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KOLMAPÄEVAST REEDENI 

K  23.09 Rahvusvaheline Teadlaste ÖÖ 

festival 21.–25. september SÜGis 

  Spordinädal 23.-30. september 

 18.00 12. klasside lastevanemate kool 

(aula) 

N  24.09 9.30 Olümpiamängud 

R  25.09 Maakondlik Euroopa Koolispordi 

Päev 

 Teadlaste Öö Festival: 

   8.10 8.a füüsika töötuba (320) 

 10.00 9.a füüsika töötuba (320) 

 11.00 9.b füüsika töötuba (320) 

 13.00 8.b füüsika töötuba (320) 

 13.00 Loeng 11.ab klassile „Kliima 

muutused läbi ajaloo ja inimese osa 

selles”. Jüri Ivask, TTÜ Geoloogia 

Instituut (138) 

 15.00 Loeng 12.ab klassile „Kliima 

muutused läbi ajaloo ja inimese osa 

selles”. Jüri Ivask, TTÜ Geoloogia 

Instituut (138) 

 19.00 130. lennu kabaree-etendus  

L  26.09 10.00 Matemaatika lahtine võistlus 

(138) 

  9.00 Väikeste kodutütarde 

maakondlik matkavõistlus (lossihoov) 

E  28.09 10.45 Klassivanemate koosolekud 

  12.00 Jäätise valmistamise töötuba 

1. klassidele (141) 

  13.00 Direktsiooni koosolek 

  Lasteaedade päev 

T  29.09   9.00 8.c keemia töötuba (222) 

 16.00 Õpilasesinduse koosolek 

 Euroopa keeltepäeva tähistamine  

K  30.09 12.00 7.a, 7.b Teadusteater (416) 

 15.30 Klassijuhatajate nõupidamine 

(019) 

N  01.10 16.00 Väärikate Ülikool (aula)  

 18.00 Ö-Ülikool (138) 

 Maakondlik Debora Vaarandi 

luulekonkurss 

R  02.10   9.45 Õpetajate päeva laat 

 10.45 Õpetajate päeva laat 

 11.45 Õpetajate päeva oksjon 

 13.45 Võimu üleandmine 

  19.00 130. lennu kabaree-etendus  

L  03.10 Keemia lahtine võistlus 

   Kuressaare Laululind

TÄNU TEGIJAILE! 

Reeli-Alli Kaesvelt – optimistliku reageeri-

mise eest hübriidõppe väljakutsele. 

Loodusainete ainesektsioon – põneva ja 

sisuka Arbuusijooksu korraldamise ja läbi-

viimise eest. 

 

ÕNNITLEME! 

Ron Sebastian Puiestee (7B) – TV 10 

Olümpiastarti 49. hooaja finaalvõistlusel poiste 

üheksavõistluses 5. koht  

 

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED 

K  23.09 Kadri Pääsukene. Eripedagoogikast 

TÜ-s 

N  24.09 Kooli olümpiamängud 

R  25.09 Jaanika Kask. Kunstiolümpiaadi 

lõppvoorust  

E  28.09 Viljar Aro 

T  29.09 Mare Poopuu. Taastav õigus 

K  30.09 Maris Rattasepp, Sirje Paakspuu. 

Verge raudvara 

N  01.10 Direktsiooni info 

R  02.10 Anne Teigamägi. Bioloogiaõpingute 

radadelt 

 

ALGAMAS ON SÜGi XI OLÜMPIA-

MÄNGUD 

 

Saaremaa Ühisgümnaasiumi esimestest olüm-

piamängudest on möödas 28 sporti täis aastat – 

1992. õppeaasta kooli aastaraamatust loeme: 

„Selle aasta esimeseks suurürituseks olid olüm-

piamängud 28.–29. septembril. Üritus sai alguse 

juba paar päeva varem, kui keskkooli komitee 

käis Kellamäel olümpiatuld süütamas. Ava-

tseremoonia oli võimas ja pidulik, parodeeriti 

Barcelonat – esinesid võimlejad ja ooperisolistid. 

Põhjalikult kajastas sündmust ka kohalik press 

– tollal oli Kuressaares ka kohalik televisioon. 

http://www.teadlasteoo.ee/et
http://www.teadlasteoo.ee/et
https://keskkonnahariduskeskus.weebly.com/toumlf-2020.html
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/
http://www.teadlasteöö.ee/kava/kuressaare
https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/matemaatika-lahtine
https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/et-EE/Default.aspx
http://media.voog.com/0000/0038/5738/files/Loengukava%2020202021.pdf
https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadisusteem/keemia-lahtine
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Võistluspäeval võis näha kõiki huvitavaid 

spordialasid, mis maailmas olemas on – kuuli-

jänn, tagurpidi kaugushüpe, ratsutamine, 

tagurpidi paaris odavise, palli püüdmine ette 

viskelt jne, jne. 7.–12. klasside üldvõidu sai 

Edumaania Khaaniriigi Haarem ehk 12.a klass.  

Olümpia jättis kõigile vägeva feelingu ja jääb 

kindlasti kauaks meelde.“  

Elagu Saaremaa Ühisgümnaasiumi ja ühtlasi 

Eesti koolide esimesed olümpiamängud! 

Muide, samal aastal tuli meie kooli võistkond ka 

TV 10 olümpiastardi üldvõitjaks – treeneriteks 

Enn Laanemäe ja Aivar Tõnus. 

On paslik koht meenutada, et kooli olümpia-

mängude idee autoriteks olid nüüd juba meie 

hulgast lahkunud klassivennad, vilistlased 71. 

lennust, tollane huvijuht Toomas Kivi ja 

kehalise kasvatuse õpetaja Urmas Vevers. 

Küllap uudistavad nad meid täna pilvepiirilt. 

Olgem viivu oma mõtetes nendega. 

Üle saja aasta tagasi tegi Pierre de Coubertin 

antiiksest spordiideaalist uuesti tõelisuse. Ta 

sai innustust prantsuse konservatiivfilosoofi 

Hippolyte Taine reisikirjast, milles too kirjeldas 

Inglismaa public school'i. "(Inglismaa õpilased) 

peavad õppima maksimaalselt kaheksa tundi 

päevas. Meil (Prantsusmaal) kestab koolipäev 

üksteist tundi, mis on täiesti üle mõistuse. 

Kasvav noor vajab liikumist, on mõistuse-

vastane sundida teda kasutama vaid ajusid, 

muuta ta paigal istuvaks kirjakoiks.“ 

De Coubertin reisis Inglismaale ja Ameerika 

Ühendriikidesse, et tutvuda sealsete koolide ja 

nende kehalise kasvatusega. Ta võttis omaks 

filosoofia, mille kohaselt tõelises koolis on ühen-

datud vaimne kasvatus ja sport, eriti võist-

konnaalad.  

Räägitu viitab igati sellele, et kaasaegsete 

olümpiamängude idee sai alguse koolist ja nüüd 

on ta koolis tagasi. 

Olümpiamängud ühendavad maid ja rahvaid, 

kooliolümpiamängud liidavad kooliperet ja on 

olulised, et teadvustada kõigile meile, et vaid 

terves kehas saab olla terve vaim. Algamas on 

meie kooli 11. olümpiamängud. Tokyo päris-

mängud lükati küll edasi, aga meie teeme omad 

koroonalainete vahes ära. Elame ju ka viimases 

aastas gümnaasiumina ning meie tänased 

kümnendikud ja üheteistkümnendikud jääksid 

muidu heast asjast ilma. 

Neljapäeval, 24. septembril algusega 9.30 

algavad Saaremaa Ühisgümnaasiumi üheteist-

kümnendad olümpiamängud „Liikudes tähtede 

poole“. Meeleolukat olümpiat kõigile! 

 

 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 

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 

 

GÜMNAASIUMI MÄLUMÄNGU I VOOR 

 

17. septembril 2020 toimus koolis selle õppeaasta 

esimene mälumäng, millest võtsid osa gümnaa-

siumiklassid.  
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Mälumäng koosnes kuuest voorust, iga voor 

koosnes viiest küsimusest ja vastamiseks oli aega 

5 minutit. Seekord olid teemadeks olümpia-

mängud, meditsiin, rajatised ja ehitised, 

muusika, ajaloolised riigid ja varia.  

11.C ja 12.C lõpetasid I vooru võrdse tulemusega 

ja juhivad vaid 1,5 punktise edumaaga III koha 

ehk 12.AB klassi ees. Vahed on veel väikesed ja 

juba järgmise vooruga võib kõik muutuda. 

Mälumängu tulemused 2020/2021 

   I voor (p)  Koht 

10. AB  12  5 

10.C  13,5  4 

11.AB  10  6 

11.C  18  I-II 

12.AB  16,5  III 

12.C  18  I-II 

 

 Arti Allmägi, huvijuht 

 

PÜHA SOOBIKU AVASTUSTERADA 

PEIDAB ENDAS LUSTI ja TEADMISI 

Seda, et Saaremaal, Pihtla-Püha-Sutu piirkonnas 

asub üks isevärki matkarada, olid 3.d klassi 

õpilastest enne septembrikuu keskpaika kuulnud 

nii mõnedki, ent ise, oma silmaga uudistamas 

käinud vaid üksikud.  

Nüüdseks teame, et Püha Soobiku avastusterada 

on MTÜ Pihtla Lapsed kingitus Eesti Vabariigile 

100. sünnipäevaks. Looduses kulgev matkarada 

asub Püha küla ja ajaloolise Püha kiriku vahetus 

läheduses. Raja pikkus on umbes kilomeetrijagu 

ja sel on lisaks looduse tundmaõppimisele 

võimalus ületada veetakistust parvega, vaadelda 

askeldavaid sipelgaid ja teisi putukaid, ronida 

autentsesse merikotka pessa, ehitada ise roigas-

onni, külastada loomade söödamaja jne. Rada 

lõpeb Pihtla Kogukonna pargis, kuhu on rajatud 

kiigeplats, grillimisnurgake ja mitmekülgne 

seiklusrada.  

Mida siis 3.d klassi õpilased sel kireval 

teekonnal eneste jaoks avastasid? 

Hendrik Johannes Kähkonen: „Ma sain 

teada, et tundmatuid seeni ei tohi korjata.“ 

Emma Helena Babenko: „Mina õppisin seda, et 

vette ei tohi prügi visata.“ 

Cätlin Kostjutšenko: „Sain teadmise, et metsa-

elu võib olla nii huvitav.“ 

Keitlin Paur: „Õppisin, et valgeid kärbseseeni ei 

tohi korjata.“ 

Anni-Marii Fogel: “Sain teada, et metsas ei tohi 

karjuda. See kohutab loomi ja nad ei näita end.“ 

Marily Raudsepp: „Ma sain targemaks selles, 

et looduses on lõbus, tore ja rahulik.“ 

Mihkel Saar: „Sain teada salmi: "Mina kivi-

kuningas, sina sitalabidas!"“ 

 
Oma parvetamisoskusi panevad Püha Soobiku avastuste-

raja tiigil proovile Erik Paiste (esiplaanil), Anni-Marii 

Fogel (vasakul), Marily Raudsepp ja Mihkel Saar.  

Foto: Janne Nurmik 

Miks tasub teekond Püha-Soobiku avastus-

terajale igal juhul ette võtta?  

Isabella Tall: „Sest seal on ilus ja kasvavad 

seened. Seened on nunnud.“ 

Erik Paiste: „Seal asub turnimiskoht, kus on 

väga lõbus.“ 

Hendrik Johannes Kähkönen: „Soovitan seal 

kindlasti parvega sõita, see on lahe!“ 

Emma-Helena Babenko: „Mina soovitan selle-

pärast minna, et sa õpid seal uusi asju. Eriti 

õpivad veel  6-7- aastased.“  

Cätlin Kostjutšenko: „Kuna mulle meeldis sel 

rajal kõige rohkem parvega sõitmine, soovitan 

seda teistelegi, sest seal saab palju koostööd 

teha.“ 

Emma-Miia Kauber: „Seal on loodus ja loodus 

on ilus.“ 

Yese Truu: „Soovitan seda kohta teistele, sest 

seal on palju kirju (infostende – J.N.).  
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Mulle meeldis neid uurida, sest see on põnev. 

Seal on ka palju huvitavaid taimi.“ 

Marily Raudsepp: „Ma soovitan seda rada 

teistele, sest see on väga sõbralik koht.“ 

 

 

 Janne Nurmik, 3.d klassijuhataja 

 

OMALOOMINGU LEIUNURK 

„Tõde ja õigus“ I osa 

 

Kaugelt see paistab, vana Vargamäe lapp, 

sinna veel sõita üpris raske etapp. 

Kõrtsis nägi Andres üleaedset, 

kes saksatoast välus ja teda tervitas peatselt. 

Kuid naaber Pearu polnud põrmugi viisakas 

mees 

ja sealtsamast kõrtsist algaski nende tülide tee. 

Loomad jalgupidi sohu kinni  jäid, 

kraavi tarvis kaeata, nii see näis. 

Kuid riidu ja sõimu see üleaedselt tõi. 

Lõpuks Pearu küll nõustus, aga kraav läbi tema 

maa käis. 

 

Esimene tütar kaasa tõi „tõde”. 

Pere oli oodanud hoopis poisikese tuge. 

Pearu lõhutud aed kutsus välja perenaise, 

heliseval häälel kutsus sead ja jättis mehele 

paine. 

Vargamäele lõpuks rõõm ka tagasi tuli, 

kui sulaseks ja tüdrukuks said Juss ja Mari. 

Kuigi alguses tüdruk poissi ainult noris, 

ikkagi heldis ja arm tema südamesse kolis. 

 

Neljanda lapse ilmaletulek Krõõda igavesse 

unne viis. 

„Poja sünd mind külmaks jätab,” oli Andrese 

mõtteviis. 

Pearu nüüd Krõõta leinas ja soojalt meenutas, 

Andres nukrameelselt mõttelõnga veeretas. 

Peale perenaist lahkus ka Vargamäe ussike, 

naise reetmine viimseks mõtteks jäi Jussile. 

Uue perenaise saabudes lahkus perest veel 

rõõme, 

lapsed vanemate järgi hingasid viimaseid 

sõõme. 

 

Alles jäänud oli kümme last peresse neil, 

kuid ükski ei soovinud jätkata Vargamäe teil. 

 

 

 Annaliisa Lepik, Hanna Vinter, 

Kärt Loodus, 11.AB 

 

NUHKUR NAHISTAB 

Mõistata ära neli küsimust! Vastuste 

esitähtedest saad kokku ühe sõna. Selle võid 

saata aadressile merle.prii@syg.edu.ee ja kui 

oled esimene kärme õige sõna saatja, ootab sind 

väike vaevatasu ka ;-) 

1. Mis loom on pildil? 

 

2. Mis kommisordi nimi on Kiss-Kiss? 

3. Mõista-mõista, kes see on: Neli sumavad sood 

pidi, kaks kaevavad taevast? 

4. Kes on pildil? 

 

 

 

 

 Merle Prii 

 

merle.prii@syg.edu.ee

