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KOLMAPÄEVAST LAUPÄEVANI 

26.04–16.05 6.–9.kl bioloogiaviktoriin 

Siniroheline Maa (veebis) 

3.–7.mai 7.–8.kl võistlus Loogiline 

loodusteadus II (veebis) 

3.–14.mai Mälumängu "Meie kool" III voor 

K  05.05  10.00 4.–6.kl matemaatika-

olümpiaadi piirkonnavoor (aula, 138) 

N  06.05   

R  07.05 10.00 Inglise keele riigieksami 

kirjalik osa (aula) 

 9.00 Geograafiaolümpiaadi lõppvoor 

(Moodle) 

L  08.05  

E  10.05 9.00 Inglise keele riigieksami suuline 

osa (137) 

T  11.05 15.30 Tehnikanõukogu koosolek 

 e-Känguru – Kadett (7.-8. kl) 

K  12.05 e-Känguru – Benjamin (5.-6. kl) 

N  13.05  9.00 Inimeseõpetuse olümpiaadi 

piirkonnavoor (veebis, 401) 

 e-Känguru – Juunior (9.-10. kl), 

Student (11.-12. kl), vilistlane 

R  14.05 Kingu maja Kevadgala 

 e-Känguru – Pre ekolier (1.-2. kl), 

Kolier (3.-4. klass) 

 Saaremaa Miniteatripäevad (aula) 

L  15.05 Astronoomia lahtine võistlus (veebis) 

 Saaremaa Miniteatripäevad 

 

TÄNU TEGIJAILE! 

Rita Ilves – õpilaste eduka juhendamise eest 

vendade Liivide konkursil. 

Riina Laanes –  Aleksandri eduka juhenda-

mise eest EMLS XII üle-eestilisel poiste-

solistide võistulaulmisel. 

Inge Vahter, Randel Kreitsberg, 

Martin Silts –  õpilaste suurepärase juhenda-

mise eest uurimistööde konkurssideks. 

 

ÕNNITLEME! 

Martin Vesberg (11.c) –  üleriigilise Liivi 

konkursi eripreemia kui ka Eesti Meestelaulu 

Seltsi XII üle-eestiline poiste-solistide 

võistulaulmise I koha puhul 17.–20. aastaste 

noormeeste arvestuses. 

Andris Tambur (10.ab) –  EMLS XII üle-

eestiline poiste-solistide võistulaulmise I koha 

puhul kuni 16. aastaste noormeeste arvestuses. 

Kevin Räim (10.ab) –  EMLS XII üle-eestiline 

poiste-solistide võistulaulmise II koha puhul 

17.-20. aastaste noormeeste arvestuses. 

Aleksander Medri (2.b) –  EMLS XII üle-

eestiline poiste-solistide võistulaulmise III koha 

puhul 7.-9. aastaste poiste arvestuses. 

Britta Truu (6.b) – 2021. aasta õpilaste teadus-

tööde riikliku konkursi III preemia põhikooli 

astmes tööga "Lemmikloomad Saaremaa Ühis-

gümnaasiumi 1.-9. klassi õpilaste kodudes 

aastail 1996 ja 2021", Tartu Ülikooli eripreemia 

ning Maaeluministeeriumi eriauhind. 

Kalev Kaasik (12.c) – 2021. aasta õpilaste 

teadustööde riikliku konkursi Keskkonnaameti 

eriauhind. 

Torm Vatsfeld (12.c) – 2021. aasta õpilaste 

teadustööde riikliku konkursi Eesti Geograafia 

Seltsi eriauhind. 

 

IKKA ÕNNEST JA USUST 

Ei ole saladus, et aeg liigub järjest kiiremini ja 

iga järgmine põlvkond on tegelikult targem eel-

misest. Me võime ju rääkida, et meieaegne rohi 

oli rohelisem..., aga see tuleneb pigem vanema 

generatsiooni püüdlustest mõõta uusi vana 

mõõdupuuga.  

Mõned aastad tagasi lõppes mu lõpuaktusekõne 

abituuriumile alljärgnevaga, aga täna tundub 

vajalik olevat sellest juba varem rääkida... 

Maailm muutub – ja ühes sellega ka teadmine, 

mis on parim. Veel paar aastat tagasi oleksin 

teile eelkõige soovinud Maslow' vajaduste püra-

miidi tippu – eneseteostust, et minge ja leidke 

ennast ning andke endast parim. Täna ütlevad 

aga evolutsioonipsühholoogid, et meie geenidel 

on eneseteostusest suht suva ja saavutustel pole 

mingit tähtsust. Loeb vaid universumis vastu-

pidamine, kaaslase leidmine, laste saamine. 

https://e-oppekeskus.ee/viktoriinid/bioloogiaviktoriin-siniroheline-maa/
https://e-oppekeskus.ee/viktoriinid/bioloogiaviktoriin-siniroheline-maa/
https://e-oppekeskus.ee/viktoriinid/loogiline-loodusteadus/
https://e-oppekeskus.ee/viktoriinid/loogiline-loodusteadus/
https://harno.ee/riigieksamid
https://sisu.ut.ee/kooligeograafia/avaleht
https://harno.ee/riigieksamid
https://www.teaduskool.ut.ee/et/ainevoistlused/e-kanguru-2021
https://www.teaduskool.ut.ee/et/ainevoistlused/e-kanguru-2021
https://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/olympiaad/eesti/ioo_2020_21_juhend_mai.pdf
https://www.teaduskool.ut.ee/et/ainevoistlused/e-kanguru-2021
https://www.teaduskool.ut.ee/et/ainevoistlused/e-kanguru-2021
https://www.syg.edu.ee/uus/syg/index.php?option=com_content&view=article&id=2538
https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadisusteem/astronoomia-lahtine
https://www.syg.edu.ee/uus/syg/index.php?option=com_content&view=article&id=2538
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Hoolitsemine, lapsevanemaks olemine, laste üles-

kasvatamine - see ongi kõrgeim saavutus ja ülim 

vajadus. Siiski ühes soovis olen ma päris kindel – 

õnne on vaja ja õnnesse peab uskuma.  

Samal aktusel rääkis õpetaja Sirje Ess üheksan-

dikele ühe loo õnnest... 

Üks kindral pidi oma sõjaväe lahingusse viima, 

aga vastase väed olid hulga suuremad ja sõdurid 

kartsid – nad ei uskunud võitu. Kindral uskus. 

Hommikul enne lahingut kogus ta oma sõdurid 

kokku, võttis taskust mündi ja ütles: ”Saatusesse 

peab uskuma. Kui tuleb kull, siis võidame, kui 

kiri, siis kaotame”. Ta viskas mündi õhku ja kuk-

kudes oli see kull. Lahing algas ja kindrali sõja-

vägi võitis. Peale lahingut kiitis kindrali adjutant 

kindralile, et kui hea see ikka oli, et oma õnnesse 

uskusime. Kindral noogutas, võttis taskust mün-

di ja andis adjutandile. Mündi mõlemal poolel oli 

kull... 

Seega soovin õnne – nii osadele taas alanud kui 

ka teistele ehk veel algavates kontaktõpingutes, 

aga ka lastevanematele oma laste toetamisel ja 

õpetajatele nende õpetamisel. Ja muidugi usku – 

eluks ja õnnelikuks olemiseks. Nautige ka 

kevade iga päeva, sest just kevadel on iga päev 

suur samm edasi – nagu ka koolis. Ega „Kevade“ 

muidu ei oleks kooli sünonüüm Eestis. 

 

 Viljar Aro, koolijuht 

 

ÜLERIIGILINE VENDADE LIIVIDE 
KONKURSS 

30. aprillil, Juhan Liivi sünnipäeval tehti teata-

vaks üleriigilise konkursi võitjad. Etlusvideoid 

hindasid näitlejad Aarne Soro ja Alo Kurvits ning 

Tartu Omavalitsuste Liidu kultuurinõunik 

Astrid Hallik. Žürii andis välja peapreemia, mis 

läks Arabella Antonsile Tartu Mart Reiniku 

Koolist, ja 3 eripreemiat, millest üks tuli meie 

kooli Martin Vesbergile.  

Palju õnne Martinile! 

 

 Rita Ilves, juhendaja 

 

 

VABARIIKLIKUD UURIMISTÖÖDE 
KONKURSID 

Vabariiklik keskkonnaalaste uurimistööde 
konkurss 

Tulemused: 

5.-7. klass 

Britta Truu 6.b – I koht 

“Lemmikloomad Saaremaa Ühisgümnaasiumi 

1.-9. klassi õpilaste kodudes aastail 1996 ja 2021” 

8.-9. klass 

Maria Merelaid 8.a ja Hanna Ellermaa Aste PK 

8. klass – III koht 

“Erinevalt hooldatud murualade mullaselg-

rootute mitmekesisus” 

Lisete Vahu ja Liisa Viljaste 9.a – 4. koht 

“Covid-19 Saaremaal 2020. aasta kevadel: Saare-

maa Ühisgümnaasiumi 8.-9. klasside arvamustes 

Covid-19 karantiini kohta ja ajalehe Meie Maa 

artiklites” 

Gümnaasium 

Torm Vatsfeld 12.c – III koht 

“Euroopa naaritsa (Mustela lutreola) taasasus-

tamise võimalikkusest Saaremaal”   

Kalev Kaasik 12.c – 6. koht 

“Pesumasinast väljuv mikroplast kui üks Lääne-

mere reostajatest. Reovee uuring pesumasinaga 

BEKO EV 6800”  

 

Õpilaste teadustööde konkursil osalesime 

samade uurimistöödega. 

Tulemused: 

Britta Truu – põhikooliastme III preemia, 

Maaeluministeeriumi eriauhind ja Tartu Ülikooli 

eriauhind 

Torm Vatsfeld – Eesti Geograafia Seltsi 

eriauhind 

Kalev Kaasik – Keskkonnaameti eriauhind 

Tänan kõiki kaasjuhendajaid:  

Aste PK õpetaja Ülle Soom (Maria ja Hanna 

juhendaja) 

MSc Martin Silts (SÜGi vilistlane, Tormi 

juhendaja) 

PhD Randel Kreitsberg TÜ (Kalevi juhendaja) 

 

 Inge Vahter, juhendaja 
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1.b KLASSI ÕPILASTE INTERVJUUD 
EMADEGA 

Kas ema on hea olla? 

Ema on väga hea olla, sest mul on kaks väga 

armsat last. Hoolitsen nende eest ja armastan 

neid kogu südamest. 

Ema on nii hea olla, kui on sellised toredad 

lapsed. 

Ema saab alati palju kallistusi. 

Ema saab jagada oma armastust ja hellust. 

See on kõige parem tunne, kui minu kaela ehivad 

laste pisikesed käed. 

  

Mis ema elus on toredat? 

Kõige toredam on oma lastega aega veeta ja 

tunda, kuidas lapsed sind armastavad. 

Laps toob ema ellu päikest ja naeru. 

Ema meelest on tore lastega koos huvitavaid asju 

teha. Ema on õnnelik, kui lapsed on õnnelikud. 

Emale tuleb lapsega mängides enda lapsepõlv 

meelde. 

Tore on see, kui pere on sõbralik, aidatakse üks-

teist heas ja halvas. Kõigil on tervis korras. 

Tore on see, et saab lastega käia lõbutsemas, 

käia rannas ja pargis. 

Imetore, kui sa ütled mulle midagi ilusat ja arm-

sat. Kallid ja musid, kaissu pugemine, need on 

veel kõige toredamad. Sära lapse silmis annab 

juurde energiat. 

Toredad on lapsed, sest nad üllatavad iga päev. 

Tore on see, kui saab koos lapsega reisida, raa-

matuid lugeda ja filme vaadata. 

Tore on näha , kuidas lapsed kasvavad ja 

arenevad. 

Kui tulen õhtul töölt ja laps hüüab: "Tere emme!" 

Päevad on täis rõõmu, naeru ja seiklusi. Lastelt 

on alati midagi õppida. 

Ema elus on tore suur pere. 

Emale meeldivad laste tehtud üllatused ja meis-

terdused. 

 

Mis ema elus on rasket? 

Elus on väga raske lapse kasvatamise roll. Laps 

vajab toetavaid ja nõudlikke vanemaid. Alati see 

ei õnnestu kiire elutempo ja töö tõttu. 

Emal on raske, kui laps on haige. Ema muretseb 

alati lapse pärast. 

On keeruline, kui kõigil on korraga ema abi vaja. 

Emal on raske, kui ta on oma muredega üksi jäe-

tud. Kõik kodused tööd ja toimetused on tema 

kanda. 

Emal on raske, kui lapsed omavahel kaklevad. 

Vahel on raske leida piisavalt aega sinu jaoks. 

Koduõpe on raske, sest siis peab arvutit jagama. 

Raske on olla ema, kes on alati rõõmus ja 

rahulik. 

Kui laps nutab ja haiget saab, on emal raske. 

Raske on see, kui vahel laps jonnib ja ei taha 

sõna kuulata. 

Emal on raske, kui ema tuleb töölt ja toad on 

sassis. 

 

 Kokkuvõtte tegi Marina Mäetalu 

 

PUTUKAHOTELLIDE RAJAMISEST 
KUJUNES OMALAADNE JA VÄÄRT 
KOGEMUS 

Tänavuse Teeme Ära talgupäeva üleskutse – tee 

putukate hotell – ajendas ka 3.d klassi õpilasi 

oma ideid lendu laskma ning päris oma mutuka-

majutuse loomiseks käised üles käärima. Nii 

kerkisidki nädalavahetusel meie osavnäppude 

loominguna eriilmelised ja isikupärased putu-

kate puhkemajad Eesti suurima saare eri 

paikadesse. 

Ehitiste „tubade“ valmistamiseks kasutasid 

meistrimehed kõikvõimalikke erinevaid loodus-

likke materjale: mulda, liiva, männiokkaid, pui-

tu, käbisid, pilliroogu, heina, puuoksi ja -koort, 

sammalt, puupakke ning kive. Käiku läksid ka 

vana sahtel, lillepotid, joogitopsid, pappkastid, 

plekkpurk, telliskivid, metalltoru ja -võrk. 

Aega kulus putukahotellide valmistamiseks vas-

tavalt luksusastmele 15 minutist lausa paari 

päevani. Hotellid seati püsti Saaremaale vana-

ema juurde, maakodu õuele, koduhoovi liumäele, 

õunapuu või kuuse alla, linnakodu või vanaema 

rõdule, tiigi äärde, põllule, aga ka mõisaparki. 

Vastavatud hotellidesse on nüüd lahkesti ooda-

tud rännuväsimusest jalga puhkama või end 

pikemalt sisse seadma sipelgad, herilased, mesi-

lased, ämblikud, lepatriinud, prussakad, sita-

sitikad, kärbsed ning kõik muud mutukad ja 

mardikad. 

Ettevõtmise olulisuse ja vajalikkuse üle maikuu 

esimesel esmaspäeval, pika distantsõppe järel 

taaskohtudes aru pidades, jõudsime järgnevatele 

tõeteradele:  
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Oluline on, et putukatel oleks koht, kus magada. 

/ Trevor Klütsnik 

Putukahotelle on vaja seepärast, et putukad 

saaksid nende eest, kes neid ära süüa tahavad, 

peitu minna. / Johann Iisak Abramov 

Selline töö on vajalik, et ise areneda ja loodust 

juurde kasvatada. / Martin Tiits 

Harjutab ka käelist tegevust. / Mihkel Saar 

Nii saad midagi teha ja ka ise jõudu juurde. / 

Susan Salumägi 

Tähtis on, et putukatel oleks mugav kodu. / Yese 

Truu, Marily Raudsepp 

See on väärt tegemine putukate elupaikade 

heaks. / Keitlin Paur 

Minu meelest on selline tegevus oluline, kuna siis 

võib ka linnas rohkem putukaid kohata. / 

Hendrik Johannes Kähkönen 

 

Putukahotellid: 

 
Grete Linda Peedi 

 
Emma-Miia Kauber 

 
Kelly Lepisto 

Rohkem putukahotelle on eksponeeritud kooli 

almanahhis. Mine tutvuma  

 

 Janne Nurmik, 3.d klassiõpetaja 

 

1.b "KEVAD ON KALAMEHE 
PIDUPÄEV" 

 
Adeele Haandi 

 
Otto Välja 

Rohkem kalu kooli almanahhis! 

 

https://www.syg.edu.ee/uus/syg/index.php?option=com_content&view=article&id=2643%3A3d-putukahotellid&catid=221
https://www.syg.edu.ee/uus/syg/index.php?option=com_content&view=article&id=2643%3A3d-putukahotellid&catid=221
https://www.syg.edu.ee/uus/syg/index.php?option=com_content&view=article&id=2644

