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KOLMAPÄEVAST LAUPÄEVANI 

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) 

 10.00 Informaatikaolümpiaadi 

eelvoor (veebis) 

E  07.12  10.45 Klassivanemate koosolekud 

 13.00 Direktsiooni koosolek 

 16.00 Algklasside ainekomisjoni 

koosolek 

T  08.12  15.30 Tehnikanõukogu koosolek  

 16.00 Õpilasesinduse koosolek 

 Mk MV poiste korvpallis 5.–7.kl 

(Orissaare SH) 

N  10.12  10.00 Teadusbuss 8.–9. kl (aula) 

 20.00 Nostalgiaõhtu (aula) 

L  12.12  11.00 Mälestuspäev (Laurentiuse 

kirikus) 

 10.00 Matemaatika lahtine võistlus 

(138) 

 Sisekergejõustiku MV (Kuressaare 

SH) 

 

ÕNNITLEME! 

Eudora Kask (5.a) – võidu eest üle-eestilisel 

Lions klubide korraldatud rahuplakatite 

konkursil. 

Martin Vesberg (11.c) – fotovõistlusel Looduse 

Aasta Foto kategoorias "Noored – Looma-

pildid" II koht. 

 

TÄNU TEGIJAILE! 

Jaanika Kask, Diana Õun, Arti Allmägi –  

maakondlikku Koolivikri väga hea 

korraldamise eest. 

Abituurium –  30. kabaree meeleoluka 

lõpuetenduse eest. 

 

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED 

K  02.12  Aado Haandi. Pilte Hariduse koolist 

N  03.12  Direktsiooni info 

R  04.12  Diana Õun, Arti Allmägi. Aktiivi-

laager Astes 

E  07.12  Viljar Aro 

T  08.12  Diana Õun. Mälestuspäev 

K  09.12  Käti Väin, Madi Mikli, Mare Poopuu. 

Kolm abipolitseinikku koolis 

N  10.12  Rita Ilves. Melanhoolsentimentaal-

nostalgia 

R  11.12  Direktsiooni info 

 

LOOTUSE KANNUL 

On advendiaeg, on hingede aeg, on jõuluaeg, on 

luuleaeg. 

Jõulumemm mõtiskleb 

On jõululapse koduks jõulupuhas hing 

Ta tähena on meil KUMAna taevas 

Ta teed kui unistuste loomiste 

puhta hinge ja lootuste kättesaamiste ing. 

 

 

  

https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/lingvistikaolumpiaad
https://www.teaduskool.ut.ee/et/hispaania
https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/cambridge-assessment-english-c1-advanced/
https://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/olympiaad/eesti/eio_2020_21_ev_juhend.pdf
https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadisusteem/matemaatika-lahtine
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Lootuse kannul 

KUMAb hinges aimamatu küsimus, et mis see 

on? 

Et mis see on, mis hinge hellaks teeb? 

On jõuluaja algus see, mis mõtisklema paneb. 

Et mis on ootus, milles lootus ja mis unistada 

laseb. 

Kas tähtis on vaid hetk või hoopis igavik? 

Või mõlemad ehk iga tegu ja selle sügavik? 

Kõik oleme ju jõululapsed olnud ja aastaid 

jõuluoote sees. 

Nüüd saame vaid vaid oletada, et pole oma 

sõiduvees. 

On lapsed need või pigem lapselapsed, kes meie 

teed kord jätkavad. 

On lapselapsed need, kes meie unistusi 

märkavad. 

Hääd jõuluaja algust meile kõigile. 

Meid kõiki valgustagu helgusKUMA kõikjale. 

Antagu KUMAle ta maailm 

Kus on mu elu jätk ja mis mind ootab ees? 

Kas see on kõik, mis olen seni näind? 

Kui ometi on lõputu mu rada, mis seni käind. 

Siis iga uus on algus kogu aeg mu sees. 

Ma usun oma õnnelikku tulevikku. 

Sest pole põhjust kahtlustada minevikku. 

Püüdsin, aga pole päriselt rahul. Tegelikult on 

igaüks luuleks võimeline. Mõelge oma lähedas-

tele ja pange need kirja. Nii tekibki luule. Inspi-

ratsiooniks pakun ka ühe õnneliku jõululapse 

pildi. Meie kooli 86. lennu vilistlaste Hedi ja 

Taavi tütre ja samas mu noorima lapselapse 

Kuma jõuluootus on teie ees. 

 

Rahulikku jõuluootust meile kõigile. 

 Viljar Aro, koolijuht 

TÄNUSÕNAD POOLEHOIDJATELE 

Hei! 

Olen Emma Helena Babenko, 3.d klassist. 

Saadan sulle, kes sa Eesti laste metsapostkaart 

2020 rahvahääletusel minu joonistatud kaardile 

pöidla viskasid, megasuure tänukallistuse ja 

hiigelpehme pai! 

Tänu sinule näeb ka minu postkaart trüki-

valgust! 

Olen nii rõõmus! 

 
Foto: Janne Nurmik 

************ 

Tänavu juba 18. korda toimunud Eesti koolilaste 

metsapostkaardi konkursile „Tervendav mets“ 

saadeti 3457 metsapostkaarti 133 erinevast 

haridusasutusest üle Eesti. Kõigi esitatud tööde 

seast valis žürii välja 174 postkaarti, mis osalesid 

rahvahääletusel. Rahvahääletuse tulemusel 

enim hääli kogunud ja žürii poolt esile tõstetud 

töödest trükitakse 36 postkaardist koosnev 

komplekt. 

24 parimat tööd valiti välja rahvahääletusel ning 

neile lisandub 12 žürii poolt esile tõstetud tööd. 

Esitatud tööd võivad leida kasutust konkursi kor-

raldaja RMK poolt tulevikus loodavates mater-

jalides. 

Emma Helena postkaarti pealkirjaga „Kallis 

loodus” laikis ühtekokku 235 suure südamega 

lahket inimest. 

Emma Helena Babenko ja Janne Nurmik 
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Emma Helena postkaart "Kallis loodus" 

 

KUIDAS MÕTLEMINE SUJUB(S)? 

Mõttespordi olümpiaadi esimene etapp, mis 

koosnes malest, kabest, gomokust, sudokust ning 

ristsõnadest, on läbi. Kuidas SÜGi mõtlejatel 

läks? Klassikuid tsiteerides: "Pole paha" – pärast 

esimest etappi on gümnaasiumi võistkond 

künkakõrguselt üle Nõo Reaalgümnaasiumist 

ning edu ülejäänud 10 osaleva gümnaasiumi ees 

on mäekõrgune. Esikoht loovutati Nõo RGle 

ainult sudokus. 

Väga tublid on algkooli esindavad kolm õpilast – 

Säde Lee Jürisson, Oskar Kirs ja Roland Palo-

mino, väike võistkond hoiab 54 osaleva kooli seas 

14. kohta; Säde Lee on pärast esimest etappi 

kõrgel 15. kohal (kokku osalejaid 410). Koolide 

arvestuses liidetakse viie parima õpilase koond-

tulemused, turniirisarjaga on võimalik liituda ka 

pärast esimest etappi ja nii ootavad kolm vaprat 

abiväge. Kontaktisik vint.ee ja kooli vahel on Arne 

Loorpuu. 

Põhikoolist võtsid kõigist viiest voorust osa 

I. Kirss, S. Vatsfeld, J. Mononen ja B. Truu; 

hetkel 53 kooli seas viies koht, Illimar Kirss 366 

osaleja seas üheksas. 

Alg- ja põhikooliturniiri kõrvaltvaatajana tun-

dub, et põhikooli jaoks on oluline konkreetne 

vastane, keda võita või kellele alla anda ning 

suurimad "vaenlased" on alad, kus vastane 

puudub ehk kus võistleja või(s)tleb vaid ise-

endaga; algkool seevastu saab sudoku ja rist-

sõnade lahendamisega veel hästi hakkama. 

Sel õppeaastal lisandunud uus võistlusala, rist-

sõna lisab võistlusele silmaringi ja lugemuse 

nüansi. 

 Kaia Eelma, gardienne 

 

SELLE AASTA VIIMANE, 37. KADRI-

MARDI VÕRKPALLITURNIIR 

 
Võidukad kadrid-mardid: 12.ab 

Teisipäeval, 17. novembril 2020 kell 16.15 algas 

gümnaasiumiastme XXXVII Kadri-Mardi võrk-

palliturniir Kuressaare Spordihoones. Mõnusat 

võistluseelset saginat ja pinget jagus juba ligi 

pool tundi varem. Võistluste alguseks rivistus 

üles 5 võistkonda ühele väljakule. Piduliku võist-

luse juhatas sisse pikaajalise võrkpalliturniiri 

korraldaja õpetaja Aime Metsmaa. Võrkpalli-

turniiri lipu heiskasid Karoli Mägi (12.b) ning 

Luise Vevers ja Andres Sui (12.c-st) 

Ning siis algasid põnevad mängud ühes alagrupis 

kahel väljakul. Mängiti 20 punktini 1 geim iga 

kohtumist. Võistkondades mängisid 3 neidu 

(kadrit) ja 3 noormeest (marti). Väga ilusatesse, 

särtsakatesse värvidesse riietatud klassivõist-

konnad andsid sellesse spordimelusse oma osa.  
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Pealtvaatajad olid üleval tribüünidel hajutatult 

selle aasta koroonaviiruse tõttu. Põnevust ja 

kaasaelamist jagus igale mängule.   

Sel aastal mängiti turniirisüsteemis ühes ala-

grupis. Kui mängud olid lõppenud, selgus 

punktide kokkulugemisel järgmine asjaolu, et 

selle aasta (37.) Kadri-Mardi võrkpalliturniiri 

olid kindlalt võitnud 12.ab klassi kadrid-mardid 

10 punktiga. II ja III koha selgitamiseks tuli 

lugeda kõik geimide punktid kokku kolmel võist-

konnal ja siis selgus, et parema suhteseisuga oli 

teiseks tulnud 11.c  ja III oli 10.c. 

 
Esikolmik 

Kohtunikena vilistasid mänge Karoli Mägi (12.b), 

Eva Sõmmer (11.c), Paul Antsaar (12.c), Andre 

Koppel (12.b), Laur Palijenko (10.c), Artur 

Kuning (9.b), õpetajad Aime Metsmaa ja Arti 

Allmägi. Lauas töötasid täpsete sekretäridena 

Brigite Hollo (10.c), Heleri Jalakas (12.a), Katriin 

Aksalu, Helena Pruul ja Joosep Kobin (10.c-st), 

Henry Noah Mägi (12.ab), Kristel Soe, Karola 

Soe ja Alari Nuut (12.c-st). 

37. võrkpalliturniiri klasside paremusjär-

jestus oli järgmine: 

  I koht  12.ab 10 punkti 

  II koht  11.c 8  punkti 

  III koht 10.c 8  punkti 

  4. koht  12.c 8 punkti 

  5. koht  10.ab  6 punkti 

Võitjas võistkonnas (12.ab) mängisid kaasa 

järgmised „kadrid“: Karoli Mägi, Karmen-Kelsi 

Kruut, Marleen Juhandi, Heleri Jalakas ja 

„mardid“ Kaarel Vokk, Andre Koppel, Henry 

Noah Mägi.  

II koha saavutanud (11.c) võistkonnas mängisid 

Ats Rosenfeld, Romet Vahter, Henrik Veski-

nõmm, Kelly Grahv, Karolin Kask, Eva Sõmmer, 

Martin Vesberg. III koha, 10.c võistkonnas 

mängisid Laur Palijenko, Joosep Kobin, Simon 

Rohtlaan, Helena Pruul, Annabel Raun, Katriin 

Aksalu, Cariina Latkin, Artur Medri. 

Gümnaasiumiastme võitjatele pandi kaela kooli 

meistrimedalid, õnnitleti päevakohase kaunis 

tusega diplomi ja šokolaadidega, vahukoore-

kringli ja kommidega. Kadri-Mardi võrkpallitur-

niiri põnevaid võistlusmomente jäädvustasid 

kogu võistluse vältel Arti Allmägi ja Diana Õun. 

Auhindu jagus kõigile võistkondadele. Võistlustel 

valiti parim mängija neiu Karoli Mägi ja parim 

noormees Kaarel Vokk. Võistluse sponsoriks oli 

kehalise kasvatuse õpetaja ja võistluste kaua-

aegne korraldaja Aime Metsmaa. 

Võitjad langetasid võistluste lipu ja võistkonnad 

jäädvustati ajaloo jaoks. Ligi 3tunnine põnevust 

täis võistlusõhtu sai lõpu. Ühtlasi jäi see võistlus 

viimaseks Saaremaa Ühisgümnaasiumi gümnaa-

siumiosa Kadri-Mardi turniiriks võrkpallis. 

Tänan kohtunikke tehtud töö eest, õnnitlen 

võitjaid ja kõiki võistlejaid. Te olite vahvad! 

Täname pealtvaatajaid. 37. Kadri-Mardi turniir 

võrkpallis on saanud ajalooks. 

 Kadri-Mardi turniiride korraldaja  

Aime Metsmaa 

 

Saaremaa koolitüdruku kunstitöö 

esindab Eestit 

Üle-eestilise Lions klubide korraldatud rahu-

plakatite konkursi võitis Saaremaalt pärit 

Eudora Kask, kelle võidutöö esindab Eestit 

tuleva aasta rahvusvahelisel rahuplakatite kon-

kursil Ameerikas. Konkursi tänavuaastane 

teema on “Peace Through Service” ehk “Rahu 

nimel” ja rahvusvaheline žürii kuulutab võitja 

välja 2021. aasta veebruaris. 

„Sel aastal kohalikul konkursil väga palju 

osalejaid ei olnud, aga tulemus on see-eest hea. 

Tähtis pole kvantiteet, vaid kvaliteet – oleme 

konkursile juba viimased 10 aastat oma piirkonna 

noorte töid saatnud, kuid nii head tulemust pole 

meie klubi veel saavutanud. Suur tänu kõigile 

osalejatele ja juhendajatele!“ 

Kuressaare Lions klubi president Taavi Rauniste 

 

Fragment plakatist 


