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KOLMAPÄEVAST LAUPÄEVANI 

K  30.09 10.00 TipaTapa 2020 jalgpalliturniiri 

finaal (Spordihoone) 

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

 15.00 Klassijuhatajate nõupidamine 

N  01.10 12.00 D. Vaarandi konkurss 

"Kasvasin kesk kadakaid" (KG) 

 18.30 Ö-Ülikool (138) 

R  02.10   9.45 Õpetajate päeva laat (kooli ees) 

 10.45 Õpetajate päeva laat (kooli ees) 

 11.45 Õpetajate päeva oksjon 

 13.45 Võimu üleandmine 

 19.00 103. lennu kabaree etendus 

(aula) – palume kanda kaitsemaski, 

kinni pidada hügieenireeglitest ning 

registreerida oma külastus 

 17.00 Kuressaare Laululind 

(muusikakool) 

L  03.10 10.00 6.–7. kl inglise keele olüm-

piaadi piirkonnavoor (Hariduse 13, 

III k) 

 10.00 Keemia lahtine võistlus 

(UT Moodle) 

 12.00 Kuressaare Laululind 

(muusikakool) 

E  05.10  Lühendatud tundidega õpetajate 

päev 

 14.00 Kontsert Õpetajale (aula)  

 5.–11.okt Ettevõtlusnädal 2020 

T  06.10 8.10 Maanteeameti riskikoolitus 

"Kaspar ja Georg" 10. klassidele 

(aula) 

 15.30 Tehnikanõukogu koosolek 

 16.00 Õpilasesinduse koosolek 

K  07.10 14.00 Juhtkonna koosolek (109) 

 15.50 Võõrkeelte ainekomisjoni 

koosolek (019) 

 9.00-15.00 Veebiviktoriin "Valge 

bioloogia" 10.–12. klassile 

N  08.10 16.00 Gümnaasiumi mälumängu 

II voor (138) 

R  09.10 Muusikaolümpiaadi 2020 lõppvoor 

(EMTA) 

L  10.10 Muusikaolümpiaadi 2020 lõppvoor 

(EMTA) 

TÄNU TEGIJAILE! 

Diana Õun, Arti Allmägi ja kõik abilised – 

olümpiamängude korraldamise ja läbiviimise 

eest. 

Mo Saaremaa – SÜGi XI Olümpiamängude 

sponsimise eest. 

 

 

Anne Teigamägi – Teadlaste Öö korraldamise 

eest.  

Jüri Ivask – Teadlaste Öö loengu „Kliima 

muutused läbi ajaloo ja inimese osa selles” 

pidamise eest. 

Sirje Azarov ja loodusainete ainekomisjon 

– abi seenenäituse koostamise eest. 

Algklasside õpilased ja nende vanemad – 

abi eest sügisandide näituse korraldamisel. 

Enn Laanemäe, tema meeskond ja abilised 

– Sügisjooksu korraldamise ja läbiviimise 

eest. 

Ivar Tamm – heategevusliku teatejooksu 

meeskondade organiseerimise eest. 

3.c, 3.d, 4.b ja 4.c – maailmakoristuspäeva 

raames kooli ümbruse ja linnaruumi korras-

tamise eest. 

  

http://media.voog.com/0000/0038/5738/files/%C3%96ylikool_Loengukava%202020_2021.pdf
https://www.facebook.com/Le-Lumi%C3%A8res-de-la-Ville-Cabaret-108473427352022
https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadisusteem/keemia-lahtine
https://www.syg.edu.ee/uus/syg/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=5
https://ettevotlusnadal.ee/kuressaare/
http://www.liikluskasvatus.ee/wp-content/uploads/2019/07/Georgi-ja-Kaspari-lugu-koolituse-tutvustus.pdf
https://e-oppekeskus.ee/viktoriinid/valge-bioloogia-viktoriin/
https://e-oppekeskus.ee/viktoriinid/valge-bioloogia-viktoriin/
https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/muusikaopetuse-olumpiaad
https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/muusikaopetuse-olumpiaad
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PEDAGOOGILISED KÕNELUSED 

K  30.09 Maris Rattasepp, Sirje Paakspuu. 

Verge raudvara 

N  01.10 Direktsiooni info 

R  02.10 Anne Teigamägi. Bioloogiaõpingute 

radadelt 

E  05.10 Õpetajate päev 

T  06.10 Merlin Vares. Aktiivsete ainetundide 

koolitusest 

K  07.10 Katrin Usin. Esimene kuu õpetajana 

N  08.10 Direktsiooni info 

R  09.10 Iivi Jakobson. Uut kirjandust raamatu-

kogust 

 

IGAL OINAL OMA MIHKLIPÄEV 

29. september on teadupärast mihklipäev. Mida 

me tänapäeval võiksime teada mihklipäevast 

peale selle, et igal oinal on oma? Rahvakalendris 

väga tähtsal kohal oleva päeva kohta leiab digi-

maailmast paljugi. Nooremat generatsiooni sil-

mas pidades võiks üht-teist meenutada: 

- Selle päeva traditsiooniline maakeelne nime-

tus oli tegelikult kasupäev. 

- Sisuliselt on kasupäev sügisene pööripäev, 

sellest algab sügis, mis kestab kuni kevadise 

pööripäevani – karjalaskepäevani (23. aprill). 

- Kasupäevaks peavad olema suvised tööd teh-

tud, toit talveks varutud ning seeme järgmiseks 

külviks kogutud. 

- Kasupäeval tuleb hoolega jälgida looduse 

märke – tuul, päike, sadu, puud, külm, linnud ja 

kuu seis ennustavad eeloleva sügise, talve ja 

isegi kevade ilmasid ja saaki. 

- Kasupäev on suur püha – selleks puhuks tuleb 

toad koristada ning keha ja hing saunas 

puhtaks harida.  Pärast võib pidutseda – süüa, 

juua ja pilli mängida. 

- Kasupäeval tuleb aeg maha võtta, tööd üldiselt 

ei tehta. Ainuke töö, mida sel päeval võib ette 

võtta on majaseinte tihendamine, et talvel oleks 

tuba soe. 

- Kasupäevaks veristatakse must oinas. Kui sellist 

pole võtta, kõlbab ka lammas, põrsas või kana. 

- Kaetakse rikkalik toidulaud,  seal on lamba-

liha, sülti, verikäkki, roogi kõiksugu sügis-

andidest ja muidugi õlut. 

- Kindlasti tuli ka vaimudele-tontidele ande 

viia, et need ka edaspidi perele väge ja õnne 

jagaksid. 

- Sel päeval jooksid lapsed viimast korda paljajalu. 

 

Ühtlasi on lõppemas esimene koolikuu. Aeg 

esmaseid kokkuvõtteid teha ja vajadusel kurssi 

korrigeerida. Koroonagi tõstab pead – mine tea, 

kas järgmine kuu enam nii roosiline on. Aga 

täna olgem rõõmsad, sest ilmad veel na suvised 

ja koolivaheajanigi ainult vähem kui kolm 

nädalat. 

 

Olgem terved. Olgem hoolivad. Olgem targad. 

 

 Viljar Aro, koolijuht 

 

EUROOPA KEELTEPÄEVA 

TÄHISTAMINE SÜGis 

29.09.2020 

Seekord on keelepäeva põhirõhk pandud Saare-

maal ja Muhumaal olevatele murdesõnadele. 

 

Murretest Sõrves ja Muhus 

Sõrve murdest 

1. tunni ajal algklassidele (2.d ja 2.a) aulas –

Merle Lepik 

5. tunni ajal põhikoolile (8.b ja 6.b) aulas – 

Merle Lepik 

 

Muhu murdest 

2. tunni ajal 11. klassidele auditooriumis – 

Kadri Tüür 

3. tunni ajal  10. klassidele aulas – Kadri Tüür 

 

Ustel on erinevad murdesõnad. Neid saab ära 

arvata ja vastused 019 ruumi tuua. Osaleda saa-

vad kõik soovijad, ka õpetajad (nemad leiavad 

sõnad õpetajate toast). 

Kell 10.45 saab ruumist 019 Euroopa keeltepäeva 

viktoriini küsimused (25 küsimust Euroopa 

kohta). Võistkonnas võib olla 1–3 liiget. Vasta-

miseks on aega 24 tundi (vastuste äratoomine 

lõpeb 30.09 kell 10.45 ruumi 019). 
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Algklassid saavad inglise keele tundides lahen-

dada Euroopa riikidega seotud ristsõnu. Võib 

moodustada 4–5liikmelised võistkonnad. 

 

 Diana Õun ja Marju Roberts 

 

JUKUPIDU 

18. septembril 2020 kell 18.00 leidis kooli aulas 

aset Jukude pidu, mis pani punkti eelnevalt 

kestnud Jukude nädalale. Kümnendate klasside 

poisid, kes olid terve nädala koolis käinud 

Barbie-riietuses ja tüdrukud piraatideks mas-

keerituna, said lõpuks tavalised riided selga 

panna ja viimastele katsumustele vastu astuda. 

 

 

 

 

Juhanid olid ette valmistanud mitmeid võist-

lusi: jalanõude lahtisidumise teatevõistlus; 

pimesi kaaslase söötmine; erinevad ring-

mängud; tekikoti sees riiete vahetamine, jäätu-

nud särki pugemine ja muidugi õpetati selgeks 

traditsiooniline Kalle-Kusta. 

 

 

Väljakutsetest ei pääsenud ka Jukude klassi-

juhatajad, kelle esimene ülesanne oli nimetada 

nende selja taga seisvad oma klassi õpilased. 

Kui selle ülesande võitis Anu Ausmees (10.c), 

siis teise võitis paralleelklassijuhataja Arti All-

mägi (10.ab). Teiseks võistluseks oli toimetada 

paberist kala punktist A punkti B, lüües kala 

taha rulli keeratud ajalehega nii, et kala edasi 

liiguks. Auhindadeks Juhanite klassijuhatajate 

poolt (Jaanika Kask 12.ab ja Arne Loorpuu 12.c) 

ananass ja purk angerjat, teisele kohale räim 

tomatis. 
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Juhanid olid õhtu lõpetuseks ette filminud 

videoklipi ühe roa valmistamisest, mis ajas nii 

mõnelgi saalisolijal südame kergelt pahaks. 

Pärast video vaatamist tuli igal Juhanil oma 

lusikaga potis olevast roast pimesi üks suutäis 

võtta. Kõik said sellega siiski kenasti hakkama 

ja üllatusid positiivselt, kui neile pakutud suu-

täis erines videos nähtust – magus suutäis jogur-

tist, vahukommidest, krõbinatest ja banaanist. Ei 

mingit sinepit! 

 

Viimaks anti vanne ja nüüd on kõik Jukud täie-

õiguslikud SÜGi õpilased. 

 

 Arti Allmägi, huvijuht 

 

LEE TAMM VÕITIS (4.b) VÕITIS 

MALETURNIIRI 

 

Pildil on laste turniiri võitja Lee Tamm koos auhinnaga 

18.-20. septembrini 2020 Kuressaares Rüütli 

spaas toimunud Saaremaa I rahvusvahelise 

malefestivali raames peetud laste turniiri 

parimaks osutus Saaremaa Ühisgümnaasiumi 

maleringi tüdruk, meie kooli 4.b klassi õpilane 

Lee Tamm. Tubli teise koha saavutas samas 

ringis ja samas klassis käiv Kristofer Saar. 

Kolmanda koha sai Loviisa Vanaselja. 

„SÜGi õpilased on laste turniiridel parimate 

seas suuremalt jaolt seetõttu, et algklasside 

õppekavas on maletund, mis on koolis töötavale 

maleringile asendamatuks kasvulavaks. Jääb 

üksnes loota, et maleõpet meie koolis ka 

tulevikus püsivalt au sees hoitakse,“ ütles kooli-

lehele Lee Tamme ja Kristofer Saare maleõpe-

taja Gunnar Usin. 

Malefestivali välkmaleturniiri võitis rahvus-

vaheline suurmeister (RSM) Jaan Ehlvest, 

kiirturniiri võitis Saksamaa esindaja Daniel 

Fridman (RSM). 

 

 Kersti Truverk, 4.b klassijuhataja 

 

ARBUUSIJOOKSU TULEMUSED 

Neljapäeval, 17. septembril rivistus kooli võim-

lasse 7 tubli võistkonda gümnaasiumiklassidest, 

et asuda arbuusijooksule. Võistkonnad lasti 

lahti üheminutiliste vahedega ja neil tuli läbida 

neli ainekabinetti, kus oli vaja lahendada üles-

andeid keemiast, geograafiast, bioloogiast ja 

füüsikast. Jooksu tegi huvitavamaks asjaolu, et 

treppidest tuli üles joosta mööda Kingu tänava 

poolseid treppe ja alla mööda Rehe tänava 

treppe. Seetõttu jõudsid võistlejad üsna väsi-

nuna finišisse. Kui võistkond ülesandeid lahen-

dada ei osanud või vastas neile vaid osaliselt, oli 

ette nähtud trahv, seda muidugi minutites.  

Pingelises võitluses, kuid siiski arvestatava üle-

kaaluga, tuli esikohale 12.a ja 12.b koond-

võistkond. 

Teisele kohale jäi 12.c klassi ja kolmandaks 11.c 

klassi võistkond. 
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Fotol (autor: Arti Allmägi) esikolmik:  

12.c võistkond: Vootele Mets, Torm Vatsfeld, 

Kalev Kaasik;  

12.ab: Sander Teras, Emili Gabriela De 

Oliveira, Joonas Tiitson, Eva Sagor;  

11.c: Tiina Tilts, Martin Vesberg, Taavet Kütt, 

Aet-Kadi Kald 

 

Esimesele kohale tulnud võistkond saigi au-

hinnaks arbuusi, teisele ja kolmandale kohale 

tulnud võistkonnale anti korraldajate poolt üle  

erinevat sorti melonid. 

 

12.ab võistkond: Sander Teras, Emili Gabriela 

De Oliveira, Eva Sagor, Joonas Tiitson (Foto: Arti 

Allmägi) 

Ainekabinettides esitatud küsimused olid siiski 

osadele võistkondadele üsna keerulised, vaid 

üks võistkond suutis ühest ainekabinetist välju-

da ilma trahviminutiteta. See au kuulus 12.c 

klassi võistkonnale geograafiateadmiste eest, 

sama võistkond teenis ka ära väikese eri-

preemia, st läbis raja kõige väiksema trahvi-

minutitega.  

Loodusainete õpetajad tänavad kõiki võistkondi 

innuka ja rõõmsameelse osalemise eest! 

Meil oli ka tublisid abilisi. Aitäh, Arti, Kaia ja 

Diana! Te olite supertublid! 

 

 Inge Vahter 

 

XI OLÜMPIAMÄNGUD "Liikudes 

tähtede poole" 

Tänaseks on Saaremaa Ühisgümnaasiumi XI 

ehk viimased Olümpiamängud saanud ajalooks.  

Uhke pidu oli!  

Mängudel osales 34 erinevat vahva nimega 

riiki: 

1.a Jooksustar 

1.b Imedemaa 

1.ce Äikesemaa 

1.d Tulnukatornaado kuningriik 

2.a Yalaktikamaa 

2.b Rokimaa taevas 

2.c, 3.cü, 4.ce Estonia 

2.d Q 

3.a Beebide päikesesüsteem 

3 b Kosmoskva 

3.d OhMyGod 

4.a Neptuuni universum 

4 b Hyakutake 

4.d Pilvemaa 

5.a Saturni supertulnukate saar 

5.b Galaktika geograafide gäng 

5.c, 6.ce Veenuse vennaskond 

5.d Ühisufode ühendriik 

6.a Öömaa 

6.b Ufoland 

7.a Cassiopeia 

7.b Xytalz 

7.cef Heptuuna 

8.a Žbirka 5895 

8.b Merkuur 

8.ce, 9.e Fööniksite tulemaa 

9.a Marsimeeste kuningriik 

9.b Bellatrix 

10.ab  Lartiiniaavastamata planeet 

10.c Asteroidid 

11.ab Ophiuchus 

11.c Liberaalsete laikade liitvabariik 

12.ab Serpens 

12.c Imperium Galacticum 

 

Kokku võisteldi 15 erineval alal koolimaja 

ümbruses ja välja anti 182 komplekti medaleid: 

1. Saapavise 1.–12. kl 

2. Kotijooks 2.–12. kl 

3. Köievedu 5.–12. kl 

4. Topispallitõuge 2.–12. kl 

5. Noolevise 1.–12. kl 

6. Discgolfi teatevõistlus 5.–12. kl 

7. Jalgratta aeglussõit 2.–12. kl 

8. Ratsutamise takistussõit 5.–12. kl 

9. Slaalom tasasel maal 2.–12. kl 

10. Slaalom tandemiga 7.–12. kl 

11. Teatejooks vahenditega 2.–12. kl 

12. Tõukerattaralli  2.–12. kl 

13. Kabe teatevõistlus  5.–12. kl 

14. Hüppenööriga hüppamine  7.–12. kl 

15. 10 hüpet 1.–4. kl. 
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Mängude avatseremoonial juhtis vägesid staar-

täht Marju Roberts, kes tegi seda väga osavalt 

eesti, inglise ja prantsuse keeles. Piduliku kõne 

pidas Suur juht ja säravaim täht Viljar Aro.  

Lipu heiskas Xytalz´i (7.b) võistleja, 7kordne 

Eesti meister kergejõustikus Ron Sebastian 

Puiestee. Kohtunike nimel andis vande kõige 

kogenum tähtkohtunik  Ruta Kelt ning sport-

laste nimel Žbirka 5895 (8.a) võistleja, jääpurje-

tamise maailmameister Georg Paomees. Aitäh 

neile selle eest! 

Lisaks eelpool nimetatutele kuuluvad huvi-

juhtide tänusõnad ja sügav kummardus suur-

tele abilistele: Andreas Noorele mängude helin-

damise eest, Aado Haandile ja Enn Laanemäele 

vajaminevate võistlustarvikute hankimise eest, 

Liis Ojasaarele, Jaanika Kasele, Marek 

Schapelile, Margit Mägile sekretariaadis toime-

tamise eest, Kaia Eelmale protokollide ja 

asendiplaaniga tegelemise ning rongkäigu sät-

timise eest, Merike Kuldsaarele saabaste ja 

Merje Lindmäele kepp-hobuste laenamise eest, 

söökla kollektiivile teistmoodi söögipäevaga 

toimetulemise eest ning loomulikult kõikidele 

kohtunikele-õpetajatele alade läbiviimise eest! 

 

 Diana Õun, huvijuht 

 

PUHAS MAAILM TÄRKAB MEIST 

ENDIST 

Septembri viimane kolmapäev viis 3.d ränna-

kule mööda Kuressaare linnatänavaid eesmär-

giga puhastada oma teekond prügist – kõigest, 

mis pole sinna vedelema loodud ega rikasta 

meie silmailu. 

Pooleteise tunni jooksul läbis 22liikmeline selts-

kond pea 5 kilomeetri pikkuse raja, mis kulges 

mööda Rehe, Tehnika, Ringtee, Pikka ja Smuuli 

tänavat.   

Päikeseküllane päev osutus väikestele maailma-

puhastajatele heldeks ja nii langes meie 

„saagiks“ rohkem ja vähem üllatustpakkuvaid 

leide: toidupakendeid, plastikust ja metallist 

esemeid, penoplasti, klaas- ja plastpudeleid, 

kilekotte, kommipaberid ja pudelikorke. 

Eriskummalisemate leidude nimekirja said 

villane sõrmkinnas, pakendis nuuskrätikud, 

raamat, päevinäinud vannitoavaip, katkine rula 

ja poolikute harudega kahvel, kaks meditsii-

nilist kasutatud maski ja hästihoitud puidust 

naisekuju.  

Maailmakoristuspäevale joont alla tõmmates 

tõdesid 3.d klassi õpilased veelgi üksmeelse-

malt, et looduse hoidmine ja selle rikkustest 

hoolimine võiksid kasvada üheks eluliselt oluli-

seks väärtuseks meis enestes. 

 

LEID UULITSALT: Näib uskumatu, aga on tõsi, et 

linnatänavalt võib vedelemast leida ka päevinäinud 

vannitoavaiba. „Aarde“ avastajad Emma-Miia Kauber 

(paremal) ja Keitlin Paur (Foto: Janne Nurmik) 

 

Yese Truu: „Loodus püsib puhas, kui sa ise ei 

viska prügi loodusesse. Maailmakoristus oli 

minu jaoks põnev otsimine ja uurimine.“ 

Johann Iisak Abramov: „Loodusest tuleb 

hoolida, et loomad saaksid elada. Minu jaoks oli 

meie rada huvitav, kuna see oli linnas, mitte 

metsas.“ 

Mariliis Saar: „Loodusest peab hoolima, sest 

seal elavad loomad ja näiteks, kui viskad nätsu 

maha, võib lind selle alla neelata ja lämbuda.  

Meie klass käis ka prügi korjamas ja leidsime 

palju uut ning põnevat. Näiteks mina leidsin 

kilekotte, pudelikorke, pudeleid, pappi ja suure 

metalleseme. See käik oli põnev ja minu klassi-

vend Trevor leidis väga põneva kuju.“ 

Elis Helena Võidula: „Loodusest hoolimine on 

tähtis, et me saaks hingata ja elada. Huvitav oli 

aga see, et me ei leidnud ühtegi väga suurt asja, 

näiteks kraanikaussi, voodit jne.“ 

Keitlin Paur: „Meie oleme looduse üks osa ja 

kui me ei austa loodust, ei austa ka loodus meid. 

Looduseta pole hapnikku, pole sooja ja pole ka 

meid. Mulle meeldis, et sain loodust puhastada 

ja aidata loodusel kosuda, sest loodus on kõige 

tähtsam.“  

Susan Salumägi: „Loodust tuleb puhtana 

hoida selleks, et loomad prügi ei sööks ja ära ei 

sureks.“ 
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Marily Raudsepp: „Minu jaoks oli prügi koris-

tamine põnev, saime nii uusi asju leida. Mina 

leidsin näiteks mütsi ja Trevor puidust naise-

kuju.“ 

Emma Helena Babenko: „Loodusest hooli-

mine on tähtis, sest tänu loodusele saame hin-

gata ja oleme veel elus.“ 

Hendrik Johannes Kähkönen: „Loodusest 

tuleb lugu pidada, et loodus püsiks tasakaalus. 

Minule oli see põnev matk.“ 

Anni-Marii Fogel: „Loodusest hoolimine on 

tähtis, kuna meie tulime loodusest. Minu jaoks 

oli põnev, et saime loodust koristada.“ 

Grete Linda Peedi: „Maailma puhastamine oli 

lõbus. Huvitav oli see, et leidsime väga palju 

prügi.“ 

Mihkel Saar: „Loodusest hoolimine on tähtis, 

muidu loodus hävib. Mulle meeldisid minu 

leiud, näiteks mullikile ja keskmise vaiba suu-

rune paberitükk.“  

 

Ühtekokku kogus 3.d 23. septembril Kuressaare 

tänavailt ligi 3 liitrit suitsukonisid ja 400–500 

liitrit erinevat prügi, mis sorteerituna omale 

õige koha leidsid. 

 

Vihmaussi argipäev 

Grete-Linda Peedi, 3.d 

Olen vahva vihmauss, 

kes ma väike taksojuht. 

Ma taksot sõidan ainult päeval 

ja üsna palju vaeva näen ma. 

Mul palju raha kukub tasku ja 

mullapinnast madalamale ei lasku. 

Ka siis, kui vähe raha taskus. 

 

 Janne Nurmik, 3.d klassijuhataja 

 

VÄIKESED KODUTÜTRED 

VÕISTLUSHOOS 

Laupäeval, 26. septembril 9.00 kogunes Kuur-

saali juurde üle Saaremaa 15 neljaliikmelist 

kodutütarde võistkonda, et järgneva kolme 

tunni jooksul võtta mõõtu pargis orienteeru-

mises ning 11 ülesandepunktis.  

Iga grupp sai kaasa ka kilekoti, et oma tee-

konnal ette sattuv prügi kaasa haarata. Meie 

park sai 15 koti võrra taas puhtamaks! 

Võistkonda kuulus kaks 7-9-aastast ja kaks 10-

12-aastast tüdrukut. SÜGi esindas sel aastal 

suisa kaks võistkonda. 

 

Ees Säde Kalamees ja Mariliis Saar, taga Tuule 

Kalamees ja Helerin Viktoria Tüür 

 

Oma orienteerumisteekonnal tuli paljudes üles-

annetes teha meeskonnatööd. Ei saa ju „haiget“ 

üksi aidata või „pimedat“ läbi „soo“ juhatada! Tuli 

tunda veel ravimtaimi, Eesti metsade kiskjaid, 

sorteerida prügi, kokku panna vanasõnu jne jne. 

 

Viimases punktis enne finišisse jõudmist: Annabel Pihl, 

Eudora Kask, Liisa Pihl, Lilit Pruul 

 

Pärast väsitavat võistlusretke ootas finišis ees 

mõnus saiaamps ning kosutav mahlajook.  



 — KOOLI INFO — 

 

 

SÜG-Press nr 661 lk 8 

Läks veel veidi aega ning ka tulemused selgusid 

pingsas punktiheitluses. Võitjaks tulid Leisi 

kodutütred, SÜGi II võistkond saavutas nimele 

vääriliselt 2. koha. Palju õnne! 

 

 Merle Prii, kodutütarde juhendaja 

 

UUT KIRJANDUST RAAMATUKOGUS 

NB! Alates 01.09.2020 on õpetajatel võima-

lik raamatukogust laenutada (piiratud 

ajaks): 

tahvelarvuteid, veebikaameraid, doku-

mendikaameraid. 

DeLillo, D.  Kosmopolis (Loomingu 

Raamatukogu 2020/ nr 21-23) 

Zadan, S.  Depeche Mode (Loomingu 

Raamatukogu/ 2020 nr 24-26) 

Kõomägi, A.  Perifeeria kangelased (Loomingu 

Raamatukogu 2020/ nr 27-28) 

Hannell, G.  Erivajaduste määratlemine : 

vaatluslehed individuaalsete eripärade 

hindamiseks (raamatus käsitletakse laste ja 

noorukite üldisi arenguhäireid, autismispektri 

häireid, spetsiifilisi õpiraskusi, emotsionaalseid 

ja käitumishäireid, sensoorseid kahjustusi jt. 

erivajaduste vorme) Studium, 2017 

Rotbart, H. A.  Hinnalised hetked lastega : 

Abiks hõivatud vanemale (nutikad soovitused, 

kuidas korraldada oma aega, tuua pereellu 

põnevust ja olla üldse üks vahva lapsevanem) 

Ajakirjade Kirjastus, 2013 

 

ÕPPEKIRJANDUS: 

Saks, M.  Matemaatika kirjatehnika 1. klassile 

(matemaatilised kirjaharjutused: numbrid, 

tehted, kujundid; vormistamise, süsteemi ja 

korra algõpetus matemaatikas) Avita, 2020 

Belials, V.  Matemaatika õpik 3. klassile I-II 

osa (Skriibus, 2016) 

Piir, M.M.  Eesti inimesed ajas : ajaloo õpik 

5. klassile + töövihik (Avita, 2020) 

Tankler, L.  Meedia ja mõjutamine : 

gümnaasiumi meediaõpik (Maurus, 2019) 

Family and friends : Level 2. Class book / 

Teacher's Resource Pack / Workbook with 

Online Practice  / CD (Oxford University Press, 

2014) 

Family and friends : Level 3. Class book / 

Teacher's Resource Pack / Workbook with 

Online Practice  / CD (Oxford University Press, 

2019) 

Deutsch Kein Problem 2 : Lehrbuch Teil 1 / 

Arbeitsheft Teil 1 / CD (Koolibri, 2012, 2018) 

Vene keele õpik 6. klassile :  Вверх по 

лестнице I-II osa/ Töövihik I-II osa /  CD (Argo, 

2015, 2016) 

 

LASTE- JA NOORTEKIRJANDUS: 

Ertimo, L.  Imelik ilm! Miks kliima muutub? 

(imeliselt illustreeritud ja informatiivne raamat 

aitab lapsi aru saada, milline on kliimamuutuse 

mõju ja kuidas on võimalik muuta inimeste 

suhtumist) Avita, 2020 

Goscinny, R.  Väike Nicolas (üks 

armastatumaid prantsuse lasteraamatusarju: 

veidi üleannetu ja liigutavalt naiivne Nicolas, 

tema ema-isa, õpetajad ja vahvad klassivennad 

on juba 60 aastat olnud prantsuse laste ja nende 

vanemate suured lemmikud) Tänapäev, 2017 

Goscinny, R. Väikese Nicolas`vahetunnid (ühe 

armastatumaid prantsuse lasteraamatusarja 

2.raamat) 2018 

Nicholls, S.  Jään elama igavesti : iga minut on 

väärtuslik (tõetruult välja mõeldud siiras, lõbus 

ja jõuline raamat ei jäta kedagi u ̈kskõikseks ja 

räägib loo leukeemiat põdevast Samist, kes on 

päevikuvormis kirja pannud oma hetketunded, 

mõtted ja soovid)  Studium, 2018  

Serna Vara, A.  Leedi Di. Walesi printsess (sari 

Tõelised printsessid;  Kurva lõpuga lugu roman-

tilisest tütarlapsest Dianast, kes unistas saada 

kuulsaks tantsijaks, aga kellest sai Walesi 

printsess) Sinisukk, 2008 

 

ILUKIRJANDUS: 

Jõgeda, T.  Kiri iseendale : Mida ma tean nüüd 

(raamatus avaldavad oma mõtteid 20 tuntud 

eestlast, kes võtsid vaevaks pöörata pilk nii 

kaugesse minevikku kui ka sügavale 

iseendasse: sellele endale, kes nad olid 18 

aastasena: Andres Maimik, Mihkel Kärmas, 

Astrid Kannel jt.) Hea Lugu, 2014 

Kivirähk, A.  Puulased ja tohtlased („Ja siis ma 

nägingi neid esimest korda. Terve leiliruum oli 

neid täis. Linalakad tüdrukud, patsid õlgadeni. 

Laiaõlgsed poisid, juuksed korralikult seitlisse 

kammitud. Kõigil rahvariided seljas, nagu 

läheksid nad laulupeole.”) EKSA, 2020 

Uudiskirjanduse kohta leiate infot raamatukogu 

andmebaasist RIKSWEB. 

 

 Iivi Jakobson, raamatukogu juhataja 
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