
SÜG-Press 
10. november 2020 leht asub aadressil www.syg.edu.ee Number 666 

 

SÜG-Press nr 666 lk 1 

KOLMAPÄEVAST LAUPÄEVANI 

    9.–20.nov Informaatikaviktoriin 

„Kobras” I voor  

 10.–12.nov Kooli unustatud asjade 

leinurk (I korruse koridor) 

K  11.11 15.30 Ainekomisjonide esimeeste 

koosolek 

N  12.11 10.00 Rahvastepall 1.–3. kl (Kures-

saare SH) 

 16.00 Gümnaasiumi mälumängu 

III voor (138) 

 17.00 7.b lastevanemate koosolek 

(138) 

 Aktiivilaager (Aste) 

 Oskuste ÖÖ (kutsekoolides üle Eesti) 

R  13.11 Aktiivilaager (Aste) 

 19.11 Õpetajate sügiskokteiliõhtu 

(aula) 

L 14.11 10.00 Inglise keele olümpiaad 

8.-9. klassidele (Hariduse 13, III k) 

 12.00 Lingvistikaolümpiaadi eelvoor 

(138) 

P 15.11 Väitlusturniir START 2020 (Zoom) 

E  16.11 10.45 Klassivanemate koosolekud 

 13.00 Direktsiooni koosolek 

T  17.11  16.00 Kadri-Mardi võrkpalliturniir 

gümnaasiumile (Kuressaare SH) 

K  18.11 Gümnaasiumi distantsõppe päev 

 15.00 Juhtkonna koosolek 

 16.00 Nõukoja koosolek 

 Virtuaalne noortekonverents "Lahe 

koolipäev 2020" 

N  19.11 15.15 Liikuma Kutsuva Kooli 

koosolek 

R  20.11 I trimestri lõpp 

 B. Alverile pühendatud 28. 

luulepäevad "Tähetund" (Jõgeva) 

L  21.11 10.00 Füüsika lahtine võistlus (138) 

 B. Alverile pühendatud 28. 

luulepäevad "Tähetund" (Jõgeva) 

 

TÄNU TEGIJAILE! 

Irena Sink ja Enn Laanemäe –  tublide ja 

võidukate rahvastepallivõistkondade 

juhendamise eest. 

ÕNNITLEME! 

Maakonna meistreid 4.–5. klasside rahavaste-

pallis – 4.a, 4.d, 5.b, 5.d tüdrukud-poisid 

 

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED 

K  11.11  Mari Ausmees, Riina Laanes. 

 Noortekooride konkurss Pärnus 

N  12.11  Direktsiooni info 

R  13.11  Marina Mäetalu. Aktiivsed 

ainetunnid 

E  16.11  Viljar Aro 

T  17.11  Liis Ojasaar. Aktiivne inglise keele 

tund 

K  18.11  Mare Poopuu, Madli Mikli. 

Lastejooga koolitus 

N  19.11  Direktsiooni info 

R  20.11  Jaanika Kask. Kunst meie ümber 

 

ÕNNE VALEM (2) 

2010. aastal tulid evolutsioonipsühholoogid väl-

ja ketserliku teooriaga, et Maslow eneseteostus 

pole sugugi inimvajaduste tipp. Ülimaks vajadu-

seks nimetavad nad hoopis hoolitsuse ja pere-

konna vajadust. 

Vanemad, ärge püüdke oma lapsest drillida ees-

kujulikku kodanikku. Üsna tõenäoliselt see 

õnnestub teil, saate kuuleka, tubli... ja läbinisti 

õnnetu lapse. 

Sel sajandil ei küsita, kelleks saada, vaid, kes ma 

olen? Vaimsed eneseotsingud on olulisemad sot-

siaalsest rollist ja sellega kaasnevatest hüvedest. 

Õnne valem on tõepoolest olemas. Õnn võrdub 

kolme liidetava summaga: pärilikud eeldused, 

elusündmused ja vaba tahtega kontrollitud tege-

vused. Õnnetunne sõltub geenidest, lastetoast, 

haridusest, rahast, tervisest, abielust – ja kõige-

le sellele antavatest enesehinnangutest. 

Et olla edukas, tuleb olla hea – tuleb olla 

ubuntu ehk suuremeelne, külalislahke, sõbralik, 

hoolitsev ja kaastundlik. Ubuntu-inimene on 

avatud ja vastutulelik, teisi jaatav... 

  

https://kobras.eio.ee/
https://kobras.eio.ee/
https://www.saaremaavald.ee/documents/17113760/29307616/1.-3.kl+rahvastepall+12.11.2020.pdf/3d0be514-264e-4f4b-851a-f91a72ddcd84
http://www.kutseharidus.ee/oskuste-oo/
https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/lingvistikaolumpiaad
https://argument.ee/sundmused/start-2020
https://www.syg.edu.ee/uus/syg/images/marek/gymn_distantsope.pdf
https://noortekonverents.ee/avaleht/
https://noortekonverents.ee/avaleht/
https://tahetund.eu/betti-alverile-puhendtud-28-luulepaevad-tahetund-2020/
https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/fuusika-lahtine
https://tahetund.eu/betti-alverile-puhendtud-28-luulepaevad-tahetund-2020/
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„Kui mul läheb meel mustaks, ostan nii palju 

jäätiseid, kui kätte mahub (umbes kuus tuutut), 

lähen Raekoja platsile ja jagan need võõrastele 

laiali. Inimeste üllatunud ja rõõmsaid nägusid 

nähes läheb endal ka olemine kergemaks.“ 

Need kõik on vaid mõned valimatult valitud 

mõtted Tiina Jõgeda raamatust „Õnne valem“. 

Tasub lugeda. Võid saada õnnest ja elust uue 

ettekujutuse. Päris kindel on see, et saad ise-

endaga paljus arukalt aru pidada. 

Raamatu viimaselt leheküljelt leiab ka maa-

ilmas laialt levinud õnne manifesti: 

1. Naerata südamest vähemalt kord päevas. 

2. Tee iga päev mõni väike heategu. 

3. Natuke liigutamist: 3 korda nädalas 30 

minutit sporti. 

4. Igal õhtul mõtle viiele asjale, mille eest oled 

tänulik. 

5. Hoolitse mõne taime/looma eest. 

6. Leia iga päev aega sõpradega vestlemiseks. 

7. Vähenda telerivaatamist poole võrra. 

8. Kingi endale midagi. 

9. Helista emale või kellelegi, keda pole ammu 

näinud. 

10. Vähemalt kord päevas naerata või ütle 

võõrale tere. 

 

 Viljar Aro, koolijuht 

 

ARGUMENT 2020 KURESSAARES 

30. oktoobrist 1. novembrini 2020 toimus Kures-

saare Gümnaasiumis Eesti Väitlusseltsi (EVS) 

poolt korraldatud väitluskoolitus Argument 

2020, kus osales kahe Kuressaare gümnaasiumi 

peale kokku 24 kümnendate klasside õpilast. 

Esimese päeva alguses jaotati õpilased koolide 

kaupa gruppidesse ning õpiti oma kaaslasi ja 

juhendajaid tundma läbi tutvumismängude. Läbi 

erinevate mängude anti osalejatele ka esimene 

kokkupuude väidete esitamisega. Õhtu lõpul 

kohtuti Zoomi vahendusel EVS-i tegevjuhi ja 

teiste programmis osalevatest koolidest pärit 

õpilastega. 

Teisel päeval tutvustati osalejatele juba rohkem 

väitlemise erinevaid tahke. Viidi läbi erinevaid 

praktilisi harjutusi, mis aitasid vähendada hirmu 

avaliku esinemise ees ning prooviti luua erine-

vate teemade kohta nii poolt- kui ka vastuargu-

mente. Teise päeva õhtul anti  esimene võimalus 

väidelda paralleelkooli õpilastega teemal 

"Järgmine James Bond peaks olema naine".  

Kolmandal päeval tutvustati tüüpilist väitlus-

formaati ning valiti välja teemad, millel vestelda 

kohtumisel otsustajatega. Pärastlõunal tegeleti 

juba järgmisel nädalavahetusel eesootava 

START 2020 turniiri kaasuse koostamisega, mis 

enne usina nädalavahetuse lõppu pooleldi valmi-

nuna ka oma lennukaaslastega läbi väideldi. 

Kuigi nädalavahetus oli väga töökas, jäid seda 

kindlasti ilmestama positiivsed emotsioonid ning 

uued teadmised, mida nii eesootaval START 

2020 turniiril kui ka igapäevaelus rakendada. 

 

 Marie Eike Rebane, 10.C 

 

KULDSED TÜDRUKUD ja POISID 

4.11.2020 toimusid Orissaares maakonna 4.-5. 

klasside poiste ja tüdrukute rahvastepalli meist-

rivõistlused. Kokku oli kümme poiste ning seitse 

tüdrukute võistkonda. Tüdrukud mängisid läbi 

kõikide vastastega, ei loovutatud ühtegi geimi, 

seega võideti kõik mängud 2:0. Kuldses võist-

konnas mängisid Säde Lee Jürisson, Luisa-

Marii Kuusk, Kaisa Kindlam (kõik 4.a), Annabel 

Ansel (4.d), Marin Ool, Birgit Raamat (mõlemad 

5.d) ning Mirell Õiemets ja Johanna Altmets 

(mõlemad 5.b). Meie vastased olid Kärla PK, 

Orissaare Gümnaasium, Kuressaare Vanalinna 

Kool, Valjala PK, Muhu PK ja Aste PK. 

 

Poiste võistkonnad mängisid kahes alagrupis. 

SÜG-i võistkonna vastasteks olid Valjala PK, 

Aste PK, Kaali Kool ja Orissaare Gümnaasium, 

keda kõiki võideti 2:0.  
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Poolfinaalis läksime kokku Muhu PK, keda 

võitsime 2:0 ning finaalis tuli mängida uuesti 

Orissaare Gümnaasiumiga. Esimese geimi kao-

tasime, kuid kaks järgnevat suutsime võita ja 

koos sellega võitsime ka meistritiitli. Võidukas 

võistkonnas mängisid Reio Markkus Lepp, Sten 

Robin Noor, Marten Aus, Uku Vesberg (4.a),  

Tristan Koppel, Steven Mägi, Hugo Sarapuu 

(5.b) ja Ruudi Kull (5.d). 

 

Täname ja õnnitleme kõiki osalejaid! 

 

 Irena Sink ja Enn Laanemäe 

 

Hei! GERDA SIIN! 

Ei hakka salgama, et olin jahmatusest tumm, 

kui teada sain oma panusest õpetajate päeva 

oksjonil. 700 kommi! 

Ma ei teadnudki, et nii palju komme maailmas 

üldse olemas on. Olin nii uhke ja liigutatud, et 

tegin ühe ülipika ja võimsa UUUUUUU üle 

Kuressaare linna, et ikka kõik kuuleksid. Kas 

kuulsite? 

 

Ja jalutada mulle meeldib väga, eriti kui veel 

sellised kaaslased nagu 3.d õpilased.  

Suur-suur aitäh teile, kallid Elis Helena 

Võidula, Emma-Miia Kauber, Marily Raudsepp, 

Anni-Marii Fogel, Emma- Helena Babenko, 

Kelly Lepisto, Hendrik Johannes Kähkönen, 

Cätlin Kostjutšenko.  

Oli suur au ja rõõm teiega oma aega jagada! 

Peatsete uute kohtumisteni ja seni kerget käppa 

soovides 

 ikka teie Gerda 

 

MUUDAME KOOLIPÄEVAD 

AKTIIVSE(MA)KS 

Terviseekspertide hinnangul liiguvad lapsed üha 

vähem. Veetes suurema osa oma päevast koolis, 

on lisaks kodule ka meil oluline roll laste 

liikumisharjumuste kujundamisel ja võimaluste 

loomisel. Lastel ja noortel on soovitus liikuda 

päevas vähemalt 60 minutit mõõduka ja tugeva 

intensiivsusega ehk nii, et hingamine kiireneb, 

tekib soojatunne ja higistamine. See ei pea 

tähendama tingimata tunniajast treeningut – 

vajalikud minutid saab kokku koguda terve 

päeva jooksul erinevatest tegevustest. Eelmisel 

nädalal koolipere seas läbi viidud küsitluse 

põhjal selgub, et 41% vastanutest tulevad kooli 

autoga, 11% vastanud õpilastest ja 25% õpeta-

jatest ei käi trennis ega aktiivselt liikumas üldse 

mitte või teevad seda vaid kord nädalas. Siin 

saabki appi tulla Liikuma Kutsuva Kooli (edas-

pidi LKK) programm erinevate tegevustega, 

millega lõimida koolipäeva rohkem liikumist. 

 

Liikumisaktiivsus nädalas (kogu koolipere) 

Õppeaasta alguses on toimunud mitmeid üritusi 

ja palju põnevat on veel ees. Augustis osalesime 

ideeseminaril, kus kohtusid sel aastal program-

miga ühinenud Saaremaa koolide meeskonna-

liikmed. Oktoobris ja novembris koolitusid 

klassiõpetajad ja aineõpetajad, et saada ideid 

oma tundide aktiivsemaks muutmiseks. Kahe 

koolituse vahepeal kutsusime kokku ka oma 

kooli õpetajad, kellel huvi uute praktikate ja 

vahendite vastu. 



 — KOOLI INFO — 

 

 

SÜG-Press nr 666 lk 4 

 

Kooli tulemise viis (kogu koolipere) 

 

Kord juba koos olles kasutasime võimalust ka 

neilt arvamust ja ideid küsida, ikka eesmärgiga 

muuta koolikeskkond liikumist ja rõõmu pakku-

vamaks. Nii saidki kirja mõtted teha hommikuti 

kooli tulles vähemalt 100 sammu, viia läbi kõn-

nitunde ja teha arenguvestlusi “käigu pealt”, 

avada vahetundideks aula ja võimla, korraldada 

õpetajatevaheline 10võistlus või käia aeg-ajalt 

koolile kalli tegemas. Klassijuhatajatel on või-

malus oma klassi ja lapsevanemaid teavitada ja 

kaasata läbi erinevate liikuva(ma)te ürituste, 

mõne ürituse “sissepääsuks” võiks aga olla hoo-

pis spordivahend. Projekti meeskond on väga 

tänulik nende ja paljude teiste vahvate mõtete 

eest, sest saame neid kasutada kooli LKK tege-

vuskava koostamisel. Kõiki ideekorjelt saadud 

mõtteid saab lugeda ka kooli kodulehelt.  

Koolituste tagasisides on olnud lisaks huvile aga 

ka hirm, et programmi näol on tegemist lisa-

kohustusega ja õppimine jääb tagaplaanile. 

Lahendus on mõne kliki kaugusel – LKK kodu-

lehe ideepank pakub valmis ideid erinevatele 

kooliastmetele ainekavas ettenähtud teemade 

käsitlemiseks. Enamasti on tegemist lihtsate ja 

lühikeste liikumispauside ja -tegevustega, mille 

ülesanne on lisaks teadmiste kontrollile pak-

kuda vaheldust ja ennetada vaimset väsimust. 

Õppimine peaks peale seda hoopis paremini 

sujuma.  

Ees on ootamas mängujuhtide koolitus õpil-

astele ja populaarsete pärlikaartide töötuba, 

valmimas on meie oma kooli heade praktikate 

ideepank. Lust on vaadata, et huvi on siiski 

suurem kui hirm ja julgust katsetamiseks 

jagub. Teha mõnikord asju veidi teistmoodi, kui 

tavapäraselt harjunud ollakse (mängida tunni-

töö lehega kõigepealt lumepallisõda!), toob 

kindlasti naeratuse näole nii õpilastele kui ka  

õpetajale. See ongi koolirõõm! 

 

Liikuvamate ainetundide koolitus oktoobris 

 

 

Liikuvamate ainetundide koolitus oktoobris 

 

 

Õpetajate ideekorje vaheajakoolitusel 

 

 

 Merlin Vares, Arti Allmägi 

 

 

 


