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KOLMAPÄEVAST ESMASPÄEVANI 

16.-19.02  Distantsõpe 5.-8. ja 10.-12. klassidele 

K  17.02 14.00 Juhtkonna koosolek 
 16.00 Nõukoja koosolek 
 18.00 Riigigümnaasiumi tutvus-

tamine 9.-11.klasside laste-
vanematele 

N  18.02   

R  19.02 Vabariigi aastapäeva tähistamine  

L  20.02 Õpilaste teadustööde riikliku 
konkursi tööde esitamise tähtaeg 

P  21.02  

20.-28.02  Koolivaheaeg 

E  25.02 Keskkonnaalaste uurimistööde 
konkursile esitavate tööde tähtaeg 

 17.30 Virtuaalne infotund Saaremaa 
Gümnaasiumi 11. ja 12. klassi 
tulijatele. Tutvustatakse kooli 
loomisprotsessi ja vastatakse 
osalejate küsimustele. Uuri lähemalt 
Facebookist! 

 

TÄNU TEGIJAILE! 

Rita Ilves – õpilase suurepärase juhendamise 
eest vabariiklikuks etluskonkursiks. 

Mart Mölder, Inge Vahter – õpilaste väga hea 
juhendamise eest bioloogiaolümpiaadi 
lõppvooruks.. 

Jaanika Kask – õpilaste väga hea ettevalmistuse 
eest kunstiolümpiaadi piirkonnavooruks. 

Tatjana Dubrovskaja, Merle Lepik, 
Kaie Lepp, Margit Mägi, Janne Nurmik, 
Viire Pors, Tiia Rihvk, Irena Sink – eelkooli 
läbiviimise eest. 

 

ÕNNITLEME! 

Kirke Medri (10.c) – vabariikliku etlejate 
konkursi laureaadiks saamise puhul vanemas 
vanuseastmes. 

Sander Teras (12.b) - Saaremaa valla aasta noor 
tegija. 

Georg Paomees – Eesti meistrivõistluste 3. etapi 
2. koht jääpurjetamises Ice-Optimisti klassis.  

 

VEEL KURESSAARE HARIDUSE 

KOOLI PÕHIVÄÄRTUSTEST 

Kooli visioon kajastab juba koostööd ja hakkama 
saamist ning põhieesmärk traditsioonide 
tähtsust, innovaatilisuse olulisust ja püüdu 
õnneliku elu poole. Mida veel põhiväärtusteks 
pidada? Kuna kooli ja õpetajate peamine mõte 
peaks olema õpilase areng, siis ehk sobiks 
järgmine sümbioos: 

- Õpihimu –  armastame õppida ja õpetada; 

- Paindlikkus – erinevatele olukordadele 
reageerime paidlikult; 

- Individuaalsus – püüame mõista ja arvestada 
kõigi iseärasustega; 

- Loovus – julgeme olla loovad; 

- Abivalmidus – märkame abivajajaid ja hoolime 
üksteisest; 

- Naeruhimulisus – oleme nalja- ja 
naeruhimulised ning rõõmustame ka teisi; 

- Empaatilisus – suudame aru saada ja mõista. 

 

Empaatilisust sisaldavad juba mõned eelnevad 
väärtused. Ehk sobiks tema asemele paremini 
„eetilisus“? Ja mida see just lühidalt tähendab? 

 

Ülalolevale lisaks veel üks variant põhi-
väärtustest. Kõlab kuidagi omasemalt?: 

Õ pihimu - tahame teada ja kogeda. 

P lastilisus - suudame võtta olukorda enim 
teeniva kuju ja vormi. 

I sikustatus - igaüks on täiuslik oma 
unikaalsuses.  

L oovus - meis kõigis on peidus loov looja. 

A rmastus - armastame ennast ja aktsepteerime 
teisi.  

N aeruhimulisus - oleme nalja- ja 
naeruhimulised ning teeme ka teised rõõmsaks. 

E nesejuhtimine - oskame eetiliselt suhestuda 
enda ja teiste väärtustega. 

 

Mõelgem, millised põhiväärtused meid uuene-
vas koolis kõige paremini ühendaksid? 
Võimalikke ettepanekuid ootan aadressile 
viljar.aro@syg.edu.ee 

 

 Viljar Aro, koolijuht 
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TELETUPSUDELE LISAKS UUED 

SEINAKAUNISTUSED JÄRGMISES 

RUUMIS 

Noored kunstnikud Darelyan, Lisanna, Liisi ja 
Mark 10.AB-st on kaunistanud matemaatika 
väikeklassi ☺ 

Kes võtab järgmisena väljakutse vastu? Ootame 
põnevusega ☺ 

 

 

 

 

ÜLERIIGILINE ETLEJATE KONKURSS 

12. veebruaril toimus üleriigiline etluskonkurss,  
tänavu saatsid osalejad videod. 15. veebruaril 
andis žürii, kuhu kuulusid luuletaja Doris 
Kareva, näitleja ja lavastaja Toomas Lõhmuste 
ja kooliteatri juhendaja Maret Oomer, osale-
jatele  tagasiside ja kuulutati välja parimad. 

Nooremas vanuseastmes anti välja 4 laure-
aaditiitlit ja eripreemia; keskmises Grand Prix, 
3 laureaati ja 2 eripreemiat; vanemas 3 laure-
aaditiitlit. 

Meie koolist esindas Saaremaad vanemas vanu-
seastmes Kirke Medri, kes tunnistati laure-
aadiks.  

Sama tiitli pälvisid ka KG õpilased Epp Kristel 
Tuisk nooremas ja Henry Mänd keskmises 
vanuseastmes. 

Õnnitlus kõikidele tublidele saarlastele! 

 

 Rita Ilves 

KUNSTIOLÜMPIAADI PIIRKONNA-

VOOR 

6. veebruaril 2021 toimus kunstiolümpiaadi 
piirkonnavoor. Olümpiaadi esikolmik ja meie 
õpilased esikümnes olid järgmised: 

Põhikool (10 osalejat) 

1. koht Miia Saar, KVK 

2. koht Karoliina Kaljuste, OG 

3. koht Marissa Kaarin Kaasik, KVK 

Gümnaasium (3 osalejat) 

1. koht Annaliisa Lepik 

2. koht Hanna Vinter 

3. koht Astrid Rei 

Täname osalejaid ja õnnitleme võitjaid! 

 

 Marek Schapel, õppealajuhataja 

 

BIOLOOGIAOLÜMPIAADI 

PIIRKONNAVOOR 

30. jaanuaril toimus bioloogiaolümpiaadi piir-
konnavoor. Olümpiaadi esikolmik ja meie õpi-
lased esikümnes olid järgmised: 

6. klass (13 osalejat) 

1. koht Joosep Pitk, Valjala PK 

2. koht Davier Anis, Salme PK 

3. koht Siim Vatsfeld 

4. koht Britta Truu 

6. koht Karola Kuldsaar 

7. koht Hondar Väärtnõu 

 

7. klass (16 osalejat) 

1. koht Rando Rand 

2. koht Jarno Mononen 

3. koht Elisabeth Jõgi Valjala PK 

9. koht Kristiin Pulk 

10. koht Illimar Kirss 

 

8. klass (18 osalejat) 

1. koht Maria Merelaid 

2. koht Reio Lõbus 

3. koht Eliise Lauren Valdna, KVK 
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9. klass (18 osalejat) 

1. koht Liisa Viljaste 

2. koht Triinu-Liis Toom 

3. koht Raul Joaquin Seppel 

4. koht Lisete Vahu 

 

10. klass (8 osalejat) 

1. koht Merit Matt 

2. koht Katrin Lindmäe 

3. koht Marie Eike Rebane 

4. koht Cariina Latkin 

5. koht Kirke Medri 

6. koht Artur Medri 

7. koht Karmen Ehanurm 

8. koht Raina Kolk 

 

11. klass (8 osalejat) 

1. koht Voldemar Kirss 

2. koht Martin Vesberg 

3. koht Eti Ligi, OG 

 

12. klass (7 osalejat) 

1. koht Vootele Mets 

2. koht Torm Vatsfeld 

3.-4. koht Kalev Kaasik 

3.-4. koht Triinu-Liis Torri 

5. koht Kennar Kahju 

 

Täname osalejaid ja õnnitleme võitjaid! 

 

 Marek Schapel, õppealajuhataja 

 

OMALOOMINGU LEIUNURK 

3.D Lumekuulid 

 

      Emma Helena Babenko, 3.d 

 
Isabella Tall, 3.d 
 

 
Kelly Lepisto, 3.d 
 

************ 
 
11.AB klass kirjutas lugusid, kus tuli lisada 10 
luuletuse või raamatu pealkirja. Kas sina leiad 
need alljärgnevates tekstides üles? 
 

Metsarahva pärastlõuna 

Toimus massiivne tunglemine peaväljakul, 
keegi ei teadnud, miks nad olid kokku kutsutud. 
Kõik jäid vaikseks, kui kostus trompetite hääl. 

„Kõneleb söör Toomas Linnupoeg,” teatas 
käskjalg ja poodiumile astus pidulikult Hädaoru 
kuningas. 

„Tere pärastlõunat, kallid kaasolevused,” kostus 
kuninga sametine roheline hääl, „kui me oleme 
kõik oma terendused ära teinud, siis võime 
alustada miitinguga.” 

„Söör, ma kardan, et te ei pidanud ‘terenduse’ 
all silmas päris seda, mida see tegelikult tähen-
dab. Vaadake, terendus tähendab tegelikult...” 
sosistas käskjalg kuningale kõrva, enne kui too 
vahele segas.  

„Ära kahtle su kõrgeaususe intelligentsuses,” 
sisistas ta ja pöördus oma alamate poole.  
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Käskjalg lihtsalt pööritas silmi selle peale, ta oli 
juba harjunud kuninga upsakusega.  

„Nimelt nagu me kõik teame, täna õhtul toimub 
Kadakpõõsa seltsimajas Mutionu pidu. Sellest 
tulenevalt lahendame kõik koos jänes 
Klabautermanni mure,” teatas kuningas ja žes-
tikuleeris, et Klabautermann poodiumile tuleks.  

Kõik teised kuningriigi elanikud arutasid 
segaduses olevalt üksteisega, mis võiks Kla-
bautermanni mure olla. See on seotud täna-
õhtuse peoga ja mure on piisavalt suur, et 
kuningas Toomas Linnupoeg isiklikult tegeleb 
sellega. Väike draakon ja päkapikud mõtlesid 
välja, et pidu jäetakse ära, kuna jänesel on 
mingisugune surmav tõbi, mis teeks heatujulise 
peo korraldamise kohatuks. Mäehaldjad arvasid 
seevastu, et jänest ei kutsutud mutionu peole ja 
ta võttis seda südamesse ning kaebas kuningale 
sellest. Kui Klabautermann poodiumile jõudis, 
võttis kuningas talt õlast ja jätkas oma 
teadaandega. 

“Minu kallis sõber jänesepoeg otsib sõpra, 
kellega koos mutionu peole minna!” hüüdis 
kuningas elevuses. Alamate seas kostus ühe-
häälne rahulolematus ja pettumus.  

“Selle pärast pidimegi kokku tulema?” pahandas 
harakas. 

“Mul on parematki teha kui jänesele sõpru 
leida,” mühatas põder. 

Kuningas käskis rahval maha rahuneda. 

“Jänes Klabautermann on minu sõber ja alati 
tuleb sõpra hädas aidata. Nüüd, kes saab teda 
aidata?” Kuningas vaatas kõigile karmi pilguga 
otsa, kuniks orav murdus. 

“Sa saad enne pidu minu, vampiiri ja pioneeri 
juures end valmis sättida,” ütles orav eba-
entusiastlikult. 

“Tänud, mees,” rõõmustas Klabautermann, lõi 
kuningaga patsu ja keksis orava juurde. 

 

 Sanna-Reesi Hoogand, 11.A 

 

Kallis päevik! 

Ongi kätte jõudnud meie lennu viimane 
koolipäev, peale mida seame kõik sammud laia 
maailma. On kevad, istun õues võrkkiigel ja 
kirjutan. Panen kirja oma viimased mõtted veel 
enne, kui pean tuppa sättima minema. Palav on, 
päike paistab nii selgelt ja soojalt. Õnneks on 
kleit lühikese varrukaga. Eile selgus, et isegi 
Wikmani poisid saavad koos meiega lõpetada, 

ning ka Jevgeni Onegin, kes tegelikult on ju 
täielik idioot. Meelis saab ainukesena kuld-
medali ja kingituseks Dorian Gray portree, ta 
on ikka täitsa meie aja kangelane! 

Peale lõpetamist läheme klassiga purjekaga 
sõitma ning kui koroona lubab, siis juulis ka 
Jumalaema kirikusse Pariisi. Purjekas asub 
Kuressaare sadamas, see on hea sadam. Vesi on 
läbipaistev ja puhas. Loodetavasti läheb kõik 
hästi ja saame mõnusalt koos aega veeta. 

Tegelikult oli gümnaasium vahva, kuigi aeg-
ajalt viskas ikka korralikult üle. Jään igatsema 
oma klassikaaslasi ja õpetajaid. Täna aga on 
tähtis päev ja võtame sellest viimast. 

Oh, peakski nüüd sättima minema, muidu saan 
veel päikesepõletuse. 

 

 Krisse Pulk, 11.A 

 

NUHKUR NAHISTAB 

Mõistata ära neli küsimust! Vastuste esitäh-
tedest saad kokku ühe sõna. Selle võid saata 
aadressile merle.prii@syg.edu ja kui oled esi-
mene kärme õige sõna saatja, ootab sind väike 
vaevatasu ka ☺ 

Eelmise õige lahenduse kiireim vastaja oli Krita 
Kilumets 5.B klassist. Palju õnne! 

1. Mõista, mõista, kes see on: üheksa mehe jõud, 
ühe mehe mõistus? 

2. Mõista, mõista, kes see on: kõnnib metsas 
isepäi, väikevenda kodus vaatamas ei käi? 

3. Kellest käib jutt? Mustad ... on hallid, valged 
... pole tegelikult valged ja Sumatra ... on 
punakaspruunid. 

4. Kes on pildil? 

 

 SÜG-Press 

 

 


