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Algklassidele jutustasin isast ja pojast, kes
läksid kord mägedesse. Poeg lõi jala vastu kivi
ära ja karjatas: „Ai!“ Mägedest kostis vastu:
„Ai!“ Poeg hõikas mägede poole: „Kes sa oled?“
Vastuseks kaikus: „Kes sa oled?“ Saamata oma
küsimusele vastust, hüüdis poiss: „Argpüks!“
Vastuseks kuulis ta: „Argpüks!“
„Mis see on?“ päris poiss isalt arusaamatuses.
„Kuula ja jälgi mind tähelepanelikult,“ vastas
isa ja hõikas mägedesse: „Ma austan sind!“
Vastuseks kõlas: „Ma austan sind!“ „Sa oled
armas!“ hõikas isa. „Sa oled armas!“ vastas kaja.
Nähes poisi küsivat pilku, seletas isa: „Seda
nimetatakse kajaks. Tegelikult on see elu ise,
mis annab sulle tagasi kõik, mida sa ütled ja
teed.“
Keskastmele rääkisin loo noormehest, kes kurtis oma saatust: „Teistel on raha, uhke elamine,
ilusad autod, aga minul ei ole midagi! Mu
noorus möödub asjatult! Ometi olen ma terve ja
tugev.“
Vana mees kuulis tema kurtmist ja küsis: „Kas
sa oleksid nõus miljoni eest müüma oma käe?“
„Mitte mingil juhul!“

N 28.01

15.35 Õppenõukogu

„Aga võib-olla siis jala või näiteks silma?“

R 29.01

Inglise keele olümpiaadi
piirkonnavoor (138)

„Isegi saja miljoni eest ei ole ma nõus!“ vastas
noormees.

L 30.01

Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor
(UT Moodle)

„Näed siis! Jumal on andnud sulle midagi niisugust, mida ei saa osta isegi saja miljoni eest,
aga sina kaebled, et oled vaene ja edutu! Kasuta
seda rikkust, mis sul on, ja Jumal aitab sind!“

TÄNU TEGIJAILE!
Marta Aus (3.b), Tuule Kalamees (6.a), Martin
Vesberg (11.c) ja ansambel Varsakabi – kooli
sünnipäeva aktusel esinemise eest!
Samuti tänud kõikidele korraldajatele!.

Gümnaasium sai mõelda kolme sõela üle.
Nimelt tõttas targa Sokratese juurde keegi
ärritunud mees: „Kuule, Sokrates, ma tahan
sulle rääkida, kuidas üks meie sõber...“
„Pea, pea!“ katkestas teda tark. „Oled sa selle,
mis sul öelda on, sõelunud läbi kolme sõela?“

IKKA VEEL AKTUSTE JUTTU

„Läbi kolme sõela?“ küsis teine imestunult.

Kooli omapärane sünnipäevaaktus on ka nüüd
kogetud. Klassid oma ruumides ja direktor
valitud kutsututega aulas. On hea meel tõdeda,
et suudame kohaneda. Näis, mis võimalused
koroona meile veebruariaktusteks kingib.

„Jah, mu hea sõber, läbi kolme! Esimene sõel on
tõde. Oled sa järele uurinud, et see, mida sa
tahad mulle rääkida, on tõsi?“

Seitsme aasta tagusest on meeles neil räägitud
lood. Tollal oli mul õnn osaleda meie kooli kõigil
kolmel Eesti Vabariigi sünnipäevaaktusel. Igal
aktusel rääkisin ka ühe loo. Kahjuks ei tea ma
lugude autoreid.

„Nii-nii! Aga kindlasti oled sa selle lasknud läbi
teise, nimelt headuse sõela. Kui sa ei tea, kas
see, mida sa tahad mulle rääkida, on tõsi, siis
kas see on vähemalt hea?“

„Päriselt just mitte. Ma kuulsin seda räägitavat
ja ...“

„Ei vastupidi...“ vastas teine kõheldes.
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„Siis luba küsida,“ katkestas tark tema jutu,
„kas sul on tingimata vajalik mulle rääkida
seda, mis sind ärritab?“
„Mitte just tingimata...“
„Vaata sõber,“ naeratas Sokrates, „kui see, mida
sa tahad mulle rääkida, ei ole tõsi, hea ega vajalik, siis unusta see ja ära koorma sellega mind
ega ennast!“
On ju nii, et liiga sageli me paljundame negatiivset. Aeg-ajalt on mõistlik mõelda, mida teen
ja räägin, kuidas mõtlen ja elan nii, et minu
kaaslaste ja kogu riigi elu oleks parem ja õnnelikum. Eriti praegu – kriiside kiuste …
Viljar Aro, koolijuht

KOOLI SÜNNIPÄEVAPILT "VALGUS
PIMEDAS ÖÖS" (autor Eudora Kask)

kooli töötajatele: Marliin Haamer,
Aado Haandi, Stella Hommik,
Iivi Jakobson, Andreas Noor, Taimi Sepp,
Epp Süld, Maarika Välja;
õpilastele: autorile Eudora Kask (5.a), Reio
Markkus Lepp (4.a) – sport, Lee Tamm (4.b) –
teadus, sport, Sander Kask (4.d) – sport,
organisaator, Tuule Kalamees (6.a) –
õpilasteadus, kultuur, sport, Rando Rand (7.a)
–õpilasteadus, Illimar Kirss (7.b) –
õpilasteadus, Ron Sebastian Puiestee (7.b) –
sport, Kristin Poopuu (8.b) – õpilasteadus,
Susanna Õun (9.a) – põhikooli jõulupidu,
Triinu Räim (10.a) - kultuur, Kevin Räim
(10.a) – kultuur, Marie Eike Rebane (10.c) –
õpilasteadus, kultuur, Karmen Ehanurm
(10.c) – 105. lennu eestvedaja, Liisa Tõll (11.b)
– kabaree eestvedaja, Martin Vesberg (11.c) –
kabaree eestvedaja, Cathrin Benita Poopuu
(11.c) – kabaree eestvedaja, Sander Teras
(12.b) – kangelane viirusevõitluses, väga tubli
ning aktiivne SÜGi ÕE esimees, JanSilver Õun (12.b) – gümnaasiumi jõulupidu,
Alari Nuut (12.c) – gümnaasiumi jõulupidu,
Karola Soe (12.c) – sport, Vootele Mets (12.c)
– Rakett 69, õpilasesinduse aktiivne liige.

KOOLI OMA ŠOKOLAAD

kingiti järgmistele õpetajatele: Arti Allmägi,
Anu Ausmees, Mari Ausmees, Kaia Eelma,
Marju Kirss, Linda Kuuseok, Riina Laanes,
Merle Lepik, Arne Loorpuu, Madli Mikli,
Janne Nurmik, Liis Ojasaar,
Merje Oopkaup, Kristi Orgmets,
Marju Roberts, Marek Schapel, Irena Sink,
Anne Teigamägi, Inge Vahter, Diana Õun;
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Idee koolile oma šokolaadiümbrise kujundamiseks tekkis juba aprillis, aga töö teostamiseks
läks alles pärast vaheaega. Sellel ajal toimus
õppetöö distantsilt ja nii said põhikooli kui
gümnaasiumi õpilased sobiva disaini kallal
kodus vaeva näha ja maalima hakata. Mai teises pooles olid tööd valitud seltskonnale veebikeskkonnas tutvumiseks olemas. Mai lõpp on
kooliperel alati kiire aeg ja seetõttu jäi valimine
sügisesse.
Kui laual oli kuus tööd, siis edasi läks sarnaselt
kooli nime valimisega ehk tahtsime üht, aga
läks teisiti.
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Võidutööd välja printides tundus, et see pole
päris õige, sest domineeriv värv polnud ükski
SÜGi värvidest. Nii sai välja prinditud neli
kujundust, need šokolaadidele ümber pandud ja
õpetajate toa lauale jäetud. Jäime kuulama õpetajate arvamusi alles jäänud kujundustele.
Üpris kiiresti selgusid kaks lemmikut. Võidutöö
kasuks rääkis see, et antud tööga oldi kas kõige
enam rahul või pigem rahul, teise koha puhul
tekkis juba rohkem eriarvamusi.
Võidutöö tegime avalikult teatavaks kooli 102.
sünnipäeval. Selleks on Triinu-Liis Torri
(12.c, töö tegemise ajal 11.c) kujundatud ümbris,
kus on näha nii kooli fassaad, logo, nimi kui
missioon. Ja muidugi kõik koolivärvides! Ning
nime saame septembris ära muuta.
Arti Allmägi, huvijuht

SADA TUNDI VÄRSKES ÕHUS
Kutsume kõiki SÜGi õpilasi ja õpetajaid üles
märkima nädala jooksul värskes õhus veedetud
tunde. Aeg on täpselt õige, sest talv on lõpuks
talve nägu, uusaastalubadused hakkavad juba
ununema ja siseruumides möllab koroona!
Loendamise periood on esmaspäevast reedeni,
18.–22. jaanuar.
Tundide loendamisel aitab järge pidada tabel,
mille oled kindlasti oma õpetajalt või klassivanemalt saanud . Üks kujund tähendab ühte
täistundi, v.a koolitund, mille puhul võib ära
värvida samuti ühe terve kujundi.
Ülesmärkimine on individuaalne, aga kokkuvõtteid teeme ka klasside põhiselt.
Kõigi osalejate tulemusi ootame tagasi reedeks.
Palun edastage oma klassi tunnid kokkuloetuna
meili teel (võimaldab tundide lugemist oma
klassis jätkata) merlin.vares@syg.edu.ee või tooge täidetud lehed õpetajate tuppa, huvijuhile või
Merlin Varese kätte.
Võitja on ette teada – tervis!

TÜDRUKUD U14
Andra-Liis Noor (5.a)
III koht 60 m jooks 9,1 ; 9,3
III koht kuulitõuge(2 kg) 8.22
9. k kaugushüpe 3.50
Aleksandra Ruttu (5.b)
I k 600 m jooks 2.11,7
4. k kaugushüpe 3.97
5. k 60 m jooks 9,3
Isadora Rahumeel (5.a)
III k 60 m tõkkejooks 12,9
6.k kõrgushüpe 1.15
Birgit Raamat (5.d)
5. k kõrgushüpe 1.15
14. k 60 m jooks 10,1
Merit Soe (5. b)
4.koht kuulitõuge (2 kg) 8.03
Kerttu Põlluäär (5.d)
5.k kuulitõuge (2 kg) 7.17
11. k kaugushüpe 3.41
Johanna Altmets (5.b)
10. k kaugushüpe 3.41
15. k 60 m jooks 10,1
Krista Kilumets (5.b)
11. k 60 m jooks 10,0

Liikuma Kutsuva Kooli meeskond

Katariina Lember (5.d)
12.-13.k 60 m jooks 10,0

Osavõtt Saare maakonna
sisekergejõustiku meistrivõistlusest

Marin Ool (5.d)
12.-13. k 60 m jooks 10,0

SÜGi õpilaste edukas osavõtt maakonna sisekergejõustiku meistrivõistlustel Kuressaare spordihoones laupäeval, 12.12.2020.
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POISID U14
Ruudi Kull (5.d)
III koht 600 m jooks 2.02,6
7.k kõrgushüpe 1.10
Arthur Patrick Sääsk (5.b)
II koht kaugushüpe 4.40
5. k kõrgushüpe 1.20
Albert Birkenfeldt (5.b)
II koht kuulitõuge (3kg) 6.68
TÜDRUKUD U16
Maribel Remmel (8.a)
I koht 600 m jooks 1.56,9
5. k kaugushüpe 4.54
6. k kuulitõuge (3 kg) 7.32
Reminella Kappet (8. c)
4. koht 60 m jooks 9,3 ; 9,4
5. k kuulitõuge (3 kg) 8.05
7. k kaugushüpe 4.08
POISID U16
Karl Erik Kaljuste (7.a)
I koht 60 m jooks 7,2 ; 7,2
I k kaugushüpe 6.14
Ron Sebastian Puiestee (7. b)
I koht kõrgushüpe 1.70
I k teivashüpe 3.35
II k kaugushüpe 5.90
Romet Raaper (7.b)
II koht kõrgushüpe 1.50
Ralf Kull (6. a)
4. koht 60 m jooks 9,0
5. k kaugushüpe 4.12

Helena Pruul (10.c)
II koht 60 m tõkkejooks (76,2-13.00- 8.50) 10,8
III k kaugushüpe 4.55
Annabel Raun (10.c)
4.k kuulitõuge (3 kg) 8.30
NOORMEHED U18
Kennet Puiestee (9. a)
I koht 60 m jooks 7,5
II k 60 m tõkkejooks (91,4- 13.72- 9.14) 14,2
III k kõrgushüpe 1.50
Roland Kreek (10.c)
I koht 600 m jooks 1.43,2
5. k kaugushüpe 4.98
7. k 60 m jooks 8,3
Artur Kuning (9.b)
I koht kõrgushüpe 1.75
NEIUD U20
Karolin Kask (10.c)
II koht kuulitõuge (4kg) 8.88
Darelyan Pähn (10.a)
III koht 60 m jooks 9,6
III k kõrgushüpe 1.10
5. k kaugushüpe 4.08
NOORMEHED U20
Romet Vahter (11.c)
I koht 60 m jooks 7,3 ; 7,2
I k 600 m jooks 1.28,4
I k kaugushüpe 6.55
II k kuulitõuge (6 kg) 13.26
Raul Tahk (11.a)
I koht kõrgushüpe 1.70

NEIUD U18
Brigite Hollo (10.c)
I koht 60 m jooks 8,3
I k kaugushüpe 4.87
III k kõrgushüpe 1.30
Margarita Vaga (10.c)
I koht 600 m jooks 2.02,4
II k 60 m jooks 9,1
III k 60 m tõkkejooks (76,2- 13.00- 8.50) 11,8
Karmen Ehanurm (10.c)
II koht kuulitõuge (3 kg) 9.91
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Samal pikal päeval tuli SÜGil läbi viia kõrgushüpe kõikidele vanuseastmetele. Tublide noorkohtunikena töötasid lauas sekretärina IngelHelena Mägi ja abiks Jaqueline Putnik (9.b),
latitõstjad Riti Järveots ja Katrin Lindmäe
(10.c). Ala vanemkohtunikuna töötas kehalise
kasvatuse õpetaja Aime Metsmaa.
Tänan kõiki võistlusest osavõtjaid ilusate tulemuste eest ja õnnitlen maakonna meistreid ning
auhinnakohale tulnuid! Te olite võrratud.
Kehalise kasvatuse õpetaja Aime Metsmaa

