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ÕNNITLEME!

K 04.11

Noorte solistide konkursil Kevadümin saavutatud
tulemuste eest:

14.00 Juhtkonna koosolek
15.50 Võõrkeelte ainekomisjoni
koosolek (019)
Rahvastepall 4–5.kl, finaal (Orissaare
SH)
2.–6.nov Kadri- ja mardipäeva
tähistamine (algklassid);
Lauamängude nädal (Kingu maja)

N 05.11
R 06.11

10.00 Osaluskohvik (KG aula)
19.00 103. lennu kabaree etendus
(aula)

L 07.11
E 09.11

T 10.11

K 11.11
N 12.11

R 13.11

L 14.11

10.45 Klassivanemate koosolekud
13.00 Direktsiooni koosolek
9.–20.nov Informaatikaviktoriin
„Kobras” I voor
15.00 Tehnikanõukogu koosolek
16.00 Kadri-Mardi võrkpalliturniir
põhikoolile (võimla)
16.00 Õpilasesinduse koosolek (019)
17.00 Eelkool (aula)
15.30 Ainekomisjonide esimeeste
koosolek
9.00 Rahvastepall 1.–3. kl (Kuressaare SH)
16.00 Gümnaasiumi mälumängu
III voor (138)
Aktiivilaager (Kaarma khlk)
Aktiivilaager (Kaarma khlk)
Kreedo laululaager
19.00 Õpetajate sügiskokteiliõhtu
(aula)
10.00 Inglise keele olümpiaad
8.-9. klassidele (Hariduse 13)
12.00 Lingvistikaolümpiaadi eelvoor
(138)

TÄNU TEGIJAILE!
Mari Ausmees ja Riina Laanes – segakoor
Kreedo eduka juhendamise eest.

Martin Vesberg (11.c) – 17-19 a vanuserühma
I koht
Kevin Räim (10.a) – 14-16 a vanuserühma
I koht
Andris Tambur (10.b) – 14-16 a vanuserühma
II koht
Marta Aus (3.b) – 8-10 a vanuserühma III koht

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED
K 04.11

Reeli-Alli Kaesvelt. Õpioskuste
olulisusest

N 05.11

Direktsiooni info

R 06.11

Andreas Noor. Uus väljakutse

E 09.11

Viljar Aro

T 10.11

Argo Kirss. Melchior Archebaldis

K 11.11

Mari Ausmees, Riina Laanes.
Noortekooride konkurss Pärnus

N 12.11

Direktsiooni info

R 13.11

Marina Mäetalu. Aktiivsed
ainetunnid

HINGEDEPÄEVA AEGU
On pühapäev ja oleme maal – Ruhves VanaSaadul. Umbes kaheksa aastat tagasi paistis sel
ajal päike, kahepäevane lumi säras ja tuttavad
tihased küsisid süüa. Jõuluootuseaeg oli sellega
käes. Sel aastal on kõik teisiti, sest roosid veel
õitsevad ja krüsanteemid alles nädal aega tagasi
alustasid. On see nüüd ajaline kingitus või
jõuluootustundele vastuhakk?
Sügisene koolivaheaeg on juba läbi ja vanas
mõttes jõuluveerand käimas. Juba ammu enam
ei alga koolivaheajad tunnistustega. Ja uued
kombed imbuvad meisse üha ja üha, halloween´i
võib küll eirata, aga ta on olemas. Meie endi
traditsioonides on algamas hingedeaeg. Kas me
ikka oskame veel oodata koju varem elanud
inimeste hingesid, kelle mälestuseks süütame
surnuaedadesse ja akendele küünlad? Usun
tõesti, et meid nähakse kogu aeg, et meie esivanemad on vähemasti hingedeajal meid vaatlemas... Kui nii, siis on ju vähemasti sel ajal
mõistlik olla parem inimene.
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— KOOLI INFO —

Kaheksa aasta taguses Meie Maas ütles Piret
Rauk, et mõtleb iga päev, kuidas paremaks inimeseks saada ja kuidas olla tänulik... Kuidagi
on ka minu elu kujunenud nii, et aasta viimasel
kahel kuul tahaks olla üdini hea. Elu ei ole küll
must-valge, aga aeg-ajalt tuleb vastu võtta ka
otsuseid, mis kõigile ei pruugi meeldida. Ma
püüan need jätta ülejäänud aastasse. Hingedepäevast, 2. novembrist saab ju alati alguse nii
umbes kaks kuud jätkuv jõuluaeg. Olgu see
hoolimise ja hingerahu ning andestamise ja
armastuse aeg.
Selsamal kaheksa aasta tagusel reedel, 26. oktoobril tegi abikaasa Kristi fotoka puudumisel
läpakaga video meie pere vististi kõigi aegade
esimese lumememme sünniloost. Tollal viieaastane tütretütar Grete helistas pärast selle Dropboxist nägemist meile ja ütles, et see oli nii naljakas, et ta ei suutnud isegi naerda. Pedagoogilistel kõnelustel näitan seda ka õpetajatele.

Ehk ühendab esimene lumememm või soovunelm temast meid kõiki – meie lapsi ja lapselapsi, vanemaid ja vanavanemaid, õpilasi ja õpetajaid, vilistlasi ja endiseid õpetajaid...
Soovin kõigile tahtmist olla üdini hea vähemasti
järgnevad kaks kuud ja usku hingede olemasolemisse – küllap meie esivanemad ikka muretsevad meie pärast. Püüame siis elada nii, et nad
oleksid meie pärast muretud ja õnnelikud.
Viljar Aro, koolijuht

Samas on see ka kõige põnevam ja salapärasem
aeg. Siis hakkavad ringi liikuma mardid,
kadrid, päkapikud piiluvad akende taga, otsides
häid lapsi. Jõuluvanade juures alustavad tööd
päkapikulad, kus väikesed mehikesed valmistavad südamlikke ja ihaldusväärseid kingitusi
headele lastele. Oma kätega midagi ilusat meisterdada on tõeline kunst. Tegemis- ja andmisrõõm on kõige suuremad rõõmud üldse. Kõik
inimesed vajavad neid. Saame siis sellest osa.
Saaremaa Ühisgümnaasiumis on kombeks saanud korraldada mardi- ja kadripäeva vahelisel
ajal klassidevahelisi Kadri-Mardi võrkpalliturniire, kus selgitatakse välja kooli meistrid
võrkpallis. Palliväljakul kohtuvad klasside
segavõistkonnad, kus mängivad 3 tüdrukut
(kadrit) ja 3 poissi (marti). See traditsioon on
kestnud juba 37 aastat järjest.
****
Selle aasta turniirid toimuvad järgmiselt.
7.–9. klasside KADRI-MARDI VÕRKPALLITURNIIR toimub teisipäeval, 10. novembril
2020 algusega 15.00 SÜGi võimlas. Mängitakse
turniirisüsteemis üks geim 15 punktini; väljakul
3T + 3P. Võistkonnad mängivad väljakul ühtses
riietuses. Nimeline eelregistreerimine teha
esmaspäevaks, 9. novembriks kell 14.00 õpetaja
Aime Metsmaale (õpetajate toa postkasti). Lisainfot saab spordistendilt.
****

SALAPÄRASED KADRID-MARDID
TULEKUL
Aeg on pidevas liikumises. Kätte on jõudnud
hingede aeg. Aasta kaks viimast kuud – kõige
pimedam aeg, mis nõuab meilt suuremaid jõupingutusi. Läitkem küünlad! Soojendame südameid!
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Gümnaasiumiastme 37. KADRI-MARDI VÕRKPALLITURNIIR toimub teisipäeval, 17. novembril 2020 algusega 16.00 Kuressaare spordihoones.
Mängitakse turniirisüsteemis (ühes alagrupis),
üks geim 20 punktini. Väljakul 3T + 3P. Võistkonnad mängivad väljakul ühtses riietuses või
kadri-mardi kostüümides.

— KOOLI INFO —

Nimeline eelregistreerimine teha 16. novembriks kell 14.00 võistluste korraldajale (õpetajate
toa postkasti). Põhikooli võitja saab võistelda
gümnaasiumiastme 37. Kadri-Mardi võrkpalliturniiril. Hilinejad turniiril mängida ei saa.
Lisainfot saab spordistendilt.

KOHTUMINE KIRJANIK
JAANUS VAIKSOOGA

Edukat harjutamist ja meeldivate kohtumisteni!

30. oktoobril käisime klassiga Saare Maakonna
Keskraamatukogus kuulamas Eesti ühte populaarsemat lastekirjanikku Jaanus Vaiksood. Ta
rääkis meile oma lapsepõlvest, raamatutest,
lugemisest ja kirjutamisest. Jaanus Vaiksoo on
kirjutanud paarkümmend luule- ja juturaamatut. Väga naljakas ja huvitav on mõne
tema raamatu peategelane onu Heino. Ka üks
aabits on Jaanus Vaiksoo kirjutatud. Minu klass
sai just selle aabitsa 1. klassi tulles. Sain nüüd
ka oma aabitsasse kirjaniku autogrammi :)
Kohtumise lõpus sai Jaanus Vaiksoolt küsida
erinevaid küsimusi ja ta jagas kõigile soovijatele
raamatutesse autogramme.

Kadri-Mardi võrkpalliturniiride korraldaja,
kehalise kasvatuse õpetaja
Aime Metsmaa

X EESTI NOORTE SEGAKOORIDE
KONKURSI TULEMUSED
A kategooria
I koht: Tallinna Reaalkooli segakoor (dirigent
Eve Karp)

Minu klassijuhataja on õp. Margit Mägi ja meil
on temaga väga vedanud, sest ta viib meid erinevatele üritustele ja see on ülitore.

II koht: Saaremaa Ühisgümnaasiumi noorte
segakoor Kreedo (dirigent Mari Ausmees)

Segakoor Kreedo
B kategooria
II koht: Rapla Gümnaasiumi noortekoor
Riinimanda (dirigent Pärt Uusberg)
III koht: Pelgulinna Gümnaasiumi Segakoor
(dirigent Maris Kaldaru) ja
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi
noortekoor (dirigent Aire Luhaoja)
Eripreemiad
Parima kohustusliku loo esituse eest: Tallinna
Reaalkooli segakoor
Eripreemia Saaremaa Ühisgümnaasiumi noorte
segakoori Kreedo solistide grupile.
Täname ja õnnitleme kõiki osalejaid!
Mari Ausmees

SÜG-Press nr 665 lk 3

Minule olid mõned Jaanus Vaiksoo raamatud
juba tuttavad. Need väga meeldivad mulle ja
soovitan neid kindlasti kõikidel lugeda.
Grete Alma Kasin, 3.a klass

ETTELUGEMISE PÄEVA JÄTK…
Ettelugemist oleme igal aastal teinud erinevate
lugejatega... miks sel aastal gümnaasiumi
õpilased valikus?

— KOOLI INFO —

Sest järgmisel aastal neid kahjuks enam ei ole!

Ees ootas tegemisi täis õhtu ning laupäeva
keskhommik.
Alustuseks võeti üles tantsutuurid. Meie kool
korraldab sel aastal kodutütarde ja noorkotkaste maakondliku omaloomingupäeva ning
kaheldamatult üks särtsakas tantsunumber
kulub seal marjaks ära.
Tunnikese harjutamise järel oli selge, et vahepeal tuleb end ujumisega värskendada. Nii seati
sammud Rüütli spaasse, kus 1,5 tundi veemõnusid oli garanteeritud. Mõnuga nauditi nii
suures basseinis ujumist kui veetorude libedusastet.
Õhtu edenedes seadsid vägagi väsinud kodutütred sammud taas kooli suunas, et õhtusöögi
järgselt hakata vanema kodutütre Eliise taktikepi all tegema järguõpet. Talle usaldati 5. järk
ning juhendaja viis uute teadmiste maailma
alles alustavad tüdrukud. Tund kadus lenneldes. Mis on veel parem enne magamaminekut kui veidi Unot mängida, telefonis
surfata ja isekeskis tüdrukute jutte vesta? Enne
keskööd nauditi juba unemaailmas seiklemist.

Päev oli tore ja veel toredam oli näha, kuidas
ettelugejad oma rolli nautisid ja sisse elasid! 🍁
Suur aitäh osalejatele!
Fotodega saab tutvuda raamatukogu ajaveebis
https://sygrmtk.blogspot.com/

Laupäev võttis unised tüdrukud vastu juba
8.00. Keha kinnitatud, võis taas kodutütarde
tarkusi õppima hakata. Seekord tulid teadmisi
edasi andma Käthriin taimede ja sõlmede vallas
ning Katrin loomade ja kompassiga orienteerumises. Tund kadus nagu niuhti.
Siis aga saabusid meisterdamise tunnid: kõigepealt valmis nobenäppudel kaart isadepäevaks
ning seejärel maitsev tort samaks tähtpäevaks.

Palju tänu ka Sirje Kreismanile, Rita Ilvesele ja
Urmas Kiilile, kes lubasid oma tunde „kasutada”.
Iivi Jakobson, raamatukogu juhataja

SÜGi KODUTÜTRED LAAGERDAMAS
Möödunud reede pärastlõunal kogunesid kaminasaali 1.-6. kassi kodutütred ning need
tüdrukud, kel alles plaanis Kaitseliidu noorteorganisatsiooniga liituda.
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Veidi veel tantsu meeldetuletamist, sekka jõudu
andvad ooteampsud ning oligi aeg järgi tulnud
vanematele oma teadmisi ning oskusi demonstreerida.
Oli vahva laager!
Merle Prii, SÜGi kodutütarde juhendaja

