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KOLMAPÄEVAST LAUPÄEVANI

 võimalusel kanname alates 6. klassist maski;

K 03.02

 väiksemagi haiguskahtluse korral jääme koju
ja võtame ühendust perearstiga;

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

N 04.02
R 05.02

8.00 Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi
piirkonnavoor (Harno Moodle, 404)
10.00 Kingu kelguralli
19.00 104. lennu kabaree
linnarahvale (aula)

L 06.02

10.00 Füüsikaolümpiaadi
piirkonnavoor (Hariduse 13, III k)
10.00 Kunstiolümpiaadi
piirkonnavoor (Hariduse 13, III k)

E 08.02

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

T 09.02

8.20 Geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor (Harno Moodle, 401)
15.30 Tehnikanõukogu koosolek
16.00 Õpilasesinduse koosolek
17.00 Eelkool

 kahtlaste kontaktide korral püsime asjaolude
selgumiseni kodus;
 pärast tundide lõppu läheme kohe koju ja
väldime liigseid kontakte, pikapäevarühma
kasutame äärmise vajaduse korral;
 koolis suhtleme pigem klassi- ja lennukaaslastega;
 võimalusel kasutame koroonaäppi HOIA
(https://hoia.me).

Hoiame endid ja püsime terved!
Marek Schapel, õppealajuhataja

K 10.02

10.–14.veebr Sõbranädala
tähistamine (Kingu)

N 11.02

16.00 Õpetajate mälumäng (138)

TÄNU TEGIJAILE!

R 12.02

Õpilasetlejate riigikonkurss
(internetis)
18.00 Keskkoolide Eesti meistrivõistluste II etapp väitluses (Zoom)

Sirje Kreisman, Rita Ilves,
Reeli-Alli Kaesvelt, Merle Prii – õpilaste
väga hea ettevalmistuse eest piirkondlikuks
emakeeleolümpiaadiks.

L 13.02

Keskkoolide Eesti meistrivõistluste
II etapp väitluses (Zoom)

P 14.02

Keskkoolide Eesti meistrivõistluste
II etapp väitluses (Zoom)

Marit Kikas, Linda Kuuseok,
Kristi Orgmets, Velve Vipp – õpilaste väga
hea juhendamise eest matemaatikaolümpiaadi piirkonnavooruks.

EMLS XII üle-eestiline poiste
solistide võistulaulmise Saaremaa
eelvoor (KG)

Reet Lulla, Marju Roberts, Liina Truu –
õpilaste väga hea juhendamise eest inglise
keele olümpiaadi piirkonnavooruks.

Head õpilased, vanemad, õpetajad!
2021. aastat alustasime koolitööd kontaktõppega, st käime taas iga päev koolis. Kolm
nädalat on meil õnnelikult möödunud. Selleks,
et jätkuvalt õppetööd ohutult läbi viia, on hea
aasta algul antud soovitusi meelde tuletada:

Tatjana Dubrovskaja, Janne Nurmik,
Merle Lepik, Ruta Kelt, Kaie Lepp,
Margit Mägi, Liis Ojasaar, Irena Sink –
eelkooli läbiviimise eest.
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MUUTUVA SÜGi POSITIIVSUSEST
10 AASTAT TAGASI
Räägitakse, et eestlase parim toit on teine eestlane. Miks küll?
Kui vaataks õige enda ümber laiemalt?! Maailmas on tänaselgi päeval sõdu, inimohvritega
looduskatastroofe ja nälga. Meil on rahu, neli
kaunist aastaaega ja kõht kogu aeg täis.
Kui vaataks õige enda sisse tõsiselt?! Mida me
tegelikult tahame – viriseda, vigu otsida ja kadestada või nautida, naeratada ja sõprade üle
rõõmustada?
Optimism ja positiivsus algavad alati iseendast,
oma suhtumistest ja vaadetest iseendasse ning
oma lähiümbrusse. Ses mõttes on alati huvitav
uurida, mida arvatakse oma koolist, mis on siin
head ja väärtuslikku.
Allolev on kümne aasta tagune arusaam meie
koolist.
Talve hakul palusin tollastel 12.c klassi õpilastel kirjeldada oma kooli tugevusi. Kõige rohkem hinnati traditsioone ja valmistumist ülikooliks, professionaalseid õpetajaid, ühtekuuluvustunnet, korrektset riietumist, rõhuasetust
õppetööle, klassivälist tööd, huviringide võimalusi, abivalmidust, head keskkonda jne, jne.
Eraldi tasuks esile tõsta erinevate õpilaste joonalla-märksõnu:
- olen tänulik selle hariduse eest, mida pakutakse ning loodan, et kool jätkab samas vaimus
ning vormib ka edaspidi Saaremaa kõige targemaid inimesi;
- kool tahab, et õpiksime seadma omale eesmärke;
- koolile on oluline raamidest välja mõtlemine;
- õpetajad ei õpeta ainult tunnialaselt, vaid
avardavad ka silmaringi,
- kõike tehakse sooja südamega ja sõbralikult;
- ei arendata ainult teadmisi, vaid vaimselt ka;
- palju häid ja intelligentseid sõpru;
- kool väärtustab mõtlevat õpilast;
- kujuneb ettekujutus haritusest hariduse
aluskivina;
- SÜG on „vaese mehe” eliitkool, st minu arvates
hariduse saab vähemalt sama hea, aga puudub
eliitkoolile omane rangus, pedantsus ja ülbus;
- SÜG on kool, mis väärtustab iga inimest
eraldi, ei jäta unarusse neid, kes vajavad rohkemat;
- SÜG on eriline arenguplats nii vaimselt kui ka
füüsiliselt;
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- oluline on koolivorm, st Nike´i plätudes ei
peaks enam täiskasvanud inimene oma haridusteed veetma;
- tuupida võib igaüks, aga olümpiaadide jaoks
peab inimesel midagi sees ka olema.
Ka kümnendikelt sai küsitud, mida on nad tunnetanud SÜGis esimestel kuudel. Ega tulemused polnud abituuriumist oluliselt erinevad:
traditsioonide tähtsus, klassivälised üritused,
oma arvamuse tähtsustamine, edasiseks eluks
ettevalmistumine, kord, koolivorm, õppimine,
loovus, eneseväljendusoskus, mitmekülgsus,
olümpiaadid, suure ühtse pere tunne jne.
Kena oli lugeda ka arvamust, et noori ei hinnata
nina-raamatus-kinni-põhjal, vaid aus on organiseerimisvõime ja aktiivsus. Veel kenam oli, et
hinnati entusiasmi ja rõõmsameelsust – et pole
pingeid ei õpetajate ega õpilaste vahel.
Ka Kuressaare Linnavalitsuse kooliga kokkupuutuvatelt inimestelt sai küsitud, mis märksõnad neil tähistaksid Saaremaa Ühisgümnaasiumi. Rohkem esinesid järgmised mõtted: akadeemilisus, traditsioonid, selged püsiväärtused,
hariduse kants, nõudlikkus, teadmistekesksus,
õpitulemused, sisukus, kooliteater, edasipürgivus, kabaree.
Õpetajate arvamustes olid rohkem väärtustatud
traditsioonid, väärikus, julgus uusi asju katsetada, õpilaste-õpetajate ühistöö, soliidsus, kok
kuhoidev koolipere, laiapõhjaline juhtimine, hea
raamatukogu, vägev söökla, töö andekatega,
avatus ja veel mitukümmend kena mõtet.
Nii võikski jätkata. Otsiks õige üle hulga aja üles
iseenda tugevused, oma pere väärtused, oma
sõprade erakorralisuse põhjused, oma kodulinna
kordumatud jooned jmt. Vaataks laiemalt, saaks
aru sügavamalt ja otsiks positiivset ning siis
paljundaks seda kõike – räägiks kõigile, kui kena
on elada, kui imelised oleme ise ja on meie
sõbrad, pere, kool, kodulinn, kodusaar.
Positiivset muutumisteed meile kõigile – ka kasvamisel Saaremaa Ühisgümnaasiumist Kuressaare Hariduse Kooliks!
Viljar Aro, koolijuht

SÜGi Eurovisioni ENNUSTUSMÄNG
Veebruaris algab taas iga-aastane Eurovisioonitrall. Kas ja kuidas lõppvoor toimub, seda me ei
tea, aga olenemata sellest lükkame käima SÜGi
ennustusvõistluse.

— KOOLI INFO —

Osa võivad võtta nii õpetajad kui õpilased. Link
on SÜGi Õpilasesinduse Facebooki lehel, aga
võid ka siia klõpsata!
Hääletama ootame teisest kooliastmest ehk 4.
klassist, aga loomulikult saavad oma panuse
anda ka nooremad tõsised eurovisioonifännid.
Ennustamine koosneb mitmest voorust: Eesti
Laulu poolfinaalid ja finaal ning Eurovisiooni
poolfinaalid ja finaal. Tulemused summeeritakse
ja ehk saame võitjale ka auhinna välja panna...
I voor on avatud! Ennusta Eesti Laulu
poolfinaalidest 12 edasipääsejat!
Häid muusikaelamusi soovides
Arti Allmägi, huvijuht

EMAKEELEOLÜMPIAADI
PIIRKONNAVOOR
26. jaanuaril 2021 toimus emakeeleolümpiaadi
piirkondlik voor, mis koroonaajastule omaselt
oli koolinud veebiavarustesse. Esikolmik ja meie
kooli õpilaste tulemused esikümnes olid alljärgnevad:
7. klass (19 osalejat)
I Liisa Sall, KG
II Illimar Kirss
III Helen Jõeväli, Muhu PK
5. Jarno Mononen
8. klass (16 osalejat)
I Emma Erin Meri, Leisi Kool
II Ingrit Kull, Leisi Kool
III Laura Korb, Valjala PK
9. klass (25 osalejat)
I Kirke Viik
II Senta Koplimäe, KG
III Teele Tarvis, Muhu PK
10. klass (21 osalejat)
I–III Merit Matt
I–III Thomas Hendrik Liiv, KG
I–III Marie Eike Rebane
4. Kirke Medri
5. Darelyan Pähn
7. Lisanna Pruul
10. Jürgen Liiv
11. klass (20 osalejat)
I Annabel Rebane
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II Voldemar Kirss
III–IV Helerin Krull, KG
III–IV Ats Rosenfeld
5. Aet-Kadi Kald
6.-7. Carl-Juhan Meri
6.-7. Tiina Tilts
8.-9. Romet Vahter
12. klass (18 osalejat)
I Kadri-Liis Kolk
II Janari Mõlder, KG
III Torm Vatsfeld
4.-5. Vootele Mets
7. Sander Teras
8. Eva Sagor
9. Margit Valge
Täname kõiki osavõtjaid ja õnnitleme võitjaid!
Marek Schapel, õppealajuhataja

MATEMAATIKAOLÜMPIAADI
PIIRKONNAVOOR
27. jaanuaril toimus 7.–12. klasside matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor. 7.–9. klasside tööd
hindas piirkonnakomisjon, gümnaasiumi tööd
saadeti Tartusse ning esialgsed tulemused
peaksid selguma 18. veebruaril. Seetõttu allolevas vaid 7.–9. klasside tulemused. Olümpiaadi
esikolmik ja meie õpilased esikümnes olid
järgmised:
7. klass (21 osalejat)
1. Reio Mägi
2. Illimar Kirss
3.–4. Jarno Mononen
3.–4. Siimon Ermann, Leisi Kool
8. klass (19 osalejat)
1. Jaagup Rang
2.–3. Helena Lulla
2.–3. Laura Korb, Valjala PK
6.–7. Ragnar Tisler
9. klass (10 osalejat)
1. Airi Saar, KVK
2. Teele Tarvis, Muhu PK
3. Raul Joaquin Seppel
6. Kirke Viik
Täname osalejaid ja õnnitleme võitjaid!
Marek Schapel, õppealajuhataja

— KOOLI INFO —

INGLISE KEELEOLÜMPIAADI
PIIRKONNAVOOR
30. jaanuaril toimus 10.–12. klasside inglise
keele olümpiaadi piirkonnavoor. Olümpiaadi esikolmik ja meie õpilased esikümnes olid järgmised:
10. klass (27 osalejat)
1. koht Thomas Hendrik Liiv, KG
2. koht Riti Järveots
3. koht Helena Paiste, KG
5. koht Iris Lidia Laine
6.–9. koht Kendro Veskimeister
6.–9. koht Merit Matt
10.–11. koht Jürgen Liiv
11. klass (21 osalejat)
1. koht Raul Koppel
2. koht Otto Tuuling
3.–4. koht Aet-Kadi Kald
3.–4. koht Ats Rosenfeld
6. koht Liina Hoogand
7. koht Romet Teras
8.–9. koht Liisi Kilgas
12. klass (11 osalejat)
1. koht Vootele Mets
2. koht Mariliis Albert
3. koht Triinu-Liis Torri
4.–5. koht Anni Kuuseok
6.–7. koht Karl Kübarsepp
6.–7. koht Torm Vatsfeld
8. koht Gregor Kelder
10. koht Heleri Jalakas
Täname osalejaid ja õnnitleme võitjaid!
Marek Schapel, õppealajuhataja

Tubased linnud naudivad oma mõnusat kodu
Merje Lindmäe

NUHKUR NAHISTAB
Mõistata ära neli küsimust! Vastuste esitähtedest saad kokku ühe sõna. Selle võid saata
aadressile merle.prii@syg.edu.ee ja kui oled esimene kärme õige sõna saatja, ootab sind väike
vaevatasu ka 
1. Mis poolvääriskivi on läbipaistmatu sinine või
roheline ning sisaldab vaske ja alumiiniumi?
2. Mis häält teeb hunt, kui ta oma koonu kuu
poole sirutab?
3. Mis on ahvide lemmiksöök?
4. Mis troopiline vili on pildil?

FOTOKLÕPS 2.c MEISTERDUSTEST
Talvel lindude söögimajades toimub vilgas toimetamine. Möödunud nädalavahetusel oli koduaedades linnuloenduski.
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