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PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

23.-27. nov:
13.00 Mõttespordi olümpiaadi I voor
(401, 404)
Aritmeetikavõistlus klassides
23.–30. nov Noorsootöönädal
Algklasside digiviktoriin „Isadepäev”

K 25.11

Mare Poopuu, Madli Mikli. Lastejooga koolitus

N 26.11

Direktsiooni info

R 27.11

Erle Pulk. Liikuma õpetav tund

E 30.11

Viljar Aro

K 25.11

15.40 Ainekomisjonide esimeeste
koosolek

T 01.12

Marek Schapel. Nakkushaigused
töösuhetes

N 26.11

14.00 Maakondlik eKoolivikker
(virtuaalne)

K 02.12

Aado Haandi. Pilte Hariduse koolist

N 03.12

Direktsiooni info

R 27.11

Öökool (Kingu maja)

R 04.12

L 28.11

10.00 Loodusteaduste olümpiaadi
piirkonnavoor (veebis)
18.00 CIII lennu viimane kabareeetendus (aula)

Diana Õun, Arti Allmägi. Aktiivilaager Astes

VEEL KORD MOLUTAMISEST

E 30.11

9.00 Matemaatika kooliolümpiaad
gümnaasiumile (138)
10.45 Klassivanemate koosolekud
13.00 Direktsiooni koosolek
18.00 Hoolekogu koosolek (aula)

T 01.12

16.00 Õpilasesinduse koosolek

K 02.12

8.10 (10.00) Matemaatika
kooliolümpiaad 4.–5. kl (138)
14.00 Juhtkonna koosolek
15.50 Võõrkeelte ainekomisjoni
koosolek (019)
12.00 Maakondlik etluskonkurss
"Koidulauliku valgel" (KG)

N 03.12

16.00 Gümnaasiumi mälumängu
IV voor (138)
16.00 Lingvistikaolümpiaadi eelvoor
(Moodle's)

L 05.12

8.00 Hispaania keele võistluse
eelvoor (veebis)
9.30 C1 Inglise keele eksam
(Hariduse 13, IV korrus)

P 06.12

8.30 C1 Inglise keele eksam
(Hariduse 13, IV korrus)

TÄNU TEGIJAILE!
Aime Metsmaa – Kadri-Mardi gümnaasiumi
võrkpalliturniiri korraldamise eest.
Kuressaare Haigla labor – SÜGi personalilt
kiire ning valutu verevõtmise eest.

See oli Fred Jüssi, kes kunagi „Tähelaeva“ saates
ütles, et talle tõeliselt meeldib molutamine – et
lähed metsa, teed lõket ja lihtsalt oled. Ja tõepoolest – meie kujutelm elust kipub olema liikumises ja välises energias... Aga paigalseis ja seesmine energia? Küllap oleme nii mõnigi kord tajunud, et mitte midagi tehes võib rohkem teha või
nagu ühel Tartu sillal kirjas: „Otium reficit vires”
ehk „puhkus taastab jõu”.
Sügis on lõpuks oma täies jõus, pimedus tuleb
järjest suurema kiirusega ja talv ei paista veel
kuskilt. Koos päikesega läheb ka väline hiilgus ja
jääb aega enesesse süüvida. Saab mõelda omi
mõtteid, saab meenutada olnut ja unistada ...
Pime aeg teeb ruumi meie ümber väiksemaks ja
me leiame end taas üles. Nii iseendaga kahekesi
olles on võimalik end jälle avastada, muutusi märgata ja õnnelik olla. Õnne valemgi on ju üsna
lihtne – rahulolu oma töö või õpingutega, rahulolu
oma kodu ja perega, rahulolu iseendaga.
Me räägime stressist, me räägime ajapuudusest,
me räägime suurest töömahust, me räägime väikesest palgast, me räägime kõigest heidutavast.
Ja eriti räägime koroonast. Nii rääkides oleme ka
end ümbritsevat maailma kujundamas mustavaks
ja masendavaks. Juba ammu ei oska me enam
öelda, kes on „kana“ ja kes „muna“ ehk kas ümbritsev kujundab meid või on ka meil võimalusi.
Aga igaüks on oma maailma kuningas ja saab
oma maailma endale vastuvõetavaks teha. Siis
saab korda ka maailmade maailm.

SÜG-Press nr 668 lk 1

— KOOLI INFO —

Me oleme õpetajad, õpilased, lapsevanemad ja me
armastame õpetamist, õppimist, oma lapsi. Vaimset tegevust saabki vaid siis edukalt teha, kui seda
armastatakse. Igaühes meis on palju rohkem peidus, kui me arvame olevat. Päästkem see valla.
Nähkem enda ümber rohkem rõõmsaid inimesi,
märgakem ja hooligem rohkem üksteisest, tänagem ja kiitkem ette ja taha, olgem maailmaparandajad.

Võistluste alguses heisati võistluste lipp. Mängiti
15 punktini turniirisüsteemis ja kokku toimus 3
kohtumist. Klasside võistkondades mängis väljakul 6 liiget: 3 tütarlast ja 3 poeglast.

Elu eest ei pea hing paelaga kaelas ära jooksma,
elama ei peaks ka tagantjärgi – elama peaks just
nüüd, nautides sügistuultes langevaid viimaseid
värvilisi lehti, otsides elu mõtet vahuste merelainete harjadelt, pidades dialoogi iseendaga vaikses metsakohinas. Seepärast hüüan kõigile:
„Minge metsa! Minge mere äärde! Tehke lõket!
Nautige iseennast! Molutage!” Küll siis suudab
taas anda oma õpilastele, oma peredele, oma
riigile.

Võrkpalliturniiri paremusjärjestus oli järgmine:
I koht 7.b klass
II koht 9.b klass
III koht 7.a klass

On hingede aeg. On jõuluaja ootuse aeg. On
rahunemise aeg.

Viljar Aro, koolijuht

PÕHIKOOLI KADRI-MARDI VÕRKPALLITURNIIR 2020

Kõik mängud olid põnevad, võitjateks tulid aga
osavamad. Turniiril vilistas kohtumisi õpetaja
Aime Metsmaa. Lauas töötasid sekretäridena
Raimond Vaher (6.b) ja Tristan Koppel (5.b).

Võitjate võistkonnas (7.b) mängisid:
Ron Sebastian Puiestee, Maris Rüütel,
Liset Isabel Karu, Eron Laak, Aleksander Väin,
Kaur Vesberg, Romet Raaper, Laur Erik Laine.
9.b klassi võistkonnas mängisid Kirke Viik,
Maria Heleen Kald, Ingel Helena Mägi,
Artur Kuning, Martin Truverk,
Rico Robert Alliksoon.
7.a klass mängis järgmises koosseisus:
Neidi Sink, Lissandra Pajunurm,
Loore Lee Kirss, Kristin Sanne Õun,
Karoliina Tamm, Robert Kivi.
Võitjaid autasustati kooli meistrimedaliga, šokolaadiga ning päevakohase diplomiga õnnitleti
kolme esimest ning kommipaki said kõik võistkonnad.
Võistluste lõpus langetasid võitjad võistluste lipu
ja neid jäädvustati pildile. Tänan kõiki võistlejaid
ilusa võistluse eest ja õnnitlen võitjaid.
Aime Metsmaa, Kadri-Mardi võrkpalliturniiri
korraldaja, kehalise kasvatuse õpetaja

OMALOOMINGU LEIUNURK
3.a joonistab….

10. novembril 2020 toimus SÜGi võimlas kooli
7.-9. klassidele korraldatud Kadri-Mardi võrkpalliturniir. Kohale oli tulnud 3 võistkonda.
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