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Direktori kiitused 
 

Kooli eduka esindamise eest maakondlikul  
emakeeleolümpiaadil: 
Kadri Ligi I koht 
Karoliine Kaljuste 3. koht 
Juhendaja õpetaja Juunika Hõbenael 

 
 
Kooli eduka esindamise eest maakondlikul 
kunstiolümpiaadil: 
Saara Väli 2. – 3. koht 
Juhendaja õpetaja Katrin Vaher 
 
 
Kooli eduka esindamise eest maakondlikul 
keemiaolümpiaadil: 
Danel Tiitma II koht 
Juhendaja õpetaja Katrin Jõgi 
 
 
Kooli eduka esindamise eest maakondlikul  
füüsikaolümpiaadil:  
Danel Tiitma  I koht  
Ott Kärner II koht 
Juhendaja õpetajad Hilde Kurg, Reet Väli 
 
 
Kooli eduka esindamise eest maakondlikul  
geograafiaolümpiaadil: 
Saara Väli II koht 
Ott Kärner II koht 
Juhendaja õpetaja Külli Rihvk 
 
 
Kooli eduka esindamise eest Saaremaa meistri-
võistlustel korvpallis B-vanusegrupis: I koht 
Riko Robi Tamtik, Tormi Joonatan Metsla, Eke 
Rüütel, Kris Kruuse, Gregor Andreas Amelkin, 
Kristofer Kollo, Joonatan Johanson, Cristo 
Hartõkainen. 
Juhendaja õpetaja Margo Rüütel 
 

Kooli eduka esindamise eest maakondlikul  
TV10 etapil: 
Lissel-Lee Tamtik 60m tõkkejooksus I koht 
Meriliis Kivimägi teivashüppes II koht 

Juhendajad õpetajad Kateriin Kuusk ja  

Margo Rüütel  

 

Marjana Prii, Orissaare Gümnaasiumi direktor 

 

 

I poolaasta õpitulemused  

gümnaasiumiastmes  
 

2017/18. õppeaasta I poolaasta õppetöö tulemused 
näitavad, et meie koolis õppivad noored on sihi-

kindlad ja soovivad panustada oma õppetöösse. Igas 
klassis leidub neid, kes lisaks tavapärasele õppetöö-

le osalevad aktiivselt huvitegevuses ning aitavad 

kaasa koolielu põnevamaks muutmisele. Õppijad, 
kes soovivad oma teadmisi täiendada, osalevad eri-
nevatel aineolümpiaadidel või teaduspõhistel kon-

kurssidel. 

 
Ainult väga heade tulemuste või heade ja väga hea-

de hinnetega jõuavad edasi 

10. klassist Lisell Reinmets, Irma Jäe, Karoliine 

Kaljuste, Anna Kirs, Martin Rei, Karina  
Teesalu; 
11. klassist Kaire Looris; 

12. klassist Carol Haamer, Anne-Mai Järve, Ott 
Kärner, Tiina Margaret Tänak. 
 

Meie gümnasistide arv on küll väike, aga seda 

rõõmsamad oleme nende saavutuste üle. 

 

Hilde Kurg, õppealajuhataja 
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Õpilasprojektide taotlusvoor on avatud 
 

Ole aktiivne ja saad koos klassikaaslastega oma 
lennukad ideed ka ellu viia, sest õigeaegselt ja kor-
rektselt vormistatud, läbimõeldud ja põnev idee 
saab rahalise toetuse õpilasprojektide fondist. 

Kevadvoor on avatud 01. veebruarist kuni 01. 
märtsini, projektide elluviimine peab toimuma selle 
õppeaasta jooksul, s.t. kuni 30. juunini 2018. Kind-
lasti peab väga täpselt olema läbi mõeldud raha 
kasutamine, oluline on meeles pidada, et kõik raha-
lised toimingud toimuvad arvetega, sularahatšeki 
alusel me ei saa raha välja maksta. Ja kui taotluses 
on planeeritud toetus sõidurahaks, siis ei saa seda 
mingiks muuks otstarbeks kasutada. 

Eriti oodatud on projektid, kus areneb õpilaste loo-
vus ja enesealgatus ning koostegemistest saab ka 
kasu. Hea näide kõigest sellest oli sügisvoorus 9. 
klassi projekt “Õunad-porgandid mahlaks tervise 
heaks”. Projekti eesmärgiks oli õunte ja porgandite 
korjamine, mahlaks pressimine ja mahla turustami-
ne. Saadud tulu kasutab 9. klass klassireisi eest ta-
sumiseks. Projekti käigus arendasid õpilased erine-
vaid koostööoskusi, saadi uusi teadmisi tervislikust 
ja E-ainete vabast toidust, vitamiinide vajalikkusest 
organismile. Samuti abistati kohalikku talunikku 
saagi koristamisel. Projekti tutvustav artikkel ilmus 
ajalehes Meie Maa. 

Kõik see kokku ongi ettevõtlik õpe, mida rakendab 
meie kool uue arengukava elluviimisel. Orissaare 
Gümnaasium kuulub ettevõtlike koolide võrgustik-
ku. 

Vahvad mõtted väärivad elluviimist! 

Orissaare Gümnaasiumi moto „Mõistuse ja süda-
mega tuleviku heaks” toetab kõiki meie tegemisi. 
 

Õpetaja Ene Kööts 

Osaleme VeniVidiVici õpilasvahetuse pro-
jektis 

 

Juba paar aastat on 
Orissaare Gümnaa-
sium olnud vabariik-
liku õpilasvahetuse 
projekti partnerkool. 

Õpilasvahetuse eesmärk on parandades suhtlemis-
oskust ja, avardades silmaringi, suurendada koge-
muspagasit, elavdada ning rikastada õpilaste kooli-

elu. Uue õpikäsituse järgi on sotsiaalsete oskuste 
omandamine õppekava väga oluline osa. 

Vahetuse planeerimise, läbimise ning aruandluse 
nimel teevad koostööd õpilane, vastuvõtva kooli ja 
väljasaatva kooli, majutava pere ning õpilasvahetu-
se programmi esindaja. 

Eliise Vichterstein oli vahetusõpilaseks Rakvere 
Reaalkoolis, Sandra Stahhiv Pärnu-Jaagupi Põhi-
koolis. 

Eliise kirjutab: “Õppisin 8.-12. jaanuarini vahetus-
õpilasena Rakvere Reaalgümnaasiumis. 

Klassis oli palju erinevaid inimesi, kes olid kõik 
omamoodi toredad. 

Sain teada, mis tunne on õppida suures koolis ja 
teises keskkonnas, kuidas toimida klassis, kus ma 
kedagi ei tunne. Minu jaoks oli õpilasvahetus kasu-
lik, sest ma sain uue kogemuse ja uued tutvused. 
Samuti nägin, millised erinevused ja sarnasused on 
meie koolil võrreldes Rakvere Reaalgümnaasiumi-
ga. Mulle meeldis Rakvere Reaalgümnaasiumis 
see, et koolisööklas oli suurem valik erinevaid toite 
ja süüa sai juba enne kella 11. Koolis puudus kooli-
vorm, mis mulle samuti meeldis. 

Soovitus tulevastele vahetusõpilastele: proovi eel-
nevalt tugiisikuga kokku saada ja ole juba esimesel 
päeval julge suhtleja.” 

Sandra kirjutab: “Olin novembris vahetusõpilaseks 
Pärnu-Jaagupi põhikoolis. Valisin selle kooli, sest 
mul oli sealkandis tuttavaid, kelle juures ööbida. 
Esimene päev koolis oli kõige hirmutavam, sa ei 
tunne õpilasi ja õpetajaid ning sul pole aimugi, kui-
das sind vastu võetakse. Mind võeti üsna ruttu 
omaks. /- - -/ Õpetajad olid toredad ja avatud. 
Käisime klassiga Tallinnas TTÜ-s õpitubades. Mi-
na valisin ,,Moepuzzle", kus me pidime kangast 
pusletükkidega riideid kavandama. Käisime ka 
Coca-Cola Plazas vaatamas PÖFFi filmi ,,Seal, kus 
on tuuleveskid". Mulle see film väga ei meeldinud, 
kuid jällegi olin ühe kogemuse võrra rikkam. 
Vahetuspere oli väga tore, me käisime veekesku-
ses, mängisime lauamänge ning tegime muudki 
vahvat. Lisaks sellele olid neil  hobused, lambad, 
veised ja koerad, kellega sain väga palju tegeleda. 
Soovitan kõigil, kel vähegi võimalik, vahetusõpila-
seks minna. Hästi palju saab kogemusi ja sõpru 
juurde ning kui esimene päev on läbi, on kõik liht-
sam.” 

Õpetaja Ene Kööts 

ETTEVÕTLIK  KOOL 



 

 

 

TEATED     

 

Ootame kandidaate  
Orissaare Gümnaasiumi Sihtasutuse  

stipendiumile MINU ÕPETAJA. 
 

Ootame teie ettepanekuid  

17. veebruari õhtuks.  

Seekord valime kolm stipendiaati. 

Oma ettepanekud esitage  

Orissaare osavalla kantseleisse  

või saatke meili teel aadressile 

Anne.Saar@saaremaavald.ee 

Stipendiumid antakse üle  

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva  

pidulikul aktusel  22. veebruaril  

Orissaare kultuurimajas. 
Hariduskonverents  

Orissaares 
 

6. aprillil 2018 toimub Orissaares 
hariduskonverents "Õpetaja ja kooli 
tähtsusest inimese elutee kujunemi-
sele". Ettekanded on Eestis ja Saa-
remaal tegutsevatelt olulistelt ini-
mestelt, kelle haridustee algas Oris-
saares. Samuti saame ülevaate kogu 
Saaremaa tänasest hariduselust ja 
tulevikusuundumustest. 

Konverents on pühendatud Orissaa-
re Keskkooli kauaaegse direktori 
Heino Tiiduse 100. sünniaastapäe-
vale. 

Konverentsile registreerimise ava-
me 1. märtsil 2018. 

Võimalik on teha annetusi mäles-
tuskivi ja Heino Tiiduse nimelise 
pingi toetuseks Orissaare Gümnaa-
siumi Sihtasutuse arveldusarvele 
EE83 2200 2210 3343 7173 

 

Silvi Teesalu 

13. veebruar on vastlapäev 
Vastlapäev on liikuv püha, noorkuu teisipäev 
seitse nädalat enne lihavõtteid. Vastlapäev lõpe-
tas jõuludega alanud talvise lõbustusaja ja alus-
tas suurt paastu (kestab lihavõttepühadeni). 

Vastlapäevakombestik ja vastlatoidud on püsi-
nud paljuski muutumatuna tänu lastele ja noor-
tele. Peale seajalgade, soolaubade ja hernesupi 
on vastlapäeva eritoit vastlakuklid. Tänini on 
populaarne ka liulaskmine. Üheks viimaste sa-
jandite eripäraks on olnud vastlateks jääkarus-
selli ehitamine või jääpurjekaga sõitmine. Vast-
lapäevaga oli seotud hulk maagilisi kombeid. 
Vastlapäev kuulus nn naistepühade hulka.  

Täpsemalt loe 

ht tp: / /www. fo lk lo re.ee/Ber t a/ t ahtpaev-
vastlapaev.php 
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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 

 

 

Eesti Vabariik 100  

tähistamine Orissaare Gümnaasiumis 

5. - 9. veebruar MÕISTUSEGA 

Ainetundides luuakse seoseid Eesti juubelisünnipäevaga. 

Sammassaalis saab vaadata näitust „Õppevahendite arengulugu Eesti 

Vabariigis”. 

Algklassides toimuvad külalistunnid. 

8. veebruaril peale tunde toimub klasside 3-liikmelistele võistkonda-

dele „Eesti Mäng”. 

12. - 16. veebruar SÜDAMEGA 

13. veebruaril valmistatakse torte. 

Sõbrapäeva korraldab 10. klass. 

14. veebruaril 6.  ja 7. tunni ajal vaadatakse filme. 

19. - 23. veebruar TULEVIKU HEAKS 

Klassijuhatajatundides toimuvad arutelud „EV 150 ja mina sel ajal”. 

Abiturientide ettekanded õpilastelt õpilastele teemal „Mida teen, et 

luua endale tulevikku”. 

23. veebruari aktusel kantakse rahvariideid või stiliseeritud rahvus-

likke rõivaid. 

24. veebruaril kell 7.29 toimub Orissaare keskväljakul pidulik lipu-

heiskamine. 

Koolis on avatud Sebastian Mikael Magagni fotonätus „Eesti – Itaa-

lia”. 

KLASSIVÄLINE   TEGEVUS 

VEAVABANDUS 

Orissaare Gümnaasiumi  
1.-4. klassi laste ja vanemate 

töötoad 
 

Saatsime Saarte Häälde värske uudise 

toredast sündmusest meie koolielus. Juh-

tus aga hoopis nii, et uudis jäi nii Saarte 

Hääles kui koolilehes ilmumata. Vaban-

dan juhtunu pärast! (OG Infolehe toimeta-

ja K. Kirs) 
 

16. novembri õhtupoolikul toimu-
sid traditsioonilised Orissaare 
Gümnaasiumi 1.-4. klassi laste ja 
vanemate töötoad, mille teemaks 
oli laste ja noorte kultuuriaasta. 
Töötube juhendasid tõelised oma 
ala meistrid: muusikameister Inga 
Rand õpetas põnevaid teraapilisi 
rütmi-ja laulumänge; turvameistrid 
Kaisa Nurm ja Meelis Juhandi tule-
tasid kõigile meelde helkuri täht-
sust; peeglimeister Jüri Soo töötoas 
sai iga pere endale omanäolise 
peegli kaunistada; tantsumeister 
Anne Keerd pani igaühe tantsima 
nii ammu tuntud seltskonnatantse 
kui ka kaasaegset loovtantsu; lusta-
kaid sportlikke mänge õpetas män-
gumeister Margo Rüütel; mõistata-
mismeister Maidi Tilk lasi ära ar-
vata köögis kasutatavaid toidu- ja 
maitseaineid. 
Täname kõiki meistreid, kes olid 
lahkesti nõus oma oskusi ja teadmi-
si kõigi osalejatega jagama. 
Suur tänu ka peredele, keda sel 
korral oli laste rõõmuks arvukalt 
kohale tulnud! 
 

Orissaare Gümnaasiumi algklassi-
õpetajad 


