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K 18.09
14.00 Juhtkonna koosolek
16.00 Nõukoja koosolek
18.00 10. klasside lastevanemate kool
N 19.09
Õpilasesinduse valimine
18.00 11. klasside lastevanemate kool
EKSL jalgpall 6.-9. klass
R 20.09
19.00 Jukude pidu
L 21.09
Väikeste kodutütarde matkamäng
P 22.09
E 23.09
10.45 Klassivanemate koosolekud
13.00 Direktsiooni koosolek
Rahvusvaheline liikumisnädal 23.-30.sept
T 24.09
Sügisjooks
18.00 12. klasside lastevanemate kool
K 25.09
Sügisene liikumispäev
Rahvusvaheline Teadlaste ÖÖ Festival 25.-27.sept
16.00 Ainekomisjonide esimeeste koosolek
N 26.09
16.00 Gümnaasiumi mälumängu I voor
R 27.09
Euroopa keelte päeva tähistamine
Sügisene looduslaager gümnaasiumi loodusklasside õpilastele – 10b, 11b, 12b
MK Euroopa Koolispordi Päev/kettagolf
L 28.09
Sügisene looduslaager gümnaasiumi loodusklasside õpilastele – 10b, 11b, 12b
Matemaatika lahtine võistlus
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TÄNU TEGIJALE!
Merle Prii — väikeste kodu-uurijate juhendamise eest.
Diana Õun, Arne Loorpuu, Kaia Eelma, Indrek Peil ja kõik tublid abilised — õunakohviku
suurepärase korraldamise eest.

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED
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18.09
19.09
20.09
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09

Rita Ilves. Helikoptervanematest ja kvaliteetlastest
Direktsiooni info
Merle Prii. Kodu-uurijate tänupäevast
Viljar Aro
Gunnar Usin, Janne Traumann. Horvaatia radadelt
LIIKUMISPÄEV
Direktsiooni info
Irena Sink, Maris Rattasepp. Kuidas mõista ja toetada digilapsi

EDU EXEXist 2019
See oli juba viies iga-aastane haridustehnoloogia konverents. Sai hästi süüa, nägi palju
tuttavaid koolijuhte, oli mõnus peaesineja Mart Laanperega meenutada vanu aegu ja lahata
tänapäeva probleeme. Üheks meeldejäävamaks ettekandjaks oli naaberkooli õppealajuhataja
Maidu Varik, kellelt tasuks uurida, kuidas nad ikkagi kõike seda suudavad, milleni meie kuidagi
ei jõua.
Tõstatus ka aastaid lahenduseta probleem: nutitelefonid koolis – jah või ei.
On teada, et Kreekas, Prantsusmaal ja Portugalis on need koolides keelatud. Minu teada on
pea sama saavutanud ka Iirimaa ja Suurbritannia. Eestiski on koole, kus nutitelefonid peavad
päev läbi kotis olema. Mis siis õige on? Kas tunnis siiski vajaduspõhiselt kasutada? Või lubada
vaid vahetundides? Või on hea lahendus veel peidus? Täna seostatakse massilist HEV-õpilaste
teket just samal ajal alanud nutirevolutsiooniga ...
Huvitav probleem on ka see, et on päris segane informaatikaõpetaja roll koolis e kas õpilaste
juba enne kooli kodust stardi saanud digipädevused on üldse informaatikaõpetaja mure?
Kuidas leida koolis tasakaal digimeetodite ja käelise tegevuse vahel?

3/9

SÜG-Press 621
Kirjutas Indrek Peil
Teisipäev, 17 September 2019 12:46 - Viimati uuendatud Teisipäev, 17 September 2019 15:53

Kuidas õpetajat toetada digimaterjalide kasutamisel?
Kuidas saada teave kõikvõimalikest haridustehnoloogia start-up´idest ja kuidas motiveerida neid
kasutama?
Kuidas saada kooli inimesi, kes üha kiirema tempoga arenevat haridustehnoloogiat kooli
toovad, kooliõpetusega seovad ja õpetajatele vajalikuks teevad? Õpilased on ju pigem valmis,
aga suur osa õpetajatest mitte – kes lihtsalt ei taha, sest ei suuda; kes võib-olla suudaks, aga ei
leia selleks vajalikku ajaressurssi; kes digistamisse lihtsalt ei usu ...
Neile küsimustele vastukaaluks Hollandi koolijuhi Rob Houbeni mõningaid teese:
- luba kõigil kasutada nutitelefone ja õpeta neid õigesti kasutama; nende kaudu on lihtne
pääseda ligi kogu maailma teadmistele;
- kasuta tehnoloogiat personaalsete õppekavade loomiseks;
- ära keskendu teadmiste edastamisele, vaid õppimise protsessile – nii saab uute teadmiste
hankimine sisse uue hoo, mis kestab;
- ära kasuta tehnoloogiat, kui see võtab õpilaselt eksimisvõimaluse, sest eksimine on kõige
lihtsam viis õppimiseks;
- KOHTLE KÕIKI ÕPILASI EBAVÕRDSELT!
- unusta, mida tead õpetamisest, ja alusta uuesti sellest, mida sa tead õppimisest.
Saame mõelda - kas ajaga kaasas käia või koos õpilastega maha jääda?
Viljar Aro, koolijuht

SEL ÕPPEAASTAL KOOLIS ALUSTAVAD UUED
ÕPETAJAD
Kaia Eelma - õppetöö korraldaja
Ann-Mary Kuusk - klassiõpetaja
Urmas Lehtsalu - perekonnaõpetus
Kaie Lepp - klassiõpetaja, 3.d klassijuhataja
Helen Reino - klassiõpetaja, 3.c klassijuhataja
Tiia Rihvk - inglise keel
Merlin Vares - klassiõpetaja, 2.c klassijuhataja
Ainar Õunpuu - ajalugu, 7.c klassijuhataja

MEIE UUED KLASSIJUHATAJAD
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1.a klass – Katrin Rosin
1.b klass – Ruta Kelt
1.c klass – Merje Lindmäe
1.d klass – Merle Lepik
5.a klass – Linda Kuuseok
5.b klass – Merje Oopkaup
7.e klass - Mare Poopuu
8.e klass - Indrek Peil
10.ab klass - Marju Roberts
10.c klass - Diana Õun

TÄNUSÕNAD
Õunakohvik SÜGisõunad on tänaseks päevaks ajalooks saanud. Vaatamata vihmasele ja
tuulisele ilmale leidis meie kohviku üles 165 külastajat, sealhulgas ka mõni koolitöötaja. Suur
aitäh neile selle eest! Aitäh ka kõikidele tublidele koolitöötajatele ja -õpilastele, kes ei pidanud
paljuks oma abikäe ulatada selleks, et me oma kohviku ikka avada saime. Tänusõnad kuuluvad
teile, Arne Loorpuu, Kaia Eelma, Indrek Peil, Merlin Vares, Stella Hommik, Merle Prii, Jaanika
Kask, Mari Ausmees, Katrin Rosin, Aado Haandi, Kersti Truverk ja 11. klasside rahvatantsijad
Päkasärast, Varsakabi, Alo Benno, Lotta Meet, Martin Vesberg, Rene Dubrovski.
Diana Õun

RAHVUSVAHELINE LIIKUMISNÄDAL 2019
23.-27.september
Selgitame välja kõige tublima ja aktiivsema klassi.
ESMASPÄEVAL, 23. septembril TEATEJOOKSUD JA KERGEJÕUSTIKU MV
Klasside õpilaste nimeline registreerimine saata 20.09.2019 e-mailile
enn.laanemae@syg.edu.ee
Arvestus toimub 5.-6.kl., 7.-9.kl., 10.-12.kl.
15.00 5.-9.kl
5T + 5P pendelteatejooks
15.15 5.-9.kl. pallivise (P,T)
15.45 5.-9.kl. 600m jooks (P,T)
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16.15
16.30
16.45

10.-12.kl
10.-12.kl.
10.-12.kl.

5T + 5P pendeltejooks
100m (P, T)
600m jooks (P,T)

TEISIPÄEVAL, 24.septemberil

SÜG-I XX SÜGISJOOKS 1.-12.kl (Tervisepark)

AJAKAVA
14.00 - 1. kl.T (1 km) 15.20 - 5 - 6.kl.T (2 km)
14.10 - 1. kl.P (1 km) 15.30 - 5 - 6.kl.P (2 km)
14.20 - 2. kl.T (1 km) 15.40 - 7.kl. P (2 km)
14.30 - 2. kl.P (1 km) 15.50 - 8-9.kl.P (4 km)
14.40 - 3. kl.T (1 km) 16.00 - 7-9.kl.T (2 km)
14.50 - 3. kl.P (1 km) 16.25 - 10 -12.kl.T (4 km)
15.00 - 4. kl.T (1 km) 16.30 - 10-12 kl. P (7.3 km)
15.10 - 4 .kl.P (1 km)
KOLMAPÄEV, 25. septembril ÜLEKOOLILINE LIIKUMISPÄEV 1.-12.kl
Tundidevaba päev, kus õpilased osalevad avatud liikumis- ja sportimisringides üle Kuressaare.
Ringitundide nimekiri ja ajakava on leitav kooli kodulehel alates 17. septembrist, et
registreerimise avanemisel oleks esimene valik juba tehtud.
1.-4. klassi lapsed valivad 2 ringitundi; 5.-12. klassi lapsed valivad 3 ringitundi.
Registreerimisel toimib põhimõte ”KES EES, SEE MEES!”, kuna erinevates ringides on
osalejate arv erinev.
Ringitundidesse registreerimine toimub elektrooniliselt ja see avatakse 19. septembri õhtul kl
20.00
Õpilane registreeritakse isikukoodi alusel! Sellekohane link tuleb üles kooli kodulehele!
Ühe ringitunnina on avatud ka ainetevaheline teatejooks, kuhu klass peab välja panema oma
esinduse.
Kes osaleb teatejooksul, teeb ülejäänud ringide valikust ühe valiku vähem.
Näide: Algklassi õpilase valikud: aineteteatejooks, ringitund 1
Põhikooli õpilane: aineteteatejooks, ringitund 1, ringitund 2
Gümnaasiumi õpilane, aineteteatejooks, ringitund 1, ringitund 2
Aineteteatejooksu võistkondade suurused, kus iga õpilane lahendab ühe aine ülesannet:
1.- 4. klass – 8 liiget (muusika, kehaline, eesti keel, matemaatika, loodusõpetus, kunst, male ja
väikeklassi ülesanne) Algus kell 12.00 1. korrusel
5.- 6. klass – 12 liiget (muusika, kunst, matemaatika, arvuti, eesti keel, kirjandus, ajalugu,
kehaline, bioloogia, inglise keel, saksa keel ja väikeklassi ülesanne). Algus kell 10.30 1.
korrusel
7.- 9. klass – 15 liiget (muusika, kunst, matemaatika, arvuti, eesti keel, kirjandus, ajalugu,
kehaline, füüsika, bioloogia, geograafia, keemia,inglise keel, saksa keel ja väikeklassi ülesanne)
Algus kell 10.30 1. korrusel
10.- 12. klass – 15 liiget (muusika, kunst, matemaatika, arvuti, eesti keel, kirjandus, ajalugu,
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kehaline, füüsika, bioloogia, geograafia, keemia,inglise keel, vene keel ja väikeklassi ülesanne).
Algus kell 9.00 1. korrusel
Kui klassis on vähem õpilasi, võib mõni õpilane kahte ainet vastata. Iga vale vastus toob klassile
juurde 30 trahvisekundit - seega on väga oluline küsimustele vastamine!
NELJAPÄEVAL, 26.septembril PALLIMÄNGUDE PÄEV (meeskonnas 5 liiget)
14.00
5.-6.kl. T rahvastepalliturniir SÜG-i võimlas
14.00
5.-6.kl P Mini-areenal jalgpalliturniir
15.00
7.-9.kl P jalgpalliturniir kahel väljakul kooli kunstmurustaadionil
15.00
7.-9.kl T saalihoki turniir kooli võimlas (vahetusjalatsites)!
16.30 10.-12.kl P jalgpalliturniir kooli väljakutel
16.30 10.-12.kl T saalihoki turniir kooli võimlas (vahetusjalatsites)!

NOORSOOPOLITSEI KOOLITERVITUS
Hea koolipere, lapsevanemad!
Kutsun teid üles pingutama ühiselt selle nimel, et esimesest koolipäevast alates tunneks iga
Eestimaa laps end kooli minnes ja seal olles turvaliselt. Nii nagu ka varasematel aastatel on
koolialguse esimestel päevadel koolide juures ja suurematel ristmikel politseinikud ja
vabatahtlikud, et aidata lastel turvaliselt kooli jõuda. Selleks, et koolis olles iga laps end
turvaliselt tunneks, saate oma panuse anda just teie, koolipersonal ja lapsevanemad. Kutsun
teid üles tegema endast kõik, et meie koolid oleksid kiusamisvabad.
Koolis veedab laps pea kolmandiku oma ööpäevast. Õpetaja jagab lastega klassiruumi ning
möödub lugematul arvul kordi neist koridoris, sööklas või kooliõues. Nii saata just teie tähele
panna märke, mis viitavad kiusamisele. Olgu selleks tobedate hüüdnimede panemine või
omavaheline nügimine, meie võimuses täiskasvanutena on reageerida ja sekkuda. Koolidel on
olemas käitumisjuhised, mida kiusamise korral teha ning enamikel ka tugipersonal, kelle abiga
sekkuda ning lahendusi otsida. Igal koolil on oma noorsoopolitseinik, kellega saate ühendust
võtta. Julgustan abi küsima kohe, kui ilmnevad esimesed märgid kiusamisest või abivajavast
lapsest. Mida kauem kiusamine kestab, seda keerulisem on asjaosalisi sellest ringist välja
saada. Eelmisel aastal lahenduseta jäänud kiusamised jätkuvad tõenäoliselt ka sel aastal.
Eelmises koolis toimunud kiusamine võib ohvrit saata ka uues koolis. Teeme koos nii, et
kiusamisele ei oleks koolis kohta ja pakume abi nii ohvrile kui kiusajale, sest sageli võib kiusaja
olla ise kiusamise ohver.
Lapsevanemad, teie saate kodus rääkida lastega sellest, mis neile muret valmistab ja mida nad
on koolis tähele pannud. Vahel pole vaja teha enamat, kui leida see aeg, et oma last kuulata ja
ehitada nii üles usalduslikku suhet temaga. On oluline, et lapsevanem selgitab, mida kiusamine
tähendab, et laps oskaks seda koolis märgata. Ka siis, kui laps räägib kiusamisjuhtumitest, mis
ei ole otseselt temaga juhtunud, tasub sellest teavitada kooli. Vahel juhtuvad inetud lood siis,
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kui õpetaja ei viibi klassis. Mõnikord toimub kiusamine sotsiaalmeedias ning õpetajal polegi
võimalik sellega kursis olla. Koolimajas on ka kohti, kus õpetajaid polegi. Olgu selleks akendeta
tualettruum, kus kellegi kiusamise eesmärgil pidevalt tulesid kustutatakse või pesuruum, kuhu
kiuslikud noored võtavad kaasa mobiiltelefone, et teisi pildistada. Igasugune tagasiside
lapsevanemalt aitab koolil lahendusi otsida kiusamise tõkestamiseks ja ennetamiseks. Enda
lapse kuulamine ja toetamine võib lõpuks aidata ka neid noori, kellel pole kodus võimalik enda
muredest rääkida.
Internetis on kõikidele kättesaadav ka Ohutusraamat, mis on loodud 1. klassi minevate laste
vanematele toetava materjalina turvalise kasvukeskkonna kujundamiseks.
Palun levitage laste seas infot ööpäevaringsest lasteabi telefonist 116 111, kuhu lapsed saavad
ise mure korral iga hetk helistada.
Turvalist kooliaasta algust soovivad
Kuressaare linna noorsoopolitseinik Ahto Aulik (ahto.aulik@politsei.ee; tel: 4549748) ja
Kuressaare linna piirkonnapolitseinikud Dairi Alliku (dairi.alliku@politsei.ee; tel:4549751) ja
Žanna Kreštšenko (zanna.krestsenko@politsei.ee; tel: 4549783 ).

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. Kuidas on huumor teise sõnaga?
2. Mis on Hollandi pealinn?
3. Kes on pildil?
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4. Kes on kanavaras?
SÜGPress
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