Kes me oleme? Mida teeme? Kuhu edasi?

MEEDIA

armsad lugejad! Uuest aastast alates hakkab üle nädala ilmuma SÜGi kodukal
Hmeieei,Meediaringi
leht. Seal kajastame põnevamaid sündmusi ja huvitavamaid isikuid
koolis, õpilaste pilgu läbi. Hetkel on Meediaringi usinateks liikmeteks Karin
Viilup, Aleksandra Männik, Genert Allikmaa ja Rasmus Arge. Väikesel meediahuviliste grupil on plaanis taas ellu äratada SÜGi kooliraadio, üle nädala anda välja
Meediaringi lehte ja Kadi raadios meie koolile oma saade teha. Paneme asjad toimima ning vuntsime meie koolimeedia üles. Uued liikmed on ka igati oodatud!
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TEGIJA: Jutta-Loviisa Juht
Nõtkelt poseeritud liikuvus

Käesolev rubriik saab olema Meediaringi lehes igakordselt ilmuv. Valime oma meediatiimi liikmetega välja ühe tubli
isiku, kes on millegipoolest kõige enam viimasel ajal silma paistnud ja väärib meie lugejatele tutvustamist. Nii saate nüüdsest alates lugeda SÜGi huvitavate inimeste
tegemistest, huvialadest ja oskustest.
20. novembril peeti SÜGi aulas
alati elevust tekitav Suur Jäljendusvaadend. Kõrgeim auhind
läks 11. klassi õpilasele Johannes Roosole, kuid laureaaditiitliga sai pärjatud ka 8. b klass,
kes jäljendas Belgia artisti Stromae videot “Tous les Memes”.
Kogu numbri oli tervikuks ja ühtseks seadnud Jutta-Loviisa Juht. Küsisin Juttalt paar küsimust, mis valgustavad lugejaid tantsu vallas ning toovad
teieni esimese Tegija loo.
Kust saite idee, teha just Tous les
Memesi jäljendusvaadendil?

Kuidas jäite rahule kohaga,
mille
saite playbackil?
Mina isiklikult jäin
meie kohaga täitsa
rahule. Arvan, et žürii tegi head tööd. Arvestades seda, kui lahedate ideedega olid
meie kaasvõistlejad välja
tulnud, siis läks meil tõesti hästi.
Kõige tähtsam on see, et
me ise nautisime oma etteastet täiega. Siinkohal
tahan tänada ka oma kõige armsamaid ja toredamaid klassikaaslasi. Ilma
teieta ei oleks see võimalik olnud!

Artist (Stromae), kes selle loo on
kirjutanud ning seda ka laulab, jäi
mulle YouTube-is surfates silma. Nii
ma siis otsustasin tema muusikaga
lähemalt tutvust teha ja mulle tekitas Tous Les Memes-i muusikavideo suurt huvi.
Kuna mulle muusikavideo juba
niivõrd meeldis, hakkas ka see laul
üsna varsti kummitama ja mingil Millega tegeled
hetkel sündiski see idee seda jäl- vabal ajal?
jendusvaadendil etendada.
Olen lõpetanud Kuressaare Laste Muusika3 nippi, kuidas saada
kooli ning hetkel õpin
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lan kooris ning tantsin
rahvatantsu.

Kes on sinu eeskujud?
Kõige suuremateks eeskujudeks
tantsualaselt on mulle kindlasti Semy
Morgun, Iiri Morgun, Ramon Paukson, Kadri Tarus, Kristel Aaslaid ja
kõik teised kunagised ja praegused semiirikad. Nad on mulle nagu
pere
ja ma hindan kõike,
mida nad minu
jaoks teinud on.
Samuti meeldib mulle selline tantsija nagu
Chachi Gonzales ning koreograafidest austan väga Marty
Kudelka ja Mia
Michaelsi tööd.
Karin Viilup

15 tähtsat asjameest + 2 vaimset ema = Õpilasesindus

Mida tähendavad
Teie jaoks jõulud?
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Viljar Aro:
Esimene mõte, mis seoses jõuludega meenub, on antud
pühade kodusus. Meie perel
on traditsioon süüa jõuluõhtul
jänkupraadi ja tanguvorste.
Tihtipeale eelistatakse tangule verivorste, aga meie armastame just esimesi. Sel ajal
on mul ka kuidagi eriliselt hea
uni. Varasemalt oleme jõulupühi pidanud väljaspool meie
kodu, kuid sel aastal toimus
muutus, pidustused näevad
ilmavalgust meie juures.

ea igal koolil on oma atsakamatest
Pesindus
õpilastest kokku pandud õpilaste
(ÕE). Meie koolis on tegemist
15 liikmelise seltskonnaga, kandideerida saab alates 7. klassist. Kogu tööd
aitavad organiseerida huvijuhid Diana Õun ja Triin Vallsalu.
Kahjuks ei teata aga väga palju ÕE
tegemistest. Antud vea parandamiseks hakkab iga kord siin ilmuma ka
nurgake ÕE säravamate ideede ja toimetustega.
Rääkides aktiivilaagrist, siis antud

“üritusel” genereerivad noored alati palju huvitavaid uusi ideid. Kõik
mõtted salvestatakse mällu ja paberile ning esitletakse hiljem juhtkonnale.
Praeguseks on vaatluse alla võetud
söökla puhveti tervislikum snäkivalik, SÜGile oma puhketuba, koolikella
muutmine ja koolivormi parem promo + teavitustöö. Toimetame produktiivselt ja muudame SÜGis õppimise meeldejäävaks ja toredaks!
ÕE

Sel õppeaastal on SÜGi õpilasesindus teha jõudnud:
• Kooli hümnile video
• Jäljendusvaadendi korraldamine
• Hetkel käsil jõulunädala tegevused
• Aktiivilaagri korraldamine ja osalemine

TARK KÜSIMUS - LOLL VASTUS
Miks seisab kukk
üks jalg üleval ?

Kuidas on kõige parem viis kala püüda ?

Kuidas saab pauku luuavarrest?

Ljuba Paju (õpetaja):
Püsib paremini püsti.
Et tasakaalu hoida.
Joosep Preedin (12.
klassi õpilane):
Haub mune.
Carlos Liiv (9.klassi õpilane): See on
hea küsimus. Äkki on
ühe jalaga kukk?
Annika Remmel
(koristaja): Kui ta tõstaks teise jala ülesse,
siis kukuks ta pikali.

Ljuba Paju: Ikka õngega. Suuga – veel parem.
Joosep Preedin:
Turuletilt kühvliga.
Carlos Liiv:
Dünamiidiga ?
Annika Remmel:
Õngega või mõrraga.

Ljuba Paju: Luud
tuleb vastu seina lüüa.
Joosep Preedin: Luud
tuleb ära laadida.
Carlos Liiv:
Paned luua põlema.
Annika Remmel: Paned paugutaja sinna otsa.

Küsis
Rasmus Arge

Diana Õun:
Ma usun, et eelkõige seostuvad jõulud minu jaoks puhkusega, aja mahavõtmise ja
omastega koos olemises.
Mari Ausmees:
Meie peres on traditsiooniks
pidada pühi kõik koos 25. detsembril, sel aastal minu juures.
Kokku tuleb 15 inimest, sööme ja joome koos ning tunneme koosolemisest rõõmu.
Rita Ilves:
Paratamatult seostub jõulude-eelne aeg Krevera nostalgiaõhtu ja Krevera-Kreedo
ühise jõulukontserdiga lossi
kapiitlisaalis.
Tänavu kannab see pealkirja “Minu jõuluraamat” ning üks
katkend kõlab ka “Pipi Pikksukast”: “Kui Tommy ja Annika Pipi juures jõule tähistavad,
jõuavad nad järeldusele, et
ei taha kunagi suureks saada,
sest suurtel pole kunagi lõbus.
Neil on vaid konnasilmad ja
kommunaalmaksud. Kuid õnneks on Pipil mõned head pillid, mis päästavad suureks saamisest.”
Küllap jõulud ongi aeg, kus
endas laps üles otsida, olla
veidi naiivne, veidi nostalgiline ja nautida kõike, mis pühadega kaasas käib.
Merike Kuldsaar:
Jõulud, see on kuuse ehtimine, pere, päevane saunaskäik,
üllatused, mõnusad toidud,
lihtsalt olemine.
Küsis Karin Viilup

