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20. aprill 2011 - Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea - Number 304

KOLMAPÄEVAST REEDENI

K 20.04
14.00 Direktsiooni koosolek
14.00 Viimase kella päev 12. klassile
15.00 Tehnikanõukogu koosolek
MK eesti keele tasemetöö 11. klassile
16.00 Nõukoja koosolek
N 21.04
Ül Mattiiseni konkurss Jõgeval
R 22.04
SUUR REEDE
E 25.04
10.00 Riigieksam: KIRJAND
Kevadnädal (eriplaan)
Projektõppepäev 5.–11. kl
Õpilaste kunsti- ja käsitöönäitus
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T 26.04
09.00 SA juhatuse koosolek
11.00 MK algklasside näitemängupäev
16.00 Õpilasesinduse koosolek
K 27.04
14.00 Direktsiooni koosolek
15.00 Õppekavateemaline koosolek
N 28.04
16.00 Direktsiooni vastuvõtt parimatele õpilastele
19.00 Kooli kevadkontsert
20.30 Direktsiooni vastuvõtt parimate õpilastele vanematele ja juhendajatele
R 29.04
10.00 Riigieksam: ÜHISKONNAÕPETUS

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED

K 20.04 Riina Laanes: Madeira
N 21.04 Direktsiooni info
R 22. 04 Suur reede
E 25.04 Riigieksamikirjand
T 26.04 Elle Tasa: Maailma katusel tsekkimas Mt. Everesti piirkonnas

DIREKTSIOON TÄNAB

Rita Ilves – õpilaste väga hea ettevalmistuse eest üleriigiliseks põhikoolide teatrifestivaliks ja
vendade Liivide luulekonkursiks

SISEKONTROLL

2 / 13

SÜG-press nr 304
Kirjutas Indrek Peil
Teisipäev, 19 Aprill 2011 18:00 -

Dokumentatsiooni ajakohasus ja täiendamine

OLGU TEIL ÕNNE, ABITUURIUM!

Minu ühe lemmikautori Nick Oweni „Metafoori maagiast” järgmine lugu...

Tähtsa golfivõistluse ajal leidis kuulus golfimängija Gary Player end liivalõksust. Tal tuli
sooritada eriti keeruline löök. Ta harjutas seda mõttes mitu korda ja koondas kogu jõu
keskendumisele. Kurikas puudutas õrnalt palli. Pall lendas liivasajus taevasse, rippus hetke
õhus, laskus, põrkas kaks korda ning peatus pool meetrit august eemal. Kui Gary pärast lööki
muruplatsi poole jalutas, hõikas keegi rahva hulgast: „Hei, Gary! See oli tõesti õnnelik löök!”
Gary peatus ning pöördus mehe poole. „Arvan, et sul on õigus,” sõnas ta, „aga kas tead, kui
naljakas see on!? Mida rohkem ma harjutan, seda paremaks ma muutun, ja mida paremaks ma
muutun, seda rohkem on mul õnne!”

Soovin meie abituuriumile õnne – tutipäeval, suurel reedel, kirjandi kirjutamise ajal, kogu
eksamiperioodil ja õige ülikooliukse leidmisel. Ka harjutada jõuab veel – nii tutipäeval, suurel
reedel, kogu eksamiperioodil ja õige ülikooliukse leidmiseni välja.

Ärge kartke ka kaotada, sest kaotus õpetab rohkem elutarkust kui edu. Sageli avastame,
kuidas midagi teha, olles kogenud, mida ei tohi teha. See, kes kunagi vigu pole teinud, pole ka
midagi avastanud.

Ja pidage meeles, et kõigile võivad naeratada suured võimalused, kuid paljud ei märka neid.
Ainus võimalus nende tulekuks valmis olla on lihtsalt uskuda homsesse päeva.

Ja saage suureks, sest vaid tõeliselt suur inimene jääb südames ikka lapseks ja vaid nii elad
tegelikult.
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Viljar Aro, koolijuht

TEADE ABITURIENTIDELE

25. aprill on taas lõpukirjandi kirjutamise päev. Üht-teist vajalikku kirjandi kirjutamiseks leiab
kooliraamatukogu AJAVEEBIST, aadressil http://sygrmtk.blogspot.com/ lingi alt: Valmistume
lõpukirjandiks.

Edukat õppimist ja kirjutamist!

Iivi Vikat, raamatukogu juhataja

TEADE

25. aprillil kell 20.00 SÜGi aulas Kreputlaste ja Krevera KERGLANE KEVADÕHTU. Pääse 1
euroraha.
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VÄIKESED VÕIMLEJAD

Laupäeval, 9. aprillil toimus Vanalinna Põhikooli saalis festival "Hea rühiga ellu". Meie 1.a ja 1.b
klassi tüdrukud (Kärt, Hanna, Gervila, Kelli, Marleen ja mina) tantsisime pallikava, mille õpetas
meile õpetaja Margit Mägi. Uhke tunne oli esineda žürii ees! Kindlasti tuli neile naeratada! See
päev oli meile nii põnev!
Eliise Kask, 1.a klassi õpilane

Väikesed võimlejad

LOODUSTEADUSLIKE UURIMISTÖÖDE KONKURSSIDE
TULEMUSTEST

Meie õpilased on sel õppeaastal koostanud mitmeid üsna huvitavate teemadega uurimistöid,
mis enamikus sai saadetud ka vabariiklikele konkurssidele.
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Võtsime osa nii keskkonnaalaste uurimistööde konkursist kui ka Archimedese ehk
noorteadlaste konkursist. GLOBE-koolide konkursi tööde esitamise tähtaeg on alles maikuus,
ka sealt võtame osa. Selle konkursi kokkuvõtted selguvad aga suvel ja lõpukonverents toimub
alles septembrikuus.

Kõigepealt viimasest konkursist. Reedel, 15. aprillil toimunud Õpilaste Teadusliku Ühingu
aastakonverentsil kuulutati välja Archimedese konkursi tulemused.

Sel aastal saadeti Archimedese konkursile kokku 105 tööd – see on kõige suurem tööde arv,
mis kunagi on sellele konkursile saadetud. Seetõttu oli ka üsna raske parimate hulka tulla.
Sellega sai siiski hakkama Karl Eik Rebane 8.b klassist, kes saavutas põhikooli osas oma tööga

„Sõrves talvituvad merikotkad“ auhinnalise teise preemia. Kahjuks rohkem saarlasi auhinnatute
hulka ei jõudnud. Teise ehk suulisesse vooru jõudis viie parima hulgas ka Magnus Kaldjärv
samuti 8.b klassist tööga „Kes talvituvad Sõrve punkrites?“.

***

Keskkonnaalaste uurimistööde konkursi tulemused selgusid juba märtsi viimastel päevadel.
Sellel konkursil saavutasid meie õpilased järgmised tulemused:

5.–7. klass: Mart Mölder 5.b klass: "Saaremaa maod" – I koht.

8.–9. klass: Hanna Tuus 8.b klass: "Valge-toonekure (Ciconia Ciconia) bioloogiast ja levikust
ning pesitsemisest Saare maakonnas" – I koht; Kaspar Mölder 8.b klass: "Lindude talvitumisest
kahel külmal talvel Kuressaares" – III koht; Gerda Nelis 9.b klass: "Saare maakonna
päevalehtedes ilmunud loodus- ja

keskkonnateemalised artiklid 2010. aastal" – 4. koht.
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Neis kahes vanuseklassis osales meilt veel mitu õpilast oma töödega, kuid kohad kuulutati välja
vaid kuni 5.–6. kohani.

Põhikooli osas olid väga tublid ka meie toredad konkurendid Aste Põhikoolist Helena Ellermaa
ja Merilin Mänd tööga: "Kahe ristmiku maksimaalne-keskmine müranivoo võrdlus" – III koht.
Juhendaja õp Ülle Soom. Gümnaasiumi osas aga olid saarlastest parimad meie naaberkooli
gümnasistid peamiselt õpetaja Sirje Kereme juhendamisel: Kevin Schultz 10. klass:”Sündivus ja
suremus aastatel 1860–2011 minu emapoolses Ohaka suguvõsas” – 4. koht; Maarja-Liis
Mereäär 11. klass: “Muhu pühapaigad” – 5. koht; Vilmar Uljas 10. klass: „Tervislik eluviis
tänapäeva ühiskonnas ning inimeste suhtumine sellesse” – 10. koht.

Meie õpilaste juhendajad olid Inge Vahter ja Mart Mölder ning Gerda töö juhendajaks ka Reet
Igav. Mitme meie töö juures oli väga heaks abiliseks-juhendajaks jällegi loodusvaatleja Mati
Martinson. Mati oli juhendajaks ka Karl Eigi kõrgelt hinnatud töö koostamisel. Aitäh! Kiitus
kõigile konkursist osavõtnutele ja indu edaspidisteks uuringuteks!

Keskkonna-alaste tööde konkursi sõidu Tartusse finantseeris meile Euroopa Sotsiaalfond.

Inge Vahter ja Mart Mölder, noorte uurijate juhendajad

KOOLITEATRITE FESTIVAL RAKVERES

8.–10. aprillil toimus Rakveres 30. vabariiklik kooliteatrite festival. Peapreemia ehk grand prix´
pälvisid Jõgeva Gümnaasiumi Liblikapüüdjad lavastusega "Ükskord Moskvas". Laureaaditiitli
väärilisteks tunnistati Viimsi Keskkooli K.O.K.K, Saaremaa Ühisgümnaasiumi Kreisis ja Rakvere
Gümnaasiumi teatriansambel .
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Üritust korraldasid Rakvere kooliteatrid koostöös Eesti Harrastusteatrite Liiduga. Festival leidis
aset Rakvere Teatris ja Rahvamajas. Programmi hindas žürii koosseisus Toomas Lõhmuste,
Inga Vares, Elina Pähklimägi, ja Eva-Liisa Linder ning lavale astus kokku 23 truppi erinevatest
Eesti paikadest.

Lisaks etenduste programmile toimus festivalist osavõtjatele reede õhtul pidu Aqva
veekeskuses ja laupäeva õhtul Rakvere rahvamajas. Pärast iga päeva lõppu andis žürii
truppidele tagasisidet, mis Kreisise jaoks oli väga positiivne. Kiideti terviklikkust, materjalivalikut
ja hästi kuulata oskavaid poisse. Inga Vares leidis Kreisise poiste juures lausa puškinlikku
väärikust.

Festivali kujundus oli erakordset originaalne."Ma ei taha, et see oleks mingi tilu-lilu,
sära-silmadesse-rõõmus festival," ütles Birgit Landberg, Kooliteater 2011, Rakvere peakunstnik
ja tõepoolest – kujundus oli väljapeetult kaunis, kuid samas noortepärane. Avamine ja
lõpetamine jätsid suursuguse ja vägeva mulje, mis saavutati hea muusika ja valgusega.

Kiitmist väärib samuti festivali toitlustus. Sööklatädid olid vastutulelikud, sõbralikud ning toit
maitsev. Oma tänulikkuse tagasihoidlikuks väljendamiseks kinkis Kreisis peakokale toataime ja
mõned soojad sõnad, mis vahval tädil rõõmust pisara silmanurka tõid.

Kreisislastele endale möödus üritus suures osas vaataja rollis. Taavi Turk avaldas arvamust, et
Kreisis oli ainus trupp, kes kõiki etendusi pea täies koosseisus vaatamas käis. Tuli tõdeda, et
läbiv joon festivalil oli ropendamine, karjumine ja reaalsuse poole püüdlemine, mis mõnel trupil
hästi õnnestus ja mõnel mitte nii hästi.

Kreisise juhendaja Sirje Kreisman on ikka öelnud, et ta ei käiks mingitel festivalidel, kui ei saaks
oma truppi täielikult usaldada. Tõepoolest – kui Kreisman laupäeva öösel kella ühe paiku
Kreisise klassi piilus, olid klassis tuled juba kustunud. Kreisislased ei taha oma juhendajale
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peavalu valmistada.

Festival oli meile suurepärane kogemus. Saime näha, mis trendid on praegu valdavad eesti
kooliteatris, ja nautida Kreisise muhedat seltskonda. See reis tõesti ühendas ja julgustas meid.

Juhendajatele tänutäheks antud kirja sissejuhatus võtab hästi kokku festivali põhiidee: „Juba 30
aastat on kevaditi kogunenud Eesti kooliteatrite noored, et vahetada jõudu, mõtteid ja
kogemusi. On kogunetud, et läbi teatri sünniks uus, parem ja ilusam ilm. Igal kevadel visatakse
kooliteatrite festivalil õhku suur hulk Väge. Meil on väga hea meel, et Te seda Väge liigutate ja
liikuma panete ja et see Vägi lavadel üle Eesti noorte poolt elama pannakse./--/ See on väga
kaunis tegu.”

Riinu Ansper, Kreisise liige

VENDADE LIIVIDE KONKURSS

12. aprillil toimus Saaremaa Ühisgümnaasiumis maakonna vendade Liivide etluskonkurss, kus
osales 27 õpilast. Žüriisse kuulusid näitleja Ott Aardam, harrastuslavastaja Maire Sillavee,
harrastusnäitleja Liivi Väli ja Kuressaare Linnateatri projektijuht Elen Pärtel. Tagasisidet
esinemise kohta andis näitleja Tiit Sukk, kellele noored said ka küsimusi esitada näitlejatöö
telgitaguste kohta.

Žürii märkis ära Maria-Helena Palijenko ja Karina Lõbusa (mõlemad SÜGist, juhendaja Rita
Ilves). Eripreemiatega tunnustati Argo Sannikut ja Kertu Oleskit KG-st (mõlema juhendaja Marit
Tarkin), Liina Saloneni KG-st (juhendaja Heidi Truu) ja Aale Lemberit KPK-st (juhendaja Merike
Olo). Laureaaditiitli pälvisid Airike Kapp SÜG (juhendaja Rita Ilves), Karl Kadak KVK (juhendaja
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Kadi Tänav), Kert Tammel KG (juhendaja Heidi Truu). Grand prix läks Liisa Saaremäelile
SÜGist (juhendaja Rita Ilves).

SÜG-Press

KREPUTLASTE EDUKAS NÄDALAVAHETUS PÕLVAS JA
ALATSKIVIL

15.–16. aprillini toimus Põlvas üleriigiline keskastme kooliteatrite festival, kus osales 19 truppi.
Ürituse korralduse kohta saab vaid kiidusõnu lausuda. Etenduste tase oli väga tugev ja žürii
asemel hindajate rollis küll ei oleks tahtnud olla.

Võidu viis koju Viimsi trupp Eksperiment. Saaremaad esindasid meie kooli Kreputlased ja OG
Mo-teater. Lisaks žürii ülipositiivsele tagasisidele said mõlemad trupid ka eripreemia.
Kreputlaste etendust "Armastus on see...?", saab näha 25. aprillil kell 20.00 SÜGi aulas
Kerglasel Kevadõhtul.

Suur aitäh Kreputlastele väga tubli esinemise ja muidu mõnus olemise eest! Tänud ka bussijuht
Tõnu Vaherile. Meie tore sõit sai teoks Euroopa Sotsiaalfondi ja SÜGi toetusele.

Nädalavahetuse kohta võib öelda nagu reklaamis – see oli kaks ühes, sest Põlvast jõudsime
ära käia ka Alatskivil 23. üleriigilisel vendade Liivide konkursil, kus osalejaid 20 ja tase äärmiselt
ühtlane. Konkursi žürii, kuhu kuulusid näitleja Tiia Porss, Tartu Tudengiteatri juht Kalev Kudu ja
varasematel Liivi konkurssidel edukalt esinenud Aleksander Bankiir, andis välja ühe eripreemia,
mis läks Viimsi kooli, ja peapreemia, mis tuli meie kooli 5.b klassi õpilasele Airike Kapile. Lisaks
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sai Airike ka publikupreemia. Kuna Airikesel oli see esimene üksiketlejate konkurss, on tegu
suisa supersaavutusega.

Airike Kapp

Varem on sellelt konkursilt meie kooli tulnud peapreemiad Velvo Välile, Ott Aardamile, Lee
Treile (kes nüüd professionaalsed näitlejad), ja Marian Heinatile, kes Kõrgemas
Lavakunstikoolis näitlejaks õppimas. Tänud ja suured õnnesoovid Airikesele!

Rita Ilves, Kreputlaste juhendaja

SÜG-I NEIUD PARIMAD

12. aprillil 2011 kogunesid Leisi Keskkooli kolme kooli A-vanuseklassi neidude võistkonnad, et
maha pidada Saare maakonna meistrivõistlused võrkpallis. Mängiti viiest geimist parem.
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Esimeses mängus kohtusid Kuressaare Gümnaasium ja Leisi Keskkool, mille võitis seisuga 3:0
Leisi KK. Teises mängus jooksid väljakule Kuressaare Gümnaasiumi ja Saaremaa
Ühisgümnaasiumi neidude võistkonnad. Kohtumise võitsid SÜGi neiud samuti tulemusega 3:0.
Päeva kolmandas mängus kohtusid SÜGi ja Leisi KK neiud. Väga tasavägise ja pingelise
mängu võitis kindlalt 3:0 Saaremaa Ühisgümnaasium. Võistluse paremusjärjestus oli järgmine:
I koht Saaremaa Ühisgümnaasium
II koht Leisi Keskkool
III Kuressaare Gümnaasium
SÜGi võidukas neidude võistkonnas mängisid Mari Peeters (kapten) 11B, Michell Kreem 11A,
Mari-Liis Tishler 12B, Stella Niit 10B, Liina Lepik 12B, Triin Tambur 10B, Kerli Mägi 10C. SÜGile
tagas võidu neidude väga sujuv koostöö, tugev ründelöök, kindel blokk ja hea julgestus.
Tänan neide ilusa võistluspäeva eest ning suur tänu ka Euroopa Liidu Sotsiaalfondile, kelle
toetusel võistlussõit teoks sai.
Aime Metsmaa, SÜGi kehalise kasvatuse ainekomisjoni esimees

LINGVISTIKAOLÜMPIAAD

Möödunud nädalavahetusel toimus Tartus vabariiklik lingvistikaolümpiaad, kuhu eelvooru
tulemuste põhjal oli kutsutud ka 6 meie kooli õpilast. Tegu on eelkõige gümnaasiumi
olümpiaadiga, kust võivad osa võtta ka 9. kl õpilased.
Meie õpilaste tulemused on järgmised:
7. koht Elina Varendi 12c
8. koht Karli Kontkar 12c
10. koht Kaisa Papp 12c
12. koht Liisa Saaremäel 12c
13.–15. koht Brait Õispuu 12c
29. koht Henri Sink 9b
Märkimist väärib kindlasti ka meie endise õpilase Mihhail Afanasjevi tubli saavutus: 3. koht.
Õnnitlused!
SÜG-Press
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