilusast kohast nagu  Roosna-Alliku! 

 

Suur tänukummardus kõigile peredele ja 

abilistele, kes lastel ikka ja jälle aitavad üles 

tähendada nende perekonnalugu! 

 

 

 Merle Prii 

 

 


