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Direktori kiitused 
Avaldan kiitust kooli eduka esindamise eest maakondlikul mä-
lumängul  Koolikilb 

I koht: 11. klassi võistkond 

Kaire Looris, Hermo Laidmaa, Danel Tiitma 

Avaldan kiitust Tartu Kunstikooli korraldatud kunstikonkursil 
10-15aastasteste vanuserühmas saavutatud esimese koha 
eest 

Saara Väli 

Juhendaja: õp. Katrin Vaher 

Avaldan kiitust maakonna põhikoolide võistlusmängul 
KOOLIVIKKER 2017 esimese koha saavutanud võistkonnale. 
Sealhulgas: 

1. koht Kunstivikkeril - Saara Väli ja Johanna Nõukas; 

3. koht Koolivikkeri mälumängus - Angela Lauge, Iris Kallas, 
Meriliis Kivimägi, Liisa-Katariina Sünter, Andri Truumees 

Juhendajad: õp. Katrin Vaher, Mare Noot  ja Hele Lehari 

Avaldan kiitust maakondlikul õpioskuste olümiaadil II koha saa-
vutanud võistkonnale 

Brita Ligi, Meikel Särev,  Liisa-Katariina Sünter,  Lissel Lee 
Tamtik, Riko Robi Tamtik.  

Juhendajad: õp. Marika Lass, Inge Ligi, õp. Riina Paat 

Avaldan kiitust keemiavõistluse „Kolb”  lõppvõistlusel kooli ja 
maakonda esindanud õpilastele: 

Anne–Mai Järve, Tiina Margaret Tänak,  Ott Kärner. 

Juhendaja: õp. Katrin Jõgi 

Avaldan kiitust Saaremaa koolinoorte sisekergejõustiku meist-
rivõistlustel edukalt esinenud õpilastele:  

Kärt Õunapuu - 60m jooks I koht, kaugushüpe I koht; 

Karl Õunapuu - kuulitõuge I koht; 

Eliise Vichterstein - kõrgushüpe I koht, kaugushüpe I koht, 
60m tõkkejooks II koht; 

Lissel Lee Tamtik - 60m tõkkejooks I koht, kaugushüpe I koht, 

kuulitõuge I koht; 

Sandra Stahhiv - 60m jooks II koht, kuulitõuge III koht; 

Meriliis Kivimägi - 600m jooks II koht 

Juhendajad: õp. Kateriin Kuusk ja õp. Margo Rüütel 

Avaldan kiitust maakondlikul konkursil „Koidulauliku valgel” 
4.—9. klassi arvestuses grand prix´i saavutanud 7. klassi õpila-
sele 

Meriliis Kivimägile 

Juhendaja: Signe Kivimägi 

Marjana Prii, Orissaare Gümnaasiumi direktor 

I trimestri õppetöö tulemused 
Juba mõnda aega ei üllata ühtegi vanemat fakt, et kool ei toimi 
enam nii nagu nende ajal, kus õppetund oli tund ja ekskursioon 
oli lõbu pärast tunde. Tänane õppur teab, et kõik, mis ta kooli-
päeva jooksul läbi teeb, on talle eluks vajalik, annab teadmisi 
ning seostab õpitut eluga. Seepärast tuleb tõdeda, et kooliaeg 
kaob kiirelt ja elu pakub palju huvitavat õppimiseks nii kooli-
seinte vahel kui ka sealt väljas. 

I trimestrisse on mahtunud õppetööga seotud ainevõistlusi ja 
õppereise nii lähemale kui kaugemale. Käidi töövarjudeks ning 
harjutati projektide kirjutamist. Kõik see õpetab ning annab 
eluks kaasa oskused, mis aitavad paremini toime tulla. 

Aga kool on kool, mõni on kohusetundlikum, teine jälle nutikam 
ja nii see õppetöö edeneb. Õpetajad tahavad vahel kiita neid, 
kes kõike enda eduks väga hästi teha püüavad ning panusta-
vad vahel rohkem kui teised. Sel aastal olid I trimestril kõige 
tublimad ja pälvisid EDU märgi õppetöö tulemuste eest järgmi-
sed õpilased: 

1. klassist  Lisell Laul, Lagle Levit, Melissa Rei, Karolin 
Tüür, Carola Viljaste; 

2. klassist Meele Kelder, Oskar Joosep Metsla, Merrit 
Püssim, Karl Robert Pruul; 

3. klassist Nenna Luise Mahlak, Hanna-Helena Meitern, 
Krislin Marii Ottis, Keitlin Raudseping, Simona Rüütel; 

4. klassist Elisabeth Ige, Ilmar Vidres Kütt, Sandra Leht; 

6. klassist Liisa-Katariina Sünter, Riko Robi Tamtik; 

7. klassist Meriliis Kivimägi, Karolina Nõu, Triinu Rajanok, 
Sandra Stahhiv; 

8. klassist Eti Ligi; 

9. klassist Saara Väli. 

Loodame, et järgmisel korral on nimekiri veelgi pikem! 

Kaunist advendiaega ja mõnusat õppetööd kõigile! 

Hilde Kurg, õppealajuhataja 

DIREKTORI    INFO  KIITUSED 

Orissaare Gümnaasiumi  

algklasside jõulupidu toimub  

21. dets kell 14.00 kultuurimajas,  

vanema astme õpilaste jõulupidu algab  

22. detsembril kell 16.30 koolimajas. 



 
Õpetajad õpivad 

 

Orisaare Gümnaasium on oma visiooniks seadnud olla 
kõrge koostöökultuuriga õppiv organisatsioon.  Eesmär-
gile lähemale jõudmiseks tegeleb pedagoogiline kollek-
tiiv pideva enesetäiendamisega. Pea igal nädalal viibib 
mõni õpetaja täiendkoolitusel. Ühiste teadmiste saami-
seks toimuvad koolis ka sisekoolitused. Novembris lõp-
pes koolitus kujundavast hindamisest, mille käigus 
omandasid kõik õpetajad ühtse arusaama sellest, kui-
das õpilastele objektiivset tagasisidet anda ja miks on 
see vajalik. Kujundava hindamise ja muutunud õpikäsi-
tuse põhimõtteid tutvustati ka lapsevanemate üldkoos-
olekul. Uuenenud õpikäsituse rakendamisel on väga 
olulised positiivsed koolisuhted ning koostöö. Koostöö-
oskuste suurendamiseks on kavandatud järgmise aasta 
koolitused. Koolituste läbiviimiseks taotlesime rahastust 
SA Innovelt, loodame projektile positiivset otsust. 

 

Marjana Prii, Orissaare Gümnaasiumi direktor 

 

Orissaare gümnasistide karjääripäev ja  

loodusainete õppereis Tartusse  

õpetas nii mõndagi 
Novembrikuu vihmased ja tuulised ilmad tunduvad tei-
nekord päris masendavad, eriti kui peab istuma klassi-
ruumis ja õppima teooriat. Seepärast tekkis loodusaine-
te ja karjääriõpetajal mõte pakkuda õpilastele välja või-
malus kirjutada ise projekt ja muuta oma õppetöö kaas-
aegses vormis huvitavamaks. Õpilastele see mõte 
meeldis ja nii asusidki ettevõtliku kooli õpilased oma 
esimest suurt projekti koostama. Kõigepealt lepiti kok-
ku, et sel aastal võiks Tallinna asemel külastada Tartut. 
Seejärel sai iga gümnaasiumiklass konkreetse ülesan-
de, millega panustada projekti koostamisse. 

10. klass tegeles majandusõpetuse tunnis informatsioo-
ni kogumisega selle kohta, millised oleksid ööbimisvõi-
malused Tartus ja mida peaks arvestama ööbimistingi-
muste juures. 11. klass tegeles samal ajal karjäärõpetu-
se tunnis Tartu suurettevõtete ja tähtsamate objektide 
uurimisega ning tegi valiku, milliseid asutusi oleks vaja 
külastada. Lõpuklassi ülesandeks jäi projektitaotluse 
koostamine, eelarve kalkulatsioon ning projekti kokku-
võtte–tagasiside koostamine. Sell ine suur 
lõiminguprojekt lõppes toreda võimalusega projekt ellu 
viia. 

Üheskoos tutvuti Tartu vanalinna, ülikooli peahoone, 
Vanemuise teatri telgitagustega ning Eesti Rahva Muu-
seumiga, Külastati suurettevõtet A. Le Coq ja vaadati 
etendust „Suluseis“. Lisaks osaleti ka Tartu Tähetorni 
haridusprogrammis, kust saadi teadmisi astronoomiast. 

Ja kui õppekäigult tagasi jõuti ning analüüsiti, mis hästi, 
mis natuke kehvemini korda läks, jõuti järeldusele, et 
selliseid õppekäike on vaja. Lisaks silmaringi avardami-
sele õpetavad reisid paremini suhtlema, koostööd tege-
ma ja aitavad kaasa teadlikumate otsuste tegemisele. 

Oma silm on kuningas! Juurde saadud teadmiste toel 
sünnivad järgmised ettevõtmised. 

Mõnusat advenditoimetamist igasse päeva! 

Loodusainete ja karjääriõpetuse õpetajad 

 

Gümnasistid A. Le Coq´is. Foto: H.  Kurg 

 

 

Eesti keele ja ajaloo ainenädal 
 

Traditsiooniline ainenädal toimus 6.-10. novembrini. 
Õpilased kirjutasid omaloomingulisi töid, osalesid üle-
koolilisel etteütluse kirjutamise võistlusel ning võtsid 
mõõtu jutuvestmises. 

Võitjaid välja ei kuulutatud, diplomi ja väikese meene 
said kõik, kes ainenädala ettevõtmises osalesid. 

 

Eesti keele õpetajad 

 

Karneval 
 

Novembri viimasel päeval tähistasid OG 1. - 4. klassi 
õpilased A. Lindgreni 110. sünniaastapäeva lõbusa kar-
nevaliga. Igaüks oli leidnud endale sobiva tegelaskuju 
armastatud lastekirjaniku raamatukangelaste seast. 
Lustakaid katkendeid Pipi ja Karlssoni tegemistest esi-
tasid 5. - 6. klassi näiteringi õpilased õpetaja Mare Noo-
da juhendamisel. Mänge ja tantse aitas vedada Pipiks 
kehastunud Marlin Pärn. Marlin hoolitses ka selle eest, 
et iga osaleja karnevali lõpuks suu magusaks sai. 

Täname kõiki, kes aitasid kaasa karnevali õnnestumise-
le! 

 

Maris Tamm, klassiõpetaja 
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12. klassi loodus-reaalsuuna võistkond 
keemiavõistlusel “Kolb” 

 

Anne-Mai Järve ja Tiina Margaret Tänak katset te-
gemas. Foto: K. Jõgi 

 

31. oktoobril käis Orissaare Gümnaasiumi 12. klassi 
loodus- ja reaalsuuna õpilaste võistkond, kuhu kuulu-
sid Ott Kärner, Anne-Mai Järve ja Tiina Margaret 
Tänak, Nõo Reaalgümnaasiumis üleriigilisel keemia-
võistlusel “Kolb”. 

Lõppvoorus osalemiseks läbisime kaks eelvooru, kus 
tuli lahendada teoreetilisi keemiaülesandeid. Sõit Tar-
tusse algas hommikul kell üheksa, veerand kolm algas 
võistlus. Meid saadeti klassiruumi, kus tuli sooritada 
kaks praktilist tööd: määrata kolvis oleva aine kogus 
tiitrimise teel ja teha vask(II)oksiidist puhas vask. Pä-
rast praktilist osa toimus viktoriin. Võistlus oli huvitav 
ja päev tore. Saime palju uusi teadmisi ja kogemusi. 

 

Tiina Margaret Tänak, OG abiturient 

 
Loodus- ja reaalainetele päevad  

Orissaare Gümnaasiumis  
 

Iga aasta novembri viimasel nädalal pööratakse suu-
remat tähelepanu loodus- ja reaalaainetele. Tradit-
siooniliselt püüavad valdkonna õpetajad sellel perioo-
dil viia õppetunde läbi veidi teistmoodi, kas kutsudes 
külalisi või korraldades ise midagi põnevat, mis nõuab 
suuremat ettevalmistust. 

Igal aastal lähtutakse ka ühiskonnas aktuaalsetest 
teemadest ja seepärast oli selgi aastal fookuses jäät-
mete tekke vähendamine, taaskasutus ja pilk tulevikku  
- edasiõppimisvõimalused. 

Külas käisid Maris Sepp Keskkonnaametist, PhD Liis 
Siinor TÜ keemiateaduskonnast  (füüsikalise keemia 
teadus) ning Mihkel Liivakant, ettevõtja ning karate ja 

kikkpoksi Eesti meister 2017. aastast. Maris tutvustas 
jäätmete tekke vähendamise võimalusi ning viis läbi 
ka praktilisi töötubasid, kus õpiti prügi sorteerima ja 
arutleti, miks seda vaja on. Liis tutvustas õpilastele 
keemia ja elu seoseid ning selgitas, miks on põnev 
keemiat õppida, milliseid elukutseid on võimalik kee-
mikuna valida ning oma kogemustele toetudes rääkis 
ka õppimisvõimalustest nii meil kui mujal maailmas. 
Mihkel aga selgitas noortele, kui tähtis on leida oma 
tee, õppida iseendale ja olla õnnelik selle üle, mida 
elus valid. 

Lisaks külalislektorite kuulamisele oli huvilistel võima-
lus lahendada nuputamisülesandeid ja keemilisi 
sudokusid. 8.- 9. klassi võistkond külastas Muhu kooli, 
kus toimus Ida-Saaremaa ja Muhu õpilaste traditsioo-
niline sõpruskohtumine looduainete töötubades. Tea-
tepulk anti edasi Tornimäele, kes valmistab ette järg-
mise aasta töötoad. 

Tegemised-toimetamised jätkuvad, sest ega ainult üks 
nädal rõhutatud tähelepanu ole piisav nendele õpilas-
tele, kes antud valdkonna vastu huvi tunnevad. Ja 
seepärast püüavad õpetajad leida ikka võimalusi, kui-
das huvilisi köita ja edasi suunata. Juba järgmisel nä-
dalal on meie majja oodata TÜ Teadusteatrit! 

Uute kohtumisteni! 

 

Loodus- ja reaalainete õpetajad 

 

Koolikilva hooaeg on alanud 
 

Eesti Mälumänguliit korraldab juba 15. korda ülemaali-
si mälumängumeistrivõistlusi Koolikilb. Kõigepealt toi-
muvad kohtadel maakondlikud eelvoorud ja kevadel, 
tavaliselt aprillis, suur finaal, mida viimasel ajal on 
võõrustanud Eesti kõige kiiremini kasvav kool Viimsis. 

Selleaastane eelvoor toimus kolmapäeval, 29. no-
vembril. Saare maakonna üksteist võistkonda võtsid 
üksteiselt mõõtu Orissaare kultuurimajas. Esindatud 
oli viis kooli: KG ja SÜG kumbki ühe võistkonnaga, 
Vanalinna kool ja Muhu PK kahe võistkonnaga ja OG, 
kellel üritus kodus käes, viie võistkonnaga. 

Gümnaasiumiklasside arvestuses toimus lõpus tihe 
rebimine SÜG-i abiturientide ja OG 11. klassi võist-
konna vahel. OG võistkond koosseisus Kaire Looris, 
Hermo Laidmaa ja Danel Tiitma edestas konkurente 
lõpuks kahe punktiga, saavutades esikoha. 

Põhikoolide arvestuses Orissaare õpilastel nii hästi ei 
läinud. 

Kokkuvõttes võitis sport, iga osalenud kool viis koju 
vähemalt ühe diplomi ja mõistagi said kõik osalejad 
teadmisi ja kogemusi juurde. 

 

Ivo Maripuu, Saaremaa eelvooru läbiviija 
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OG Info 

Kuivastu mnt 29  
94 601 Orissaare 

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

Toimetaja/ küljendaja 
Katrin.Kirs@mail.ee  

http://oris.edu.ee/ 

Orissaare Gümnaasium 

8. klassi õppereis Pärnusse 
 

Käisime klassiga 22. novembril Pärnus õppereisil. Kõige rohkem ootasin 
Pärnu Tervise Paradiisi minekut, sest ma polnud seal kunagi käinud ning 
klassikaaslased teadsid, et see on hästi äge koht. Oleksin tahtnud ka kinno 
minna, aga sinna me ei jõudnud. See-eest oli meil veidi vaba aega. 

Kõigepealt läksime veekeskusesse, mis oli hästi suur hoone nii seest kui 
väljast. Veekeskuses oli neli liutoru, välibassein, mullivannid, sinine veera-
da ehk mägijõgi, tavalised basseinid ja samuti ka koht, kust sai mõne 
meetri kõrguselt sügavasse vette hüpata. See oli minu jaoks kõige õud-
sem, kuid kaks korda sain sealt isegi hüpatud! Minu lemmiktegevus oli mä-
gijõest laskumine. Selline oli meie kehalise kasvatuse tund. 

Peale ujumist tegime end korda ja läksime veekeskuse buffet-einele. Meile 
reserveeritud laudadele kanti soolased pannkoogid kastmega ja kõrvale 
pakuti morssi. Toit oli väga maitsev ja kõht sai hästi täis. 

Järgmisena sõitsime bussiga MiniZoosse. Algas bioloogiatund. Minilooma-
aed oli küll väike, kuid sealt võis leida väga huvitavaid elukaid. Peamiselt 
olid seal roomajad, keda saime ka kätte võtta. Giid andis meile hoida kol-
me väikest maisinastikut ja hiljem ka kuningboad. Veel olid seal alligaato-
rid, sisalikud, tarantlid, kilpkonnad, prussakad ja gupid. Samuti sai sealt 
suveniirina osta raami sisse pandud maonahku. Olen õnnelik, et sain ma-
du käes hoides oma maohirmust enam-vähem võitu, kuid kuigi julgesin 
tarantlile pai teha, kardan ämblikke endiselt.  

Peale seda läksime ajalootundi Pärnu Muuseumisse. Maja oli kolmekorru-
seline, igale korrusele olid paigutatud erinevad ajaloolised esemed ja igal 
korrusel avanes vaatajale erinev ajastu. Saime ülesande kirjutada paberile 
viiest erinevast esemest, mis pärinesid eri ajastutest. Kui olime ülesande 
ära teinud, oli meil vaba aeg. Saime minna Port Arturisse või niisama aega 
veeta. 

Mulle meeldis reis väga, oli isegi toredam, kui arvasin. Kõige rohkem meel-
dis veekeskuses, kuna seal oli hästi palju tegevust. Natuke häiris, et vaba 
aega jäi pisut väheks, sest oleks tahtnud kauem poodides käia või lihtsalt 
puhata. Kuid selle eest jõudsime paljudesse erinevatesse kohtadesse. 

Maarja Trull, 8.klassi õpilane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maisinastik ja kuningboa. Foto: K. Kirs 

 

 

 

KLASSIVÄLINE   TEGEVUS 

ÕPILASVAHETUS 

Vahetusõpilased Narva 
Soldino Gümnaasiumist 

 

Selle nädala lõpus sõidavad koju tagasi 
Narva kooliõpilased, kes on kuu aega õppi-
nud Orissaare Gümnaasiumi 9. klassis. 
Küsisin Ilona ja Serafimi käest, missugu-
sed on nende muljed. 

Kõigepealt räägib Ilona: „ 12. novembril 
jõudsin koos Rustami ja Serafimiga 
Orissaarde. Meid võttis vastu direktor ja 
näitas, kus me elama hakkame. Mul on 
hostelis kaks toanaabrit. Nad on väga hea-
tahtlikud ja elurõõmsad. Nende nimed on 
Karolina ja Aleksandra. Klassikaaslased 
võtsid meid hästi  vastu. Nad on väga tore-
dad! Ma sain nendega sõbraks. Me veeda-
me koos aega, nad aitavad mul õppida ja 
selgitavad, kui ma ei saa aru. Veel meeldib 
mulle, et siin on ilus kool. Kool on kaas-
aegne ja renoveeritud. Me sõidame tihti 
kuhugi koos klassiga, meile näidatakse 
uusi ja ilusaid kohti. 

Ka sööklas on väga maitsev toit, kokad on 
tublid. Veel on siin puhas loodus ja värske 
õhk. Kõik kohad on lähedal. Ainsaks puu-
duseks on see, et siin on vähe kohti, kus 
saab jalutada. Ülejäänu  on lihtsalt ideaal-
ne ja tuleksin meelsasti siia tagasi!” 

Serafim arvab: „Ma tahtsin eesti keelt õppi-
da ja sõitsin Orissaarde. Siin on väga hea 
õppida, õpetajad on abivalmid ja sõbrali-
kud. Klassikaaslased on head ja rõõmsad, 
nad aitavad mind. 

Hiljuti käisime klassiga Muhu radarijaamas. 
Seal oli huvitav ekskursioon. 

Siin on suur spordisaal, kus meil on kehali-
se kasvatuse tunnid. Samuti on gümnaa-
siumil hea söökla, seal on väga maitsev ja 
tervislik toit. Selles koolis on tehtud remon-
ti, seepärast on koolis väga ilus. Igas klas-
sis on nutitahvel. Mulle meeldib siin õppi-
da, sest Orissaares saan ma eesti keelt 
õppida paremini kui Narvas, sest räägin 
väga tihti eestlastega.” 

Tore, et noortele Orissaares meeldib! Jää-
me ootama uusi vahetusõpilasi. 

Katrin Kirs, eesti keele õpetaja 


