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KOLMAPÄEVAST REEDENI 

K  28.10 26.–30.okt Algklasside digiviktoriin 

(Kahoot) "Sügise algus" 

 13.00 P-Am ülikoolide teabekeskus 

(E.Teder, E.Kirss) "Õppimis- ja 

stipendiumivõimalused USA 

ülikoolides" 

Julie Friedmani loeng "Different 

language/culture of a particular 

region" (301) 

 15.30 Kohtumine Saaremaa 

Gümnaasiumi juhtkonnaga (138) 

N  29.10  

R  30.10 X Eesti Noorte segakooride konkurss-

festival (Pärnu) 

 17.00 Nooremate kodutütarde 

rühmalaager 

L  31.10 12.00 Saaremaa noorte solistide 

konkurss "Kevadümin 2020" 

(Kuressaare kultuurikeskus) 

 Nooremate kodutütarde rühmalaager 

P  01.11 Rahaoskuste olümpiaadi algus 

E  02.11 2.–6.nov Kadri- ja mardipäeva 

tähistamine (algklassid); 

Lauamängude nädal (Kingu maja) 

 10.45 Klassivanemate koosolekud 

 13.00 Direktsiooni koosolek 

 16.00 Algklasside ainekomisjoni 

koosolek 

T  03.11 16.00 Õpilasesinduse koosolek (019) 

K  04.11 14.00 Juhtkonna koosolek 

 15.50 Võõrkeelte ainekomisjoni 

koosolek (019) 

 Rahvastepall 4–5.kl, finaal 

(Orissaare SH) 

N  05.11  

R  06.11 19.00 103. lennu kabaree etendus 

(aula) 

 Osaluskohvik 

 

TÄNU TEGIJAILE! 

Reeli-Alli Kaesvelt – õpilaste suurepärase 

juhendamise eest õpioskuste võistluseks. 

Arti Allmägi, Merle Lepik, Janne Nurmik, 

Irena Sink, Merlin Vares – koolivaheaja 

sisukate koolituspäevade ettevalmistamise ja 

läbiviimise eest. 

Vootele Mets ja Triinu-Liis Torri – Kuldvillaku 

läbiviimise eest gümnaasiumiklassidele. 

 

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED 

K  28.10 Arti Allmägi. 10.ab alguse võlud ja 

valud 

N  29.10 Direktsiooni info 

R  30.10 Anne Teigamägi. Püsimetsamajandus 

Palupõhja moodi 

E  02.11 Viljar Aro 

T  03.11 Henrik Pihl. Uue kooli kodulehest 

K  04.11 Reeli-Alli Kaesvelt. Õpioskuste 

olulisusest 

N  05.11 Direktsiooni info 

R  06.11 Andreas Noor. Uus väljakutse 

 

KILLUKESI JUKUDE ARENGU-

ESSEEDEST 

Taas said psühholoogiat studeerivad kümnen-

dikud enesearengu teemal mõtiskleda. Allpool 

killukesi nende selleaastastest mõtetest. 

 Veider on mõelda, et mingisugusele väikesele 

lapsele võin ma tunduda suurena ja seda mitte 

ainult väliselt, vaid ka vaimselt. Ma ei tunne 

enam rõõmu asjadest, mis mulle noorena huvi 

pakkusid. Samas aga taban ma ennast väga 

tihti mõtlemast, et ma tahaksin olla see esimese 

klassi laps, kes kõik teisele korrusele astujad 

jalust jookseb ning tundides lillekesi joonistab, 

mitte see gümnasist, kes ronib neljandale korru-

sele ja masendunult murrulisi astendajaid õpib. 

 Ma olen positiivsem, nii palju positiivsem per-

soon, kui ma mäletan ennast varasemalt olema. 

Õppides end mitte laskma mõjutada teiste arva-

mustest, olen saanud end lasta viimaks vabaks. 

Ma tunnen end hästi oma kehas, selles kooli-

majas ja klassikollektiivis. Mul on tekkinud uus 

tunne. Tunne, et just siin ja praegu olen õiges 

kohas, kuskil, kuhu ma kuulun, ning sinna, kus 

ma tunnen end aktsepteerituna sellisena, nagu 

ma olen. 

 Üldiselt on koduseid töid umbes sama palju 

kui eelmistel aastatel, kuid millegipärast tundu-

vad need palju lihtsamad ja arusaadavamad kui 

varem. Ülesannete mõistmisele ja tundide nau 

https://www.taltech.ee/eac
https://kooriyhing.ee/event/x-eesti-noorte-segakooride-konkurss-festival
https://kooriyhing.ee/event/x-eesti-noorte-segakooride-konkurss-festival
https://syndmused.saaremaavald.ee/et/syndmus/saaremaa-noorte-solistide-konkurss-kevad%C3%BCmin-2020
http://tuulberg.ee/ol%C3%BCmpiaad/
https://www.facebook.com/saaremaanoored/
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timisele on suures osas kaasa aidanud kindlasti 

uus keskkond. Klass on palju vaiksem ja seega 

saavad õpetajad meist positiivsema emotsiooni 

ning meil endilgi on parem õppida. 

 Alguses tundus see veidi hirmutav, kui sa ei 

tea mitte kedagi, ning ma kartsin, et jäängi 

üksinda ja ei leia sõpru. Minul on aga oma klas-

siga väga vedanud. Kõik on väga avatud, sõbra-

likud ja toetavad, kuna alguses on kõik nagu 

teadmatuses – sa ei tea, kus miski asub, mis 

ajal on söögivahetunnid jne. Õnneks piisas mul 

klassikaaslaste käest küsimisest ning siis olid 

juba kõik meeleldi valmis sind aitama. 

 Kui rääkida õpetajatest, siis nad on väga 

meeldivad, aga siiski piisavalt ranged. Ei ole 

niisama siin mingit laisklemist, vaid tööd tuleb 

teha. Kuna õpetajad on uued, siis on ka õpetus-

meetodid ja mingid kindlad nõuded õpetajate 

poolt uued. Aga sellega olen ma kohanenud 

päris kiiresti ning õpetajad on ise ka väga vas-

tutulelikud olnud, et parem kohaneda oleks. 

 Muutusteks minus endas loen ma kindlasti ka 

üldiselt paremat meeleolu ja suuremat tahet 

õppida ning koolis käia. Põhikooliga võrreldes 

on koolis palju sõbralikum, parem ja huvitavam 

keskkond ja kaaslased ning rohkem huvi pakku-

vaid aineid. 

 Olen märganud ka seda, et olen viimase kuu 

aja jooksul muutunud elurõõmsamaks ja opti-

mistlikumaks. Negatiivsust on minus ja minu 

ümbruses kuidagi vähem ja ma olen õppinud 

vaatama asju positiivsema nurga alt. See võib 

tuleneda heast koolikeskkonnast, mis on täis 

rõõmsaid ja heatujulisi inimesi. Oma vanas 

koolis ma seda positiivset nii palju ei tajunud. 

 Alates septembrist on minus kasvanud huvi 

olla nii maailma kui ka Eesti-siseste asjade ning 

sündmustega kursis ja tänu sellele olen iga-

päevaselt hakanud lugema uudiseid. Olen aru 

saanud, kui vähe meie põlvkonna noored, kaasa 

arvatud mina ise, tegelikult uudistega kursis on 

ning see on isegi hirmutav. 

 Olen sel sügisel alustanud mitme uue hobiga, 

mis on mulle väga hästi mõjunud. Põhikoolis ei 

olnud mul aastaringset hobi, millega pidevalt 

tegelda, kuid nüüd olen leidnud enda jaoks 

rahvatantsu ja bridži. Need mõlemad on juba 

esimese kuu jooksul muutunud minu jaoks 

heaks närvide maandamise vahendiks. 

 Kuigi ühikas elamine on hetkel minu jaoks 

kõige mõistlikum variant, on olnud selliseid 

hetki, kui tahaksin kangesti koju minna ja 

sinna jääda.  

Kuna eelnevalt olin kogu aeg kodus, siis tekib 

pika koolinädala jooksul koduigatsus, mis tihti 

ajab isegi nutma. 

 Kurb on aga see, et tegu on minu viimase 

õppeaastaga Saaremaa Ühisgümnaasiumis ja 

järgmisel aastal tuleb uude kooli minna, kus 

ilmselt on teised traditsioonid, õpetajad ja kesk-

kond, kuid vähemalt klassikaaslased ja sõbrad 

jäävad siiski samaks ja kindlasti leian sealt ka 

uusi tuttavaid nende näol, kes praegu käivad 

teistes koolides. Seega on kooli vahetamisel 

siiski ka positiivne külg. 

 

 Viljar Aro, koolijuht 

 

ÕPIOSKUSTE VÕISTLUS 

16. oktoobril 2020 toimus õpioskuste võistluse 

maakonnavoor. Kokku osales 6. klasside võist-

kondi kümnest koolist.  

Võistluste esikolmik kujunes järgmiseks: 

I koht SÜG 

II koht KG 

III koht Valjala PK 

 

Meie kooli viisid võidule Tuule Kalamees (6.a), 

Lisette Milpak (6.a), Luise Ling (6.b),  

Britta Truu (6.b), Siim Vatsfeld (6.b). 

 

Täname ja õnnitleme võitjaid. 

 

 Marek Schapel, õppealajuhataja 

 

KiVa-PLAKATI KONKURSS 

Oktoobri alguses kuulutas kooli KiVa tiim välja 

kiusamisvastase plakatikonkursi 1.-6. klassidele 

„KiVa – hooli ja märka“. Laekunud tööd on üles 

seatud esimese korruse koridoris.  

 

26. oktoobrist 6. novembrini ootame teid 

välja valima plakatit „Õpilaste lemmik“ ja 

„Õpetajate lemmik“. Hindamiskriteeriumideks 

on kujundus, originaalsus ja sõnum. Parimatele 

auhinnad! 

Parimate plakatite väljaselgitamiseks palume 

õpilaste eelistused välja uurida klassijuhata 
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jatel, välistades oma klassi töö(d) ning saata 

need reedeks, 6. novembriks meiliaadressile 

inga.tear@syg.edu.ee. Õpetajatel palume teata-

da oma valik samaks kuupäevaks samale meili-

aadressile. 

Tänu parimate tööde valijatele! 

 

 KiVa tiimi juht Inga Teär 

 

ETTELUGEMISE PÄEV 

Igal sügisel tähistatakse Eestis ettelugemise 

päeva 20. oktoobril (aastast 1994). 

Ettelugemise päev tõstab raamatu- ja lugemis-

huvi ning lisaks on see tore peretraditsioon, 

mida veeta koos lastega. 

 

Rahvajutu aastast ajendatuna oli sel aastal 

ettelugemise päev pühendatud muistenditele ja 

rahvajuttudele. Inspireerituna Ira Lemberi luu-

letusest „Munamägi“, kandis päev pealkirja: 

„Minu vanaisa nägi, kuidas kerkis Muna-

mägi…“. 

 

Saaremaa Ühisgümnaasiumi raamatukogus toi-

mus ettelugemine 15. oktoobril ja kuulajateks 

olid 2.A, 2.B, 2.D, 3.A ja väikemaja klassid (1.C, 

1.E/2.L, 2.C, 3.C/4.E, 3.Ü, 4.C) koos klassijuha-

tajatega (kokku 125 õpilast + 10 õpetajat). 

 

Suure Tõllu, Vanapagana, vaeslapse-peretütre 

lugusid ning Saaremaa legende lugesid sel 

aastal ette: Torm Vatsfeldt, Vootele Mets (12.C), 

Katre-Liis Võhma (12.A), Birgit Keerd ja Raina 

Kolk (10.B), Cathrin Benita Poopuu ja Martin 

Vesberg (11.C) 

 

 Iivi Jakobson, raamatukogu juhataja 

 

ÕPPEKÄIK KONATI MATKARAJAL 

 

Septembris käisime klassiga Mustjalas. Ühes-

koos läbisime Konati matkaraja, mis on 1,5 km 

pikkune. Matka eesmärk oli viibida värskes 

õhus ning ammutada teadmisi meie mitmekesi-

sest loodusest. 

Jõudsime veidike matkata, kui märkasime 

matkaraja ääres mingisuguseid marju. Arvasin, 

et need on mustikad. Otsustasin siiski giidilt 

küsida, kas need ikka on söödavad marjad. 

Giidilt sain teada, et marjad, mida mustikateks 

mailto:inga.tear@syg.edu.ee
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pidasin, olid hoopis ussilakad. Hea, et ma neid 

ei proovinud, sest ussilakk on mürgine.  

Meile jagati matka alguses paberkotikesed, 

kuhu pidime erinevate puude lehti korjama. Ma 

korjasin 12 erinevat puulehte. Piknikukohas, 

järve ääres, kleepisime need töölehele. Mulle 

meeldis väga Suure Tõllu saunakivi, mille 

juures me ka mõned pildid koos klassiga tegime. 

 

Nägime ka ühte kitse metsa vahel silkamas ja 

sain teada, milline taim on näsiniin. Mängisime 

poistega kulli ning lõpuks leidsime ka koha, kus 

kasvasid mustikad. Mustikad maitsesid mulle 

väga.  

Ma jäin matkaga väga rahule. Kindlasti soovin, 

et kunagi tulevikus me klassiga veel mõnele 

huvitavale retkele läheme. 

 

 Mario Teder, 3.A klass 

 

VÄIKESTE KODUTÜTARDE VABA-

RIIKLIK MATKAVÕISTLUS 

SÜGi tüdrukutele soodsatel asjaoludel Leisi 

võistkond vabariiklikust võistlusest loobus ning 

teine koht läks koos noorkotkastega 4. oktoobril 

maakonda esindama. 

Ühisstardist pääsesid Karksi-Nuias rajale 14 

ringkonna tüdrukud ning 12 piirkonna poisid. 

Ise otsustati, mis punktid mis järjekorras võtta. 

Kokku tuli nelja tunni jooksul jõuda 20 kontroll-

punkti, raja pikkus umbes 4,5 kilomeetrit. 

Võimed pandi proovile näiteks meditsiinis, 

taimede ja lindude tundmises, tulekahju kustu-

tamises, aga ka mulgi keele oskuses. Kõige 

raskemaks ülesandeks peeti üksmeelselt kiires 

tempos kõndimist . 

 

Osavust ja koostööd nõudev „Labürint“ 

 

 

Lindude tundmine võttis võhmale 
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Tüdrukud saavutasid Tartu ja Jõgeva ring-

konna järel 3. koha, eripreemia tuli Pääste-

ametilt kui väga üksmeelsele ja teineteist abis-

tavale võistkonnale.  

Poisid tulid tublile 5. kohale. 

Aitäh kõigile osalejatele ning poiste juhendajast 

autojuhile Taavi Tuisule! 

 

 

 Merle Prii, SÜGi kodutütarde juhendaja 

 

KODUTÜTRED PIDASID taasise-

seisvunud organisatsiooni 

22. SÜNNIPÄEVA 

 

20. oktoobril 2020 oli kodutütardel sünnipäev, 

seekord saadi taasiseseisvunud riigis 22aasta-

seks. Selle auks läksid kogu aasta tublid olnud 

tüdrukud auhinnaks ajalooreisile Saaremaal. 

Kahepäevane bussireis sai alguse 19. oktoobril 

Kuressaarest ning põhiline maht läks tol päeval 

Sõrvele.  

Kiirkorras tutvuti esimese ja teise maailmasõja 

jäänukitega, jubelugudega sakslaste ja vene-

laste vahel, sekka kultuuriloolisi muistendeid 

Suurest Tõllust ja Vanapaganast. Kahe hiiu 

sehkendamistest saadi teada Salme jõe teke 

ning Suure Tõllu üks mitmest võimalikust viim-

sest puhkepaigast. Möödaminnes koguti tarkust 

Sõrve keelelisest omapärast. 

Sõrve tipus sai jõudu katsuda looduse välja-

kutsega püstises asendis tuletornini jõuda või 

hoopiski merre pühkimata jääda. Kustumatu 

mulje jättis Mati Martinson militaarmuuseumi 

tutvustades. Temapoolseks sünnipäevakingiks 

kodutütardele oli tasuta vastuvõtt. Suur aitäh 

nii toreda kingituse eest! 

Edasi viis teekond mööda rannamaanteed 

Lümanda suunas. Seal kosutati keha ime-

maitsva lõunasöögiga ning imetleti ilusat 

koolimaja, kus ekskursioonijuhiks oli Tiina Niit. 

Ära mindi tarkusega, et sealne esimene kodu-

tütarde juhendaja oli August Mälgu abikaasa 

Pauliine ning et õues võib koguni seitsmel 

erineval kiigel kiikuda  

Teel ööbimispaika Pidulasse tegime auringi 

ümber Kihelkonna kiriku ning eraldiseisev 

kellatorn jäi saatma uusi teadmisi sealsest 

piirkonnast. Peagi jõuti Odalätsi allikateni, kus 

nii mõnigi tüdruk katsetas püha allika terven-

davat ning noorendavat jõudu ning nina sai 

tõestust, et porss võib tõesti vaese mehe loorber 

olla. 

Pidula kämping ootas majulisi avasüli. Kotid 

lahti pakitud, ootas ees reibas matk Onni randa, 

kus ei leidunud mitte ühtki hulljulget ujuma 

minejat. See-eest suvel lubasid nii mõnedki tee-

konna sinnakanti ette võtta. Ja edasi viisid 

saapaninad Pidula mõisa. Kas teie teadsite, et 

mõisapargis on suisa 12-haruline puuiludus 

ning mõisahärra nägemus minimaalinnast? Kui 

ei, siis tasub kaema minna. 

Reipa marsisammuga jõuti õhtuhämaruses 

Pidula forellikasvandusse tagasi, kus ees ootas 

külluslik ning väga maitsev õhtusöök. Hiljem 

siiski leiba luusse lasta ei saanud, sest ka rüh-

matööd vajasid tegemist. Nendeks olid sünni-

päevaluuletus organisatsioonile ning nägemu-

sed kodutütardest nüüd ja tulevikus. 

Luise Alle Vanalinna rühmast sai valmis sellise 

luuletusega: 

Aastaid loomisest 

on möödas kakskend kaks 

ja selle ajaga 

on saanud KT targemaks. 

Meist igaüks teab, kuidas 

käib näiteks päästesõlm 

või mida teha siis, 
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kui verel on su sõrm. 

Tean metsas väga hästi, 

mis seen on mürgine 

ja et ussilakast ei saa 

teha raviteed. 

Tean, millisesse kohta 

võin üles panna telgi. 

Ja neid teadmisi 

on veel ja veel ja veelgi. 

Teise päeva hommik jõudis kätte loetud tundide 

pärast. Kuigi varane hommik näitas tujukat 

ilma, siis teele asudes just päikest näha polnud, 

kuiva nahaga pääsemine oli mõnus reaalsus. 

Mustjala tõi kaasa teadmise kõigist jalgadest 

Saaremaal, sekka muudki kehaosad. Paatsa 

maalinn meenutas meile Saaremaa muistset 

vanemat, kelle järgi vanemate kodutütarde 

matkavõistlus Vesse oma nime on saanud. 

Panga pank võttis vastu oma suursuguses ilus. 

Päisesekell uudistatud, kiikumisiha rahuldatud, 

rahvapärimused kuulatud, viis teekond edasi 

Leisi ja Angla tuulikumäele. Kes veel enne ei 

teinud vahet pukktuulikul ja Hollandi tuulikul, 

siis seal kuuldud jutu järel ilmsesti rohkem ei 

eksita. 

Viimaseks paigaks sel maratoniretkel jäi Kaali 

kraater. Teada saadi mõisa ja kraatri ajaloost, 

Lennart Meri külastusest järve äärde ning iga-

vest sõprust ja armastust lubavast jalutus-

käigust ümber kraatri. Nagu juba aru saada, 

siis lahkusid kõik reisisellid sealt eluaegsete 

sõpradena  

Tagasi Kuressaares oli väike peatus kaitseliidu 

uue maja juures. Nüüd teavad kõik tüdrukud, 

kuhu paari kuu pärast ka sisemust uudistama 

minna. 

Suur tänu Saaremaa kodutütarde noorte-

instruktorile Ingrid Paistele, kes taolise vahva 

ja teadmisterohke reisi võimaldas. 

 

 Merle Prii, SÜGi kodutütarde juhendaja 

 

OMALOOMINGU LEIUNURK 

Metsatee 

Mu ees on mets. Lai ja peaaegu hoomamatu 

mets. Jalgade all olev kruusatee näib olevat 

lõputu. Tee on hall nagu pilves taevas mu pea 

kohal. Teeääred on kaetud taimedega, mis on 

tänu kiiretele autodele tolmukihi alla mattu-

nud. Paremal ja vasakul kasvavad kõrged puud. 

Mõned on sügisele kohaselt punakaspruunide 

lehtedega kaetud, teistel on külge jäänud mõni 

üksik kuivanud ning kolletunud leht.  

Hakkan astuma mööda teed, et leida rahu. Et 

saaksin peita ennast tumerohelisse samblasse. 

Pilved muutuvad üha raskemaks ja imetilluke 

vihmapiisk langeb mu jahedusest õhetavale 

põsele. Õnneks on mul võimalus siseneda süga-

vasse metsa. Keeran vasakule ja naudin kerget 

lõhnasegu, mis on valminud märjast männi-

puidust ja lopsakast taimestikust.  

Kruusatee on asendunud mullase ja õrna 

samblakihiga kaetud tagasihoidlikuks metsa-

rajaks. Puud seisavad üksteise kõrval üpriski 

sirges rivis. Mustikad ja pohlad kaunistavad 

pisut tuhmunud metsaalust. Teen oma teekonnal 

peatuse. Kuulatan. Nii imelik, kui see ka poleks, 

on mu ümber vaikus. Hetkeks arvan, et olen 

äkitselt kuulmise kaotanud. Aga ei, siin on 

lihtsalt haudvaikus. Pole autosid ega lärmavaid 

inimesi. Ainult mina ja mets. 

Kauguses jääb silma inimtühi maja. Võiks 

vanduda, et mõni üksik vanur naudib oma 

vanaduspõlve siin kändude vahel, kuid see pole 

tõsi. Onnil on peal punane räämas katus ja 

hoovis on laiali mädanenud küttepuud. Kind-

lasti on sellel kohal huvitav lugu jutustada, aga 

see jääb teiseks korraks.  

Mind ootab teekond, mis piirneb sõnajalgade ja 

graatsiliste puudega. Üks hetk pean siit lahkuma 

ja suunduma tagasi depressiivsesse linna, ega 

sellest pääsu pole. Kõnnin edasi tundmatusse, 

mis on täis rahu, põnevust ja killukest hirmu. 

 Romi Liise Roomets, 9.A 

 

Talvel rannas 

Asfalteeritud kahe sissesõiduga parkimisplatsilt 

väljub kaks teed loodusesse. Savised rajad on 

lörtsi ja jääsulavee all laiali valgunud. Ühe tee 

suund on robustne vaateplatvorm ning teisel 

rannaliiv. Ürgne männimets lõhnab magusalt. 

Üksikud puuoksad kiiguvad vaikselt vaibuvas 

tuules. Hülgehall meri laiub vaateväljas, mida 

kolmest küljest kallistab rannajoon. Lained on 

kaldale uhtunud veel viimased jäälaastud, mida 

päike maapõue saatnud ei ole. Langenud puu 

lebab pruunikal liival eraldatuna ühtlasest 

männikust. Nii üksi on ta jäänud tormituulte, 

liivatormide meelevalda. Metsloomajäljed tiiru-

tavad ühest künkast üles, teisest alla, vilksti läbi 

rannaliiva ning tagasi kodusesse varjupaika – 

metsa. 

 Kristina Sõster, 9.A 

 


