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Õppeaasta parimad
Lissel Lee Tamtik,
2016/17. õppeaasta parim sportlane:
kahekordne maakonna meister 60 m tõkkejooksus; Saaremaa
koolinoorte sisekergejõustiku meistrivõistlustel II koht
kaugushüppes; Saaremaa koolinoorte sisekergejõustiku
meistrivõistlustel III koht 60 m jooksus; TV 10 Olümpiastarti
Saaremaa II etapil I koht 60 m tõkkejooksus; TV 10
Olümpiastarti Saaremaa II etapil I koht kõrgushüppes; TV 10
Olümpiastarti Saaremaa IV etapil I koht palliviskes, I koht
kaugushüppes; maakondlikul teatekrossil võistkondlik II koht;
Saare maakonna 4.-5. klasside rahvastepallivõistlustel III koht;
TV 10 Olümpiastarti vabariiklikul IV etapil 9. koht palliviskes.
Liisa Katariina Sünter,
2016/17. õppeaasta parim õppur II kooliastmes:
maakondlikul matemaatikaolümpiaadil I koht; Saare maakonna
4.-5. klasside rahvastepallivõistlustel III koht.
Riko Robi Tamtik,
2016/17. õppeaasta parim sportlane:
TV 10 Olümpiastarti Saaremaa I etapil I koht kuulitõukes;
Saaremaa koolinoorte sisekergejõustiku meistrivõistlustel II
koht teivashüppes; Saaremaa koolinoorte sisekergejõustiku
meistrivõistlustel III koht kuulitõukes; Saaremaa
meistrivõistlustel korvpallis võistkondlik I koht; vabariiklikul TV
10 olümpiastarti võistlusel esikoht kuulitõukes; 3x3
korvpallivõistlusel võistkondlik I koht; Saaremaa Koolinoorte
Meistrivõistlustel võrkpallis võistkondlik III koht; TV 10
Olümpiastarti Saaremaa IV etapil II koht kettaheites.
Saara Väli,
2016/17. õppeaasta parim huvitegevuses,
Orissaare Gümnaasiumi talent 2017:
maakonna kunstiõpetuse olümpiaadil I koht; vabariiklikul
kunstiõpetuse olümpiaadil parima kodutöö preemie; Saare
maakonna põhikoolide parim naisnäitleja; maakondlikul
geograafiaolümpiaadil III koht; Saare maakonna põhikoolide
võistlusmängul Kunstivikker I koht; Saare maakonna
põhikoolide võistlusmängul Koolivikker III koht; Saare
maakonna esindamine põhikoolide kooliteatrite riigifestivalil,
näitlejapreemia.
Lisell Reinmets,
2016/17. õppeaasta parim õppur III kooliastmes.
Ott Kärner,
2016/17. õppeaasta parim õppur IV kooliastmes:
maakondlikul majandusolümpiaadil I koht; maakondlikul
füüsikaolümpiaadil II koht; maakondlikul
matemaatikaolümpiaadil II koht; 7. vabariiklikel koolinoorte
tuletõrjespordi võistlustel võistkondlik II koht; BAFF
Liidriakadeemia 2017 võitja.

Direktori kiitused
1. Kooli eduka esindamise eest D-klassi maakonna meistrivõistlustel kergejõustikus:
Elisabeth Ige – I koht 300 m jooksus ( maakonna meister);
Ardi Kald – III koht 60 m jooksus.
Juhendajad: Riina Paat ja Margo Rüütel.
2. Kooli eduka esindamise eest TV 10 OS IV etapil:
Karl Õunapuu - I koht kettaheites;
Tormi Joonatan Metsla - 5. koht kettaheites;
Matin Štolfa - 7. koht kettaheites;
Lissel Lee Tamtik - 9. koht palliviskes.
Juhendajad: Riina Paat ja Margo Rüütel.
3. Kooli ja maakonna esindamise eest Saaremaa kergejõustiku meistrivõistlustel:
Tüdrukud C-klass
Sandra Stahhiv - maakonna meister 60 m jooksus, II koht
800m jooksus;
Lissel Lee Tamtik - maakonna meister 60 m tõkkejooksus,
kaugushüppes ja palliviskes.
Tüdrukud B-klass
Lehte Lehtjõe - maakonna meister kuulitõukes, II koht 100 m
jooksus;
Eliise Vichterstein - maakonna meister kaugushüppes, kõrgushüppes ja kettaheites.
Poisid C-klass
Eke Rüütel - III koht palliviskes.
Poisid B-klass
Timo-Tauri Ligi - III koht 300 m jooksus;
Tõnn Kaspar Pärn - III koht 800 m jooksus.
Juhendajad: Riina Paat ja Margo Rüütel.
4. Kooli ja maakonna eduka esindamise eest üleriigilisel
kunstiolümpiaadil
Saara Väli – auhind „Parim kodune töö“.
Juhendaja: Katrin Vaher.
5. Kooli ja maakonna esindamise eest üleriigilisel NUPUTA
võistlusel:
Indrek Meitern;
Kristofer Kollo.
Juhendaja: Marika Lass
Direktor Marjana Prii
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Lehmadel külas

Orissaare Gümnaasium
ootab oma meeskonda
alates 2017/2018.
õppeaastast
0,5 ametikohaga füüsikaõpetajat
(põhikool ja gümnaasium)
Kandidaadilt ootame
• kvalifikatsioonile vastavat haridustaset,
• lastega koos tegutsemise soovi ja
rõõmu,
• otsustus- ja vastutusvõimet,
• kohusetundlikkust,
• head suhtlemis- ja koostööoskust
Tööle asumise aeg on 01. september 2017.
Kandideerija peab vastama haridus- ja teadusministri 29.08.2015 määruses nr 30 sätestatud nõuetele.
Vajalikud dokumendid:
∗
avaldus,
∗
CV,
∗
haridust tõendavate dokumentide
koopiad
saata hiljemalt 01.07.2017 aadressil:
Orissaare Gümnaasium
Kuivastu mnt. 29
Orissaare 94601
Saare maakond
või kool@oris.edu.ee
Info telef. 5344 9474 (direktor),
453 0262 (sekretär)

Lastekaitsepäeval ja ülemaailmsel piimapäeval avanes 1. ja 2.
klassi lastel võimalus külastada Kõljala POÜ Haeska farmi. Ise
vahetult lehmapidamist ja piimatootmist näha on hoopis etem
kui seda raamatust uurida. Lisaväärtust andsid päevale vasikate, mullikate ja lehmade sõbralikud pilgud, kui nendele sadakond pehmet paid välja jagasime.
Tänusõnad reisi eest kuuluvad Eesti Põllumajandus Kaubanduskojale.
Õpetajad Kai Paasoja ja Maris Tamm

Koolielu
Orissaare Gümnaasium – ettevõtlik kool
Orissaare gümnaasiumis on olnud ja saab ka edaspidi olema
eesmärgiks ettevõtlikkuse edendamine. Selle eesmärgi täitmiseks oleme ühinenud ülevabariigilise ettevõtlike koolide võrgustikuga. Veebruaris toimunud ettevõtliku kooli standardi järgse hindamise kohaselt oleme eesmärgile üsna lähedale jõudnud, õppeprotsessi hindamises oleme lausa hõbestandardi
väärilised. Töö õpilaste ettevõtliku mõtteviisi arendamiseks
jätkub ka järgnevatel aastatel, sest tänapäeva maailmas edukaks toimetulekuks vajab iga inimene motot: tahan-suudanteen.
Allpool mõned näited ettevõtlikest tegevustest 2016/17. õppeaastal.
14. septembril organiseerisid 9. klassi õpilased 5. klassi õpilastele vanemasse kooliastmesse vastuvõtuks meeleoluka ürituse
Maasilinnal.
21. septembrist alates toimuvad õpilasesinduse algatusel iganädalased kohvikukolmapäevad.
Rahvusvahelises teatrilaagris osalenud õpilased edastasid
oma muljeid ja õpetasid mänge kuus.oktoobriku
Kooli sünnipäeva tähistamiseks toimus õpilasalgatusena ühine
sünnipäevatordi valmistamine. I veerandi viimane koolipäev oli
meeleolukas: õpilased laulsid etteantud viisil laule, millele nad
olid pidanud ise sõnad mõtlema. 1.-4. klass laulis "Põdra maja", 5.-8. klass "Me pole enam väikesed" ja 9.-12. klass "No
oota sa" viisil. Seejärel said kõik süüa õpilasesinduse valmistatud torti.
Novembris toimusid ajaloo ja kirjandus- ning looduainete nädalad. Uuendusena toimus ajaloo-ja kirjandunädalal maastikumäng, kus võistkonnad said valida sisemaastikumängu, traditsioonilise maastikumängu ja nutimaastikumängu vahel. Maastikumängude korraldajateks ja läbiviijateks olid 11. klassi õpilased. Loodusainete nädalalal toimus lõimitud õpe: kuulasime
külalislektoreid, ettevõtja Ville Jehe ja alpinist Alar Sikk, kes
selgitasid, kuidas reaalained on nende elu rikastanud ning kuidas seada endale eesmärke ja neid ellu viia; vaatasime Matsalu loodusfilmide festivali (2015) parimaid filme, mille käigus
õppisid gümnasistid lõimitult inglise keelt ja bioloogiat elus endas; mõtisklesime Maa ajaloo ja tekke üle uudistades näitust,
mille koostasid abituriendid, kes näituse matemaatika ja geograafia ainetunde ühildades valmis meisterdasid; „Millest on
tehtud maailm?” mõtisklesime arvuti- õpetuse tundides filme
vaadates.
16. novembril toimus 10.-12. klasside karjääripäev - õppereis
Tallinnasse. Esimesena külastati AS Peri, kus Eesti Betooniühingu esimees Tiit Roots pidas loengu betoonist, rakistest,
ehitustellingutest ning Peri firma ajaloost ja tegevusest. Järgmiseks külastati Solo Sokos Hoteli ja Solo Sokos Hotel Estoriat.
Edasi suunduti KUMUsse, kus toimusid muuseumitunnid .
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17. novembril toimusid algklasside töötoad koos lapsevanematega. Merekultuuriaastat tähistama kogunesid 1.-4. klassi õpilased koos vanematega. Osalejad, keda oli saja ringis, läbisid
kuus erinevat töötuba. „Lahe looduslugu”, mille juhendajateks
olid Maris Sepp ja Hilde Kurg, andis üldteadmisi Läänemerest
ja räägiti ka keskkonnaohutusest. Töötoas „Mõnus mängukoobas”, mille juhendajaks oli Mare Noot, mängiti vahvaid mänge,
milles lõid kaasa kõik osalejad. Töötoas „Rikkalik raamatutarkus” olid juhendajateks Rita Lauge ja Marlin Pärn. Uuriti, kuidas lippudega merel teateid edastatakse. Töötoas „Mehised
merejutud”, kus juhendajaks oli vilistlane Ahto Niits, said kõik
ise järele proovida, kuidas tehakse üht korralikku meremehesõlme.
Jaanuarikuu viimasel nädalal toimus koolis talendinädal. Temaatilise kleepsukavandi konkursi võitis 11. klassi neiu Katriin
Kasela. Meeleoluka klassidevahelise musamängu valmistas
ette Miina Hõbenael ja viis läbi Kenro Endel Üts. Finaalmäng,
kus vastamisi olid 8. ja 9. klassi võistkonnad, tõi edu 9. klassile. Jäljendamisvõistluse numbrid olid hoolega ette valmistatud.
Talendinädala peapreemia võitis Saara Väli: Talendiõhtu 2017
jäädvustamine maalina .
03. veebruaril toimus 5. - 6. klassi projekt Kuutsemäel. Projekti
ettevalmistus algas juba oktoobris, õppereis oli lõimitud erinevate õppeainetega. Klassijuhataja tunnis arutleti reisiaja pikkuse ja projekti eesmärkide üle. Majandusõpetuse tunnis arvestasid õpilased rühmatööna hinnapakkumiste alusel projekti maksumuse. Eesti keele ja kirjanduse tunnis kirjutasig õpilased
peale projekti toimumist reisi kokkuvõtte. Kõige suurem osa
õppereisist oli seotud kehalise kasvatuse õppekavaga, et toetada talialade laialdasemat tutvustust.
Eesti kirjanik ja Tartu Mänguasjamuuseumi rajaja Tiia Toomet
pidas veebruarikuus oma 70. juubelit. Algklassid otsustasid
seda tähistada näitusega vanadest kooli- ja mänguasjadest.
7. klass kirjutas taotluse kooli ettevõtlikkust edendavate projektide fondi, et külastada Tallinnas teatrietendust „Prints ja
kerjus”. Suurema osa reisikuludest kattis klassi eelnev ettevõtlik tegevus, puudujääv osa sai rahastuse kooli fondist.
30. märtsil toimus 7. klassi lavaõhtu: õpilaste korraldatutud
kontsert, kohvik, kogu reklaam ning piletimüük.
9. mail tähistasime koolis Euroopa päeva. Kogu programmi
mõtlesid läbi ning korraldasid 10. klassi õpilases.
08.-11. mail osales 7 klass rahvusvahelises projektis Living
Legends, mille käigus koguti kohalikke legende, ning valmistati
nende põhjal 4 animafilmi.
17. aprillist kuni 12. maini õppisid
koolis eesti-sisese
keeleõppeprogammi pilootprojekti raames vahetusõpilased
Narva Soldino gümnaasiumist.
Juunis sõidavad meie kooli õpilased Saksamaale Ruhri mängudele.
Ülevaate koostas direktor Marjana Prii
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Kuivastu mnt 29
94 601 Orissaare

Spordiuudised

Telefon: 45 30 262
E-mail: kool@oris.edu.ee

TV 10 Olümpiastarti IV etapil saavutas nooremate poiste arvestuses Karl Õunapuu
kettaheites I koha, Tormi Joonatan Metsla oli 5. Vanemate poiste seas oli Martin
Štolfa kettaheites 7.

Toimetaja/ küljendaja
Katrin.Kirs@mail.ee
http://oris.edu.ee/

Orissaare
gümnaasiumis
on võimalik õppida
●loodus-reaalsuunal,
●humanitaarsuunal ja
●sisekaitselise

eel-

kutseõppe suunal.

Avalduste vastuvõtt
ja vestlused
tulevaste

gümnasisti-

dega toimuvad

19.-20. juunil
kell 10.00-14.00

Foto: Marko Mumm, EKJL
Nooremate tüdrukute arvestuses saavutas palliviskes Lissel Lee Tamtik 9. koha.
Tublid olid ka Eliise Vichterstein, Riko Robi Tamtik, Juho Jakob Sünter, Eke Rüütel,
Tõnn Kaspar Pärn ja Hele Liise Pallas (Muhu PK).
Orissaare Gümnaasiumi ja Muhu Põhikooli ühendvõistkond pääses edasi ka finaali, mis toimub 13. - 14. juunil Kärdlas.
Maakonna meistrivõistlused läksid meie kooli õpilastel ka edukalt.
Tüdrukute D-klassi maakonna meistriks 300m jooksus tuli Elisabeth Ige, sama vanuseklassi poiste hulgas saavutas Ardi Kald 60m jooksus III koha.
C-klassi tüdrukute arvestuses saavutas Lissel Lee Tamtik maakonna meistri tiitli
60m tõkkejooksus, kaugushüppes ja palliviskes.
Sandra Stahhiv on maakonna meister 60m jooksus ning II koha saavutas ta 800m
jooksus.
Tüdrukute B-klassi maakonna meister kaugushüppes, kõrgushüppes ja kettaheites
on Eliise Vichterstein.
Lehte Lehtjõe sai maakonna meistriks kuulitõukes ning II koha 100m jooksus.
Poiste C-klassi palliviskes viskas Eke Rüütel end III kohale, talle järgnesid Riko
Robi Tamtik ja Tormi Joonatan Metsla.
B-klassi poisid Timo-Tauri Ligi 300m jooksus ja Tõnn Kaspar Pärn 800m jooksus
saavutasid III kohad.
Treenerid Riina Paat ja Margo Rüütel

