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KOLMAPÄEVAST REEDENI 

K  02.06  14.00 Juhtkonna koosolek 

 19.00 104.lennu kabaree-etendus 

(aula) 

N  03.06 10.00 9.kl lõpueksam – matemaatika 

 Gümnaasiumi koolieksamid 

R  04.06 13.00 Vastuvõtt tippudele: kultuuri, 

teaduse ja spordi TOP (aula) 

 III trimestri lõpp 

 19.00 104.lennu kabaree-etendus 

(aula) 

L  05.06 Kunstiolümpiaadi lõppvoor (Tallinn) 

 Saare maakonna tantsupidu "Tuules" 

P  06.06  Saare maakonna tantsupidu "Tuules" 

E  07.06 7.–9.juuni Loodusklasside 10.b ja 

11.b kevadpraktika Sõrve linnu-

jaamas 

K  09.06 10.00 PK lõpueksam: valikeksam 

 19.00 104.lennu kabaree-etendus 

(aula) 

N  10.06 13.00 Üleminekuklasside 

õppenõukogu (aula) 

 16.00 4. klasside aktus (spordihoone) 

R  11.06  9.00 1.–3. klasside aktus (spordi-

hoone) 

 11.00 5.–8. klasside aktus (spordi-

hoone) 

 12.00 10.–11. klasside aktus (spordi-

hoone) 

 19.00 104.lennu kabaree-etendus 

(aula) 

 

TÄNU TEGIJAILE! 

104. lend, klassijuhatajad Marju Roberts ja 

Diana Õun, Andreas Noor, Kaimo Catering 

– kooli töötajatele mõeldud meeleoluka kabaree-

õhtu eest. 

Kreedo, Mari Ausmees, Riina Laanes – 

Kreedo südamliku viimase avaliku esinemise 

eest 1. juunil koolimaja ees. 

 

ÕNNITLEME! 

Marju Roberts – Saaremaa Ühisgümnaasiumi 

aastaõpetaja tiitli puhul! 

Sander Teras (12.b) – auhinna "Lastega ja 

lastele" laureaat kategoorias Lapse suur tegu 

 

 

NATUKE LASTEKAITSEPÄEVA 
SAAMISLOOST 

Lastekaitsepäev on 1. juunil tähistatav tähtpäev, 

mille eesmärk on juhtida tähelepanu laste hea-

olule ja õigustele ning lastekaitse tähtsusele.  

Rahvusvaheline lastekaitsepäev on üks vanimaid 

rahvusvahelisi tähtpäevi. 

Arvatavasti toimus esimene lastekaitsepäev 

üldse 20. aprillil 1920 Türgis. Kuigi mitmed rii-

gid tähistavad lastekaitsepäeva erinevatel aega-

del, on Eestis kinni peetud 1. juuni tavast, mis on 

pärit Ameerikast. Nimelt kutsus Hiina konsul 

1925. aastal San Franciscos traditsioonilise Hiina 

Draakonifestivali tähistamiseks kokku Hiina 

lapsed, kellel polnud vanemaid. Sealt saigi alguse 

traditsioon tähistada lastekaitsepäeva igal aastal 

juunikuu esimesel päeval. 

Esmakordselt kuulutatigi lastekaitsepäev välja 

ülemaailmsel laste heaolu konverentsil aastal 

1925. Lastekaitsepäeva tähistatakse 1. juunil 

alates 1950. aastast, selle kehtestas Rahvus-

vaheline Demokraatlik Naisliit oma kongressil 

Moskvas 22. novembril 1949.   

Samas soovitab ÜRO tähistada 20. novembril ka 

rahvusvahelist lastepäeva. Sel päeval, 1959. 

aastal võeti vastu lapse õiguste deklaratsioon. 

Samal päeval 1989. aastal võeti ÜRO pea-

assamblees vastu ka lapse õiguste konventsioon, 

mis kohustab kõikide maade valitsusi tagama 

lastele hea elu.  

https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadisusteem/kunstiolumpiaad
http://www.saareline.ee/
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Üleskutse tähistada lastepäeva esitas ÜRO Pea-

assamblee aga juba 1954. aastal. Sealjuures jäeti 

igale riigile vabadus ise valida lastepäeva 

tähistamise viis ja kuupäev. Eestis tähistatakse 

konventsiooni aastapäeva lapse õiguste näda-

laga, mil korraldatakse mitmesuguseid temaa-

tilisi üritusi. 

Päikselist lastekaitsepäeva meile kõigile! 

 Viljar Aro, koolijuht 

 

Neljapäeval, 3. juunil kell 19.00 
 SÜGi aulas 

 

30-aastase Krevera 

VIIMANE KENA KEVADÕHTU 

 

   "Mu elu läks metsa..." 

   (Saaremaa Miniteatripäevade Grand Prix) 

 

   "Samba(III välde)sammud!" 

   (Saaremaa Miniteatripäevade laureaat) 

 

 

Sissepääs tasuta, aga võimalus toetada Krevera 
lõpu pidu. 

 

     Saali pääseb ainult maskiga! 

Eelteade 

 

VARSAKABI lahkub  
VIIMASEST JAAMAST  

suure pauguga 

 

Meie lõpp-peatus asub ikka kooli aulas. 

 

NUHKUR NAHISTAB 

Mõistata ära neli küsimust! Vastuste esi-

tähtedest 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 ;-) 

Eelmise lahenduse kõige kiirem lahendaja oli 

Krita Kilumets 5.B-st. Palju õnne! 

 

1. Kelle rahvapärane nimetus on udras? 

2. Setud tähistavad seda rahvakalendripäeva 

viissenjapäeva nimetuse all. Sel päeval kaotavad 

nõelussid maaga kokku puutudes oma mürgi ja 

nende salvamine pole enam ohtlik. 

3. Kellest on jutt? Ta ei ole madu, vaid hoopis 

jalutu sisalik, kelle kehapikkus on kuni 60 cm. 

Värvuselt on keha küljed ja kõht mustjaspruunid 

või täiest mustad, selg on märgatavalt heledam - 

pruun või pronksjas. 

4. Mis kaslase ladinakeelne nimetus on Lynx 

lynx? 

 SÜG-Press 

 

 

 

 


