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KOLMAPÄEVAST LAUPÄEVANI

PALJU ÕNNE!

K 27.01

10.00 Matemaatikaolümpiaadi
piirkonnavoor (138)
14.00 Juhtkonna koosolek (019)
15.35 Ainekomisjonide esimeeste
koosolek

100 tundi värskes õhus osalejate vahel loosisime
välja kaks Rüütli Spaa veekeskuse külastust
kogu klassile, mille võitsid 5.a ja 5.c klass.

N 28.01

15.35 Õppenõukogu (elektrooniline)

R 29.01

Inglise keele olümpiaadi
piirkonnavoor (138)
19.00 104. lennu kabaree (aula)
17.00 Solistica (Thule Koda)

L 30.01

9.00 Bioloogiaolümpiaadi
piirkonnavoor (UT Moodle, 401, 404)
11.30 Solistica (Thule Koda)

E 01.02

1.-12. veebr Mälumängu "Meie kool"
II voor
10.45 Klassivanemate koosolekud
13.00 Direktsiooni koosolek

T 02.02

16.00 Õpilasesinduse koosolek

K 03.02

14.00 Juhtkonna koosolek (019)
15.50 Võõrkeelte ainekomisjoni
koosolek
Maakonna etlejate konkurss
(virtuaalne)

N 04.02

10.00 Matemaatikavõistluse
„Nuputa“ eelvoor (KG)
16.00 Spordiviktoriini "Bumerang"
I etapp (138)

R 05.02

Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi
piirkonnavoor (Harno Moodle)

L 06.02

10.00 Füüsikaolümpiaadi
piirkonnavoor (Hariduse 13, III k)
Kunstiolümpiaadi piirkonnavoor
19.00 Kabaree vilistlastele (aula)

TÄNU TEGIJAILE!
Erle Pulk – õpilaste väga hea juhendamise
eest saksa keele olümpiaadi piirkonnavooruks.
Irena Sink – Karujärvel toimunud algklasside
lustipäeva organiseerimise eest.

Auhinna pani välja Spaa Hotell Rüütli.

KOHTUMINE EELKOOLI
LASTEVANEMATEGA
Selleaastane eelkool algas üsna tavapäratult.
Kahekümneseks saav traditsioon jäi koroona
tõttu oktoobris ära. Novembris lubas ilmataat
õnneks õues toimetada ja mõni päev tagasi sai
esimest korda ka lastevanematele loengut pidada. Ikka haridusfilosoofiast ja koolist ning võimalikust tulevikust. Ühtlasi sai lasta täita ka
pisikest küsimustikku. Enamik lapsevanemaid
soovib oma lapse ilmtingimata siia kooli panna,
seepärast sai neilt paluda ka mõningaid lauseid
lõpetada.
1. Saaremaa Ühisgümnaasiumis hindan
eriti…
traditsioone, kõrget õppetöö kvaliteeti, õppimise
nõudmist ja väärtustamist, õpikeskkonda ja
õppemeetodeid, et lapsed saavad siit hea hariduse, häid õpetajaid, väärtushinnanguid, kooli
korda, koolivormi olemasolu, huvitegevust, mainet, turvalist keskkonda, sõbralikkust, koostööd
õpilaste ja vanematega, tulevikule positiivselt
mõjuvat rangust, ühtsustunnet, probleemidega
tegelemist ja KiVa, kodulähedust.
2. SÜG Eelkooli tulin sellepärast, et…
laps tutvuks kooliga, soovin lapse igal juhul siia
kooli tuua, laps soovib ise just sellesse kooli
tulla, teised lapsed juba käivad siin ja on väga
rahul, last harjutada kooli ja õpetajatega, näha
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kaasõpilasi, olen ise siin õppinud, SÜGi eelkooli
tegevust on tutvusringkonnas väga kiidetud.

SAKSA KEELE OLÜMPIAADI
PIIRKONNAVOOR

3. Oma lapse õpetajatelt ootan eriti…
lastesse individuaalset suhtumist, professionaalsust, huumorimeelt, heatahtlikkust, avatust ja ausust, hoolivust, kannatlikkust, loovust,
sõbralikkust, abivalmidust, silmaringi laiendamist, tagasisidet, huvi äratamist õppimise vastu, tarkust, häid suhteid, võrdset kohtlemist,
kannatlikkust, koostööd lapsevanematega.

22. jaanuaril 2021 toimus gümnaasiumi saksa
keele olümpiaadi piirkonnavoor. Olümpiaadil
osalenute järjestus kujunes järgmiseks:

4. Tahaksin veel öelda, et...
olete toredad, minu lapsel saab selles koolis hea
olema, lapsel saab siin olema üheksa imelist
aastat, olen ise selle kooli lõpetanud, SÜG on
parim, innukust ja töötahet, hoidke vanu traditsioone ja looge uusi.
Suur tänu vastuste eest ja kena eelkooli jätku.
Igal juhul tulevad teie lapsed ühe-pere-tundega
kooli, sest arvamusküsitlused 5.–12. klassidele
näitavad juba palju aastaid kõige kõrgemaid
hinnanguid just ühtsustundele. Pea sama kõrgelt on õpilaste poolt väärtustatud ka meie kooli
traditsioone, häid õpetajaid ja õpilaste arengut.
Usun, et esimene aasta Upal kasvatab meie
kohanemisoskust ja ühtsustunnet veelgi, et siis
juba jätkata uueks ehitatud koolimajas.
Viljar Aro, koolijuht

KiVa TIIMI ÜLESKUTSE SÕBRAPÄEVAKS – "HEAD SÕNAD"
Kaunistame sõbrapäevaks koolimaja trepikoja
seinad kiusamisvastaste ja sõprust rõhutavate
sõnadega.
Juhised
Osalema ootame 1.–9. klasse. Iga klass kujundab etteantud paberile 5 sõna. Paberid saab
sotsiaalpedagoogi ruumist alates 25. jaanuarist.
Sõnade kujundamisega soovitame tegeleda klassijuhatajatunnis, arendades sealjuures KiVa teemalist vestlust. Tegevuse korraldamisel vanemates klassides on klassivanematel hea võimalus
eestvedamise rolli täita. Valmis töid ootame hiljemalt 9. veebruariks kell 15.00 sotsiaalpedagoogi
ruumi.
Sõnad paneb seintele KiVa meeskond 11. veebruaril.
Ootame rohket osavõttu ja palju häid sõnu!
KiVa meeskond
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I koht Siiri Kerno, 11.c
II koht Liis-Marii Kangur, 10.b
Täname ja õnnitleme võitjaid!
Marek Schapel, õppealajuhataja

KOROONAST ON KASU ehk VINT II
18.–22. jaanuarini toimus 2020/2021 õ-a mõttespordi olümpiaadi II etapp. Kas põhjuseks
kontaktsele huvitegevusele kohandatud piirangud või Kuu kasvamine, oli seekord kõigist
viiest turniirist (male, kabe, gomoku, sudoku,
ristsõnad) osavõtjaid esimese etapiga võrreldes
tunduvalt rohkem. Kõigil aladel said käe
valgeks ka algkooli uued tulijad, Iti ja Kaisa –
tänu klassijuhataja Irena Singile on nüüd ka
algkooli eest väljas täisvõistkond ning potentsiaal neli korda suurema osalejate arvuga
Kuressaare Gümnaasiumi püüda vägevam.
SÜG hetkel 16., KG 11.; individuaalselt parim
Säde-Lee Jürisson hetkel kahekümne viies.
Põhikooli segavõistkond on pärast teist etappi
endiselt viies ning oma kohta hoiab ka Illimar
Kirss, kes on kümnes. Kuigi öeldakse, et "ka üks
on lahinguväljal sõdur", oleks Kahtla LasteaedPõhikooli püüdmiseks vaja kõigil osalejail ennast pisut ületada.
Gümnasistide osalemislusti tasuks on I koht
pärast teist etappi, vahe Nõo Reaalgümnaasiumiga 1000 punkti; individuaalselt parimal kohal
on Miko Pärn, kolmas.
Aladest on algkooli tugevuseks ristsõnad (pärast
teist etappi 8. koht); põhikoolil sudoku (4.); gümnaasiumil kõik muu peale sudoku 
Mõttespordi olümpiaadi kolmas etapp algab
naistepäeval.
Kaia Eelma, õppetöökorraldaja
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Kui talv kingib aja tema võludest
osasaamiseks
Teame ju küll ütlust, et ega tali taeva jää. Aga
vot, on juhtunud küll nii, et aasta saab ümber,
ent oma silm pole mitte lumehelbe varjugi näinud, jääpurika alleest rääkimata.
Seda enam üllatavamaks ja rõõmustavamaks
osutus läinud nädalal meie uksele koputanud
talveime. Taevaluugid puistasid lund, külmavana poetas parajalt külmakraade ning loodus
ehtis end silmipimestava talikuuega.
Veendusime üsna kiirelt, et kui talvetaat pakub
lustimiseks sellist võrratut võimalust, tuleb seda
võtta kui hinnalist pakkumist, millest äraütlemist võime hiljem kahetseda. Mõeldud-tehtud –
maha tuleb pidada üks tõeline talverõõmude
päev. Nii pakkiski 19. jaanuari varahommikul
algklasside pere end kelkude, suuskade, sooja tee
ja ootusärevalt põksuva südamega bussidesse
ning sõit Karujärve terviseradadele võis alata.
Seda, et aasta kolmas teisipäev kujuneb meeleolukaks ja meeldejäävaks, ei kahelnud meist päevavärava avanedes ilmselt keegi. Aga et see kujuneb meile kõigile üheks selle aasta unustamatumaks, võivad ilmselt täna kinnitada kõik, kes
selle kogu oma rikkalikkuses avasüli vastu võtsid.
Mida algklasside õpilased talverõõmude päevast
Karujärvel enda mälestuste varasalve talletavad,
saate lugeda nende endi vahetutest muljetest ja
mõtetest:
Meriliis Mikola, 1.a
Teisipäeval käisime kelgutamas. Nägime ilusat
loodust ja ehitasime lumekoopaid. Seal oli üks
mägi, millest sai umbes 14meetri pikkuse liu.
Teistest mägedest alla lastes kukkusin käpuli.
Pärast laulsime bussis laule. Mulle tuleb meelde
hümn.
Meribel Täks, 1.a
Sõitsime teisipäeval Karujärvele kelgutama.
Lund oli palju ja buss vajus natuke kraavi. Keegi
viga ei saanud. Kelgumägi oli väga kõrge ning
me kelgutasime väga kaua. Et külm ei hakkaks,
jõime sooja teed. Oli väga tore päev.
Rosiine-Karoliine Vipp, 1.b
Teisipäeval käisime algklassidega Karujärvel
kelgutamas. Kelgumägesid, millest alla lasta, oli
mitu. Osad mäed olid järsemad, osad laugemad.
Tegin sõbraga nalja, kükitades end kelgu pealt
lumme. See oli nii tore. Pärast kelgutamist jõime
sooja teed. Selliseid lõbusaid väljasõite võiks
rohkem olla. Mul oli väga lustakas päev.
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1.B kelgulusti pausil Foto: Vilma Mägi
2. a klass
Meile meeldis kaunis lumine loodus. Oli tore, et
kõigil oli ruumi, oli erinevaid mägesid. Kõige huvitavam oli teha kelkudest rongi ja siis alla lasta.
Samuti meeldis teed juua värskes õhus. Oli tore
päev sõpradega koos tegeleda talverõõmudega.
Gregor Liiva, 2.d
Teisipäeval läksime Karujärvele kelgutama.
Lumi oli seal päris sügav. Hiljem, kui traktor tuli
lund lükkama, hakkas mul igav. Meil oli sooja
teed ka. Lõunat sööma läksime kooli ja pärast
seda läksime ujuma. Muidu oli täitsa tore päev.
Anete Kirs, 2.d
Käisin
klassiga
Karujärvel
kelgutamas.
Karujärvel oli palju lund. Eelmisel päeval
muretsesin, et kas ikka lumi jääb maha. Sõitsime
sinna bussiga. Bussiga mulle meeldis sõita. Kui
kohale jõudsime, hakkasime kelgutama, ikka
mäest üles ja alla. Aeg läks kiiresti ja siis tuli soe
tee. Ootan juba huviga järgmist korda.
Pärli Kivi, 2.d
Me läksime Karujärvele kelgutama, aga buss jäi
lumme kinni. Olime õnneks mägede lähedal –
pidime kelgud võtma ja edasi kõndima.
Kui me kohale jõudsime, tegi meie õpetaja meist
pilti.
Siis läksime kelkudega kelgutama. Mina koos
Mariiga tegime lumest hotelli – treppide, liumägede ja hoiukohaga. Marii tegi mängult süüa,
kui meid kutsuti teed jooma. Pärast tee joomist
jäi veel pool tundi kelgutamise aega. Meie mängisime Mariiga edasi, kuni pidime bussi minema.
Grete Alma Kasin, 3.a
„Hei, kelgule!“ saime hüüda kõigile algklassilastele, kellega sõitsime talvisele lustipäevale
Karujärvele. Talv tõi meile hiiglaslikud lumehanged ja me saime kelgutada nii palju, kui
keegi jaksas. Meisterdasime ka väga ägeda lumekindluse. Rahmeldasime nii, kuidas tuju tuli.
Janu kustutasime sooja teega . Aitäh õpetajatele selle vahva lustipäeva eest!!!
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Melani Umber, 3.b
Oli üks vahva teisipäev, sest meil ei olnud tunde
ja läksime hoopis Karujärvele kelgutama. Seal oli
kohev ja paks lumi. Me hakkasime omale suurt
kelgumäge otsima. Kõndisime palju, enne kui
suure mäeni jõudsime. Lasime paar liugu ja ma
ei tea, kuidas teistega lood olid, aga ma olin
surmväsinud. Kui mäelt tagasi olime jõudnud,
pakuti meile väga maitsvat teed ja ma jõin
koguni kolm topsitäit. Pärast seda saime veel
kelgutada. Igatahes see kelgusõidupäev ei unu
veel tükk aega meelest, sest see oli nii tore ja äge.
Võiksime rohkem niimoodi ühiselt käia. Ma
ütlen, mis mulle kõige enam meeldis: kelgutamine ja tee, mille nime ma ei tea .

3.b

3.A nautis talve kingitud päeva täiel rinnal (Fotode autor
Margit Mägi)
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3.d kogub kelgutamiseks ja suusatamiseks uut hoogu
kosutavat teed ...

3.B lumevõludest rõõmu tundmas Fotod: Kaisi Õispuu
Mihkel Saar ja Erik Paiste, 3.d
Karujärvel mind üllatas, et lumi oli nii sügav ja
seda oli nii palju. Ma pole kunagi nii palju lund
näinud. Lumes hullamine ja kelgutamine pakkus
lusti, sest lumi on tore ja kelgutamine lõbus.
Sõpradega koos olemine tegi meele rõõmsaks.
Elis Helena Võidula ja Cätlin Kostjutšenko,
3.d
Oma kelguradade tegemine mägedele ja selleks
koha valimine oli tõeliselt põnev. Selles paigas oli
radade tegemiseks nii palju võimalusi ja ruumi.
Mäed olid seal nii kõrged ja erinevad ning neid
oli ülihuvitav proovida.
Mariliis Saar, 3.d
Mind üllatas see, et päev oli nii tore. Mõtlesin, et
mul hakkab igav, aga ei hakanud. Mulle meeldis,
et tegime omale ise kelgurajad. Valmistasime
Kellyga omale ise kohapeal ka šokolaadijäätist.
See käis nii, et panime puhta lume sisse kakaod.
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...ning puhkehetke nautides. Fotode autor: Janne Nurmik
Sten Robin Noor, 4.a
Kui me Karujärvele kohale jõudsime, jäi buss
lumme kinni ja me pidime jala edasi minema.
Tee oli üsna pikk, aga see kulus meile ära. Äge
oli, et saime koopaid ehitada ning metsast punkreid otsida.
Marie-Helene Truu, 4.a
Kui mul oleks valida, kas olla koolis tundides või
Karujärvel kelgutamas, siis muidugi ma valiksin
Karujärvel kelgutamise.
Karoliis Käsper, 4.a
Teisipäev oli nii tore, sest mitte keegi ei keelanud
sul mäest alla lasta.
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Käroli Kätriin Vaga ja Annabel Rahu, 4.d
Hommikul kell 8.10 hakkasime sõitma bussiga
Karujärvele. Seal me kelgutasime ja suusatasime. Lasime sõpradega ägedatest mägedest alla.
Sõitsime kahese kelguga ja tegime kelgurongi,
sõitsime paar võidusõiduringi, kaevasime üksteist lume alla. Tegime ka väikese lumesõja,
jõime kuuma teed ning sõime kreemisaiakesi.
Kokkuvõtteks oli see päev meile väga tore!

Lustlikku meelt ning talveimest osasaamisrõõmu
jagus nii õpetajate silmisse kui hinge.

Foto autor Merlin Vares
Kokkuvõtte tegi Janne Nurmik

OMALOOMINGU LEIUNURK
Limerik
Tehumardi
Kodu mul on Tehumardil,
lendavad siin roosad pardid.
Kahuri sain naabri-Mardilt.
Pauh! Sinised nüüd roosad pardid.
Hea on elu Tehumardil.
Anett-Merili Moring, 6.B

4.A võttis imelisest talvepäeva kõik ja rohkemgi veel
Fotode autor: Irena Sink
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