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KOLMAPÄEVAST LAUPÄEVANI 

K  13.01  14.00 Juhtkonna koosolek (019) 

 16.00 Võõrkeelte ainekomisjoni 

koosolek (019) 

N  14.01  

R  15.01 9.00 Sünnipäevaaktus-

klassijuhatajatund 

 19.00 104.lennu kabaree esietendus 

kooliperele (aula) 

L  16.01 17.00 104.lennu kabaree-etendus 

lastevanematele (aula) 

P  17.01  

E  18.01 18.-22. jaan 13.00 Mõttespordi 

olümpiaadi II etapp (401, 404) 

 Emakeeleolümpiaadi uurimistööde 

esitamise tähtaeg 

 10.45 Klassivanemate koosolekud 

 13.00 Direktsiooni koosolek 

T  19.01  15.30 Tehnikanõukogu koosolek 

 16.00 Õpilasesinduse koosolek 

 17.00 Eelkool (aula, klassiruumid) 

K  20.01  15.30 Klassijuhatajate nõupidamine 

N  21.01 16.00 Põhikooli mälumängu I voor 

(138) 

R  22.01 I poolaasta lõpp 

Saksa keele olümpiaadi piirkonna-

voor 

L  23.01 10.00 Keemiaolümpiaadi 

piirkonnavoor 

 

TÄNU TEGIJAILE! 

Merle Prii –  õpilaste väga hea juhendamise 

eest lingvistikaolümpiaadi eelvooruks. 

 

HÄÄD MUUTUSTE AASTAT! 

Kui kolm olulisemat sel aastal ees ootavat muu-

tust välja valida, siis on need kahtlemata: 

1) õpetajate muutus – osa lähevad uude güm-

naasiumisse, mõned vististi pensionile ja kind- 

lasti saame oma kooli ka uusi pedagooge,  

värske „veri“ võib tiivustada; 

2) kooli sisuline muutus – SÜG lõpetab ja jätkab 

KHKna ehk Kuressaare Hariduse Koolina; 

gümnasiste meile enam ei jää ja abiturientideks 

saavad üheksandikud; muidugi kaovad kahjuks 

ka Krevera, Kreisis, Kreedo ja Kabaree; küllap 

tuleb ka midagi asemele, mis oma „näo“ uuenda-

misele kaasa aitab; 

3) koolimaja remont – kolimine Upa asendus-

pindadele saab kindlasti olema keeruline ja seal 

hakkama saamine paras väljakutse; samas 

saame jälgimas käia, kuidas meie maja uueks 

rüütatakse ja mõelda, kuidas seesmiselt selle 

vääriliseks kasvada. 

Iga koolipäev ja iga sündmus saab olema SÜGi 

viimane. Samas, juba sügisest saab iga kooli-

päev ja iga sündmus olema Hariduse kooli esi-

mene. Saame nii uut kui vana. Ja miski pole 

päris kindel. Anna Raudkatsi võistutantsimine 

ehk ei jää viimaseks. Miniteatripäevi ei pea ju 

ka keegi teine tingimata üle võtma. Kooli suur 

vilistlaste kokkutulek mais ei saa olema kind-

lasti viimane, sest SÜG elab edasi teise nime 

all. Kui nimi meest ei riku, miks ta peaks siis 

koolile liiga tegema? Peaasi, et me ise isekeskis 

hakkama saame. Kui nutta vaja, nutame. Kui 

on rõõmustamise koht, naerame. Loodetavasti 

kasvame taas rohkem kokku, sest raskused 

ühendavad. 

Sisukat muutuste aastat meile kõigile. Peaasi, 

et terved oleme, küll kõik muu siis ka laabub. 

 

 Viljar Aro, koolijuht 

 

LINGVISTIKAOLÜMPIAADI EELVOOR 

3. detsembril 2020 toimus lingvistikaolümpiaadi 

eelvoor, sel aastal erandkorras arvutipõhiselt. 

Võistlustules olid 9.–12. klassi õpilased ning esi-

mesed 47 kutsuti lõppvooru. Kokku osales üle-

eestilises vooru 155 noort. Meie koolist jõudsid 

väga hea tulemuseni, st lõppvooru neli õpilast: 

Marie Eike Rebane, 10.C 

Voldemar Kirss, 11.C 

Triinu-Liis Torri, 12.C 

Torm Vatsfeld, 12.C 

Aitäh kõigile osalejatele ning õnne edasijõudnuile! 

 Merle Prii 

https://www.facebook.com/syg.edu/videos/104-lennu-kabaree/798553354055703/
https://www.facebook.com/syg.edu/videos/104-lennu-kabaree/798553354055703/
https://www.vint.ee/et-ee/mso/tournaments/2020
https://www.vint.ee/et-ee/mso/tournaments/2020
https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadisusteem/emakeeleolumpiaad
https://www.syg.edu.ee/uus/syg/index.php?option=com_content&view=article&id=292&Itemid=8
https://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/olympiaad/eesti/sko_2020_21_juhend.pdf
https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/keemiaolumpiaad
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1.d PIPARKOOKIDE VÕISTLUS 

I D klassil oli viimasel koolinädalal plaanis teha 

piparkookide võistlus. Distantsõpe tuli peale, aga 

võistlus ära ei jäänud, kolisime internetti. 😉 

Lapsed said koos perega aega veeta ja meister-

dada endale meelepäraseid piparkooke. Igaüks 

saatis mulle oma tegemistest ja võistlusele mine-

vast piparkoogist pildi. Kokku tuli 22 suure-

pärast piparkooki, kõik usinasti meisterdatud. 

Pildid läksid kõik üles Classroomi ja nii võistlus 

algaski. Õpilased said valida kolm enda lemmik-

piparkooki. Rebimine oli tihe, aga pjedestaalile 

jõudis kolm andekat piparkoogimeisterdajat. 

I koha sai Rasmus, kes tegi piparkoogist meie 

klassi maskoti, panda.  

 

II koha sai sulanud lumemees, autoriks Mark. 

 

Ja III koha sai neiuliku käega tehtud imeline 

piparkoogi täheke, mille meisterdas Nora. 

 

Kõik piparkoogid olid imelised ja omanäolised. 

Aitäh osalejatele ja palju õnne võitjatele. 

Imeilusat jõuluaega ja suurepärast uut aastat! 

 Õpetaja Katrin Usin 

 

 


