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Avaldan kiitust vabariiklikul kunstiõpetuse olümpiaadil 
osalenud Saara Välile, 
parim kodutöö ja üldarvestuses 7. koht; 
E. Haameri nimelise õpilaste kunstikonkursi eripree-
mia. 
Juhendaja õp. Katrin Vaher 
 

Avaldan kiitust maakondlikul Tuule Cupil I koha saa-
nud võistkonnale koosseisus Nora Mahlak, Anette Ige, 
Saskja Lember, Alexandra Hints, Elisabeth Ige, 
Marleen Suurna, Meele Kelder, Eva Kätliin Leidas. 
Juhendaja õp. Kateriin Kuusk 
 

Avaldan kiitust maakondlike näitemängupäevade kor-
raldajatele: Lisell Reinmets, Karmen Kaljuste, Kadri 
Ligi, Karoliine Kaljuste, Alexandra Sigrit Lindberg-
Tarvis, Karina Teesalu, Kristiina Kesküla; 
näitemängupäevade laureaatidele: Saskja Lember, Nora 
Mahlak, Anette Ige, Liisa-Katariina Sünter 
(meeldejääva rolli preemia), Kätriin Kald, Brita Ligi, 
Hedina Madisson; 
näitemängupäevade eripreemia saanutele: Saara Väli, 
Johanna Nõukas, Karita Aunbaum, Hendrik Ansper, 
Ervin Jalla, Iris Kallas, Meriliis Kivimägi (meeldejääva 
rolli preemia); 
näitemängupäevadel esinenutele: Sandra Stahhiv, Kertu 
Goidin, Karmo Kask, Romet Ligi,  
Eliis Kurvits, Triinu Rajanok, Karolina Nõu, Gregor 
Andreas Amelkin, Kris Kruuse. 
Juhendajad: õp. Mare Noot, Monika Kipper, Liis 
Rudov 
 

Avaldan kiitust maakonna koolinoorte jooksukrossil  
I koha saanud Sandra Stahhivile, 
II koha saanud Kristofer Kollole, 
III koha saanud Uku Rüütelile 
Juhendajad õp. Kateriin Kuusk ja Margo Rüütel 
 

Avaldan kiitust maakondlikel D-klassi kergejõustiku 
meistrivõistlustel kooli edukalt esindanud õpilastele: 
II koht pendelteatejooksus: Elisabeth Ige, Eva Kätliin 
Leidas, Meele Kelder, Simona Rüütel, Uku Rüütel, 
Madis Mägi, Renet Ligi ja Ilmar Vidres Kütt; 
Simona Rüütel: 300 m jooks - II koht, kaugushüpe - III 
koht; 
Uku Rüütel, kaugushüpe - III koht; 
Ilmar Vidres Kütt, kõrgushüpe - II koht. 
Juhendajad õp. Kateriin Kuusk ja Margo Rüütel 
 

Avaldan kiitust vabariiklikul robootikavõistlusel 
„Dashi väljakutse” kooli edukalt esindanud õpilastele: 
Hindrek Ansper, Ragnar Kurg, Ilmar Vidres Kütt - II 
koht. 
Juhendaja õp. Hilde Kurg 
 

Avaldan kiitust kooli eduka esindamise eest 
1) Saaremaa kergejõustiku MV  B ja C vanuseklassis:  
Eliise Vichterstein: kõrgushüpe - I koht, kaugushüpe - 
II koht, ketteheide - III koht; 
Lehte Lehtjõe: kuulitõuge - I koht, 100 m jooks – II 
koht; 
Kristofer Kollo : 300 m jooks - II koht, kõrgushüpe – II 
koht; 
Tormi Joonatan Metsla: pallivise – II koht; 
Hele-Liise Pallas: kõrgushüpe – III koht; 
Kaur Kurg: 60 m tõkkejooks – II koht; 
2) Saaremaa MV kergejõustikus naistele ja meestele: 
Kärt Õunapuu: 100 m jooks – I koht, kaugushüpe – II 
koht. 
Juhendajad õp. Kateriin Kuusk ja Margo Rüütel 
 

Direktor Marjana Prii 
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    Põnev töö suveks 
 
Kui sa pole veel suveks 
tööotsa leidnud, siis loe 
kindlasti edasi. 
 
Nagu Orissaares tavaks, 
avavad kooliõpilased oma 
turismiinfopunkti. Ei ole 
Eestimaal just palju selli-

seid koole, kus usaldatakse õpilaste kätte nii täh-
tis töö. 
Saaremaa on suvel just nagu meepott, mis mesi-
lasi-suvekülalisi ligi tõmbab. Orissaare on Saa-
remaa väravaks ja just sina, noorte turismiinfo-
punkti töötaja, saad kaasa lüüa meie valla posi-
tiivse maine kujundamises. Turismiinfopunkt 
leiab oma pesapaiga osavallakogu saalis nagu 
eelmiselgi aastal. 
Tööpäev on kuuetunnine, ühe nädala 5 tööpäe-
vaga teenid 90 eurot. 
Aga rahast olulisemad on kogemused, mida sa 
saad. Endised noorgiidid, tänased edukad vilist-
lased on esile tõstnud just suvisest infopunktist 
saadud kogemused: julgus suhelda võõraste ini-
mestega ka võõrkeeles ja teadmine, mida tähen-
dab sõna “vastutus”. 
 
Otsusta juba täna ja ruumis 108 saad täpsemat 
infot õpetaja Ene käest. 
 
Töist suve soovides 
 

õpetaja Ene Kööts 

 
Osaleme VeniVidiVici õpilasvahetuse 
projektis 
 

Selleks, et pak-
kuda noortele 
reaalset võima-
lust keeleõppeks 
ning pikemaaja-
listeks kontakti-

deks, on Kultuuriministeerium ja Haridusminis-
teerium üheskoos leidnud võimaluse, et noor 
saaks õppida 4 nädalat teise õppekeelega koolis. 
Õpilasvahetuse eesmärk on suhtlemisoskust pa-
randades ja silmaringi avardades suurendada 
kogemuspagasit, elavdada ning rikastada õpilas-

te koolielu, soodustada keeleõpet ja 
lõimumisprotsessi. Uue õpikäsituse järgi on sot-
siaalsete oskuste omandamine õppekava väga 
oluline osa. 
 
Kultuuriministeerium ja MTÜ VeniVidiVici 
korraldasid 18. mail Estonia talveaias tänuüritu-
se projektist osavõtvatele koolidele, mis osalesid 
just neljanädalases õpilasvahetuse projektis. 
Meie kooli esindasid Kristiina Kesküla, Lisell 
Reinmets ja õpetaja Ene Kööts. 
See oli väga eriline päev – päev täis naeratusi, 
meeldivaid emotsioone ja sõbralikke inimesi. 
Minister Indrek Saar tänas osalenud koole: 
„Oleme rõõmsad, et neljanädalane õpilasvahetus 
teises muukeelses koolis on pakkunud niivõrd 
paljudele noortele huvi. Suur aitäh kõikidele, 
kes on Eesti-sisesse õpilasvahetusse panusta-
nud! Teie toetus on hindamatu!” 
 

Õpetaja Ene Kööts 

Õp. Ene, Kristiina ja Lisell tänuüritusel talve-

aias (foto Mats Kangur) 

ETTEVÕTLIK  KOOL 

Orissaare Gümnaasiumi 12. klassi lõpuaktus toimub

14. juunil algusega kell 16.00

Orissaare kultuurimajas

Orissaare Gümnaasiumi 9. klassi lõpuaktus toimub

15. juunil algusega kell 15.00

Orissaare kultuurimajas
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ETTEVÕTLIK  KOOL 
Tammede istutamine Panga pangal 
 

,,Eesti 100 tamme” raames on alates 2013. 
aastast paljud Eesti koolid, lasteaiad ning 
omavalitsused valmistunud kingituse elluvii-
mist – tammeparkide rajamist. Aastal 2014 
korjasime kogu klassiga koolihoovist tam-
metõrusid, külvasime need ja jätsime kasva-
ma. 
Esmaspäeval, 21. mail käisime meie klassi 
kaheksa õpilasega Panga pangal tammesid 
istutamas. 
Kui avakõne oli proua Tiiu Aro poolt esita-
tud, hakkas hr Leo Filippov juhendama, kui-
das tammesid istutada. Teadmised omanda-
tud, asusime tegutsema. Istutasime koos paa-
rilisega, kõrvus kumisemas lause: ,,Pange 
oma hinged kindlasti siia puusse”. 
Peale tammede istutamist sõime suppi ja 
kringlit. Päev oli tore ja meeldejääv. Sai nal-
ja ning tammed saime ka edukalt mulda. 
 

Sandra Stahhiv, 7. klassi õpilane 

Tammeistutajad Meriliis, Eliis, Sandra, Gregor, Kris, 
Karmo, Kertu ja Karolina (foto Liis Laul) 

 

Lasteaia spordipäev 
 

25. mail toimus Orissaare staadionil juba tradit-
siooniks kujunenud kevadine lasteaia spordipäev. 
Spordialadeks olid sellel päeval kaugushüpe, palli-
vise, 30 m jooks ja staadionijooks (318 m). Suur 
tänu Orissaare Gümnaasiumi 6. klassile, kes juba 
kolmandat korda aitab meil spordipäeva korralda-
da. Samuti tänu õpetaja Riina Paadile, kes on oma 
sportliku eeskujuga nakatanud nii oma klassi õpila-
si kui ka lasteaialapsi. Tänu Orissaare Gümnaasiu-
mi direktorile Marjana Priile, kes üritust ja koos-
tööd toetab. 
Oli tore hommik - sügisel kohtume uuesti! 
Ilusat suve! 
 

Marleen Võting, Orissaare lasteaiaõpetaja abi 

 

Kevadkontsert 
 

 

17. mail toimus kultuurimaja saalis suur algklassi-
de kevadkontsert. Kuulama ja vaatama olid kutsu-
tud kõik pereliikmed. Lisaks iga klassi etteastele 
astusid lavale ka 1. ja 3. klassi võimlejad, 1.- 3. 
klassi rahvatantsijad, rahvapilliansambel, 1. klassi 
bänd. Täname kõiki juhendajaid! 
 

Algklassiõpetajad 

 

 

Öökool 
 

25. mail kell 18.30 oli koolimaja taas siginat-
saginat täis. Algas 3. ja 4. klassi õpilaste öökool. 
 
Klassidesse laotati laiali madratsid ja magamisko-
tid ning seejärel mindi kogunemisele, kus saadi 
teada öökooli tunniplaan. Üks rühm moodustati 
poistest, teine tüdrukutest. Ja algasidki põnevad 
tunnid. Käidi õpetaja Kairit Leviti juures muusikat 
tegemas ja mängimas. Tundi viisid läbi juuksur 
Kristi Kaljuste ja kosmeetik Helen Oll, sealt saime 
palju tarkusi  hügieeni kohta. Punuti ja volditi koos 
õpetajate Margot Ansperi ja Piret Kolgaga. 
Kokkamise tundi tehti koos õpetaja Janne Hintsiga. 
Saime teha endale ise õhtusöögi. Tunnid olid vah-
vad. Palju tänu kõigile, kes meiega tegelesid! Järg-
nes maastikumäng. Tuli leida alevisse peidetud 
punktid ja täita ülesanded. Oi, kui hästi maitses 
omavalmistatud toit peale väsitavat mängu! Veel 
toimus õudusjuttude lugemine ja muidugi öödisko. 
 
Laupäeva hommikul pakkisime asjad ja läksime 
rõõmsalt koju. 
 

3. ja 4. klassi lapsed 
 

ja algklassiõpetajad 
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PÕHIKOOLI   LÕPETAJAD 4 

9. klassi lõpetajad 
 
 
Hendrik Ansper 

Taavi Ansper 

Karita Aunbaum 

Lissel Ernesaks 

Ervin Jalla 

Mari-Liis Järve 

Iris Kallas 

Timo-Tauri Ligi 

Johanna Nõukas - kiituskiri 

Saara Väli - kiituskiri 

Renee Veski 

 
Klassijuhataja õp Monika Kipper 

Foto: E. Jalla FB postitusest 
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 Orissaare Gümnaasiumi  
 69. lend 
 
 Carol Haamer 

  Eero Heinsalu 

   Anne-Mai Järve 

    Katriin Kasela 

     Ott Kärner - kuldmedal 

      Reelika Lember  

        Elari Rei 

      Marili Rihkrand 

     Keith Saarkoppel 

    Sander Sink 

  Tiina Margaret Tänak - kuldmedal 

 Sander Väli 

 
Klassijuhataja õp Hilde Kurg 

Foto: 12. klassi ühisomand 



TEATED     

Orissaare Gümnaasium ootab oma meeskonda alates 2018/2019. õppeaastast  
 

1) 0,5 ametikohaga füüsikaõpetajat (põhikool ja gümnaasium); 

2) 0,5 ametikohaga poiste kehalise kasvatuse õpetajat (põhikool ja gümnaasium); 

3) klassiõpetajat (klassis eri- ja tõhustatud tuge vajavad õpilased) 
 
Kandidaatidelt ootame: 

• vastavust haridus- ja teadusministri määrusega 29.08.2013 nr 30 kehtestatud kvalifikatsioo-
ninõuetele; 
• lastega koos tegutsemise soovi ja rõõmu; 
• otsustus- ja vastutusvõimet; 
• kohusetundlikkust: 
• head suhtlemis- ja koostööoskust. 

 
Vajalikud dokumendid 
(avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad) 
saata aadressil: 
Orissaare Gümnaasium 
Kuivastu mnt. 29 
Orissaare 94601 
Saare maakond 
või kool@oris.edu.ee 
Info telef. 5344 9474 (direktor), 453 0262 (sekretär) 
 
Avalduste esitamise tähtaeg: 19.06.2018 
Tööle asumise aeg: 01.09.2018 

8. klassi esindus Euroopa 
päeval Tallinnas 

Euroopa kultuuripärandi 
aasta 2018 raames toimunud 
Päranditegijate konkursil 
põhikooli vanuseklassis ära-
märkimist pälvinud animat-
sioonid valmisid eelmisel 
kevadel rahvusvahelise pro-
jekti Living Legends käigus 
(foto: Marjana Prii) 

←   PILTUUDIS 
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Orissaare Gümnaasiumi V kooli-
olümpiamängud  
 

toimusid 06. juunil 2018. a. 
1.-4. klass alustas võistlustega kell 9.00, kell 
10.30 algas kõigi osalevate riikide rongkäik: 
∗ KRÕLLI SAARERIIK, 3. klass 
∗ KURRU-NURRU-MUSTA-KUTSA-SAARED, 

2. klass   
∗ LAUPÄEV 14, 5. klass 
∗ MAGUSAMAA, 1. klass 
∗ MINEVIKU RIIK, 8. klass 
∗ ORKAANIA, 6. klass 
∗ ROYAL SEVEN, 7. klass 
∗ TONTLANDIA, 10.klass 
∗ TULEVIKU RIIK, 8. klass 
∗ ZOO DV, 11. klass 
∗ ÄMBU LÄND, 4. klass 
 

Staadionil avasime mängud, heiskamine lipu ja 
süütasime olümpiatule. Järgnes soojendusvõim-
lemine 8. klassi õpilase Joonatan Johansoni ju-
hendamisel. 
Kombineeritud teatevõistlusele järgnes 1. - 4. 
klassi õpilaste autasustamine ja lõuna staadio-
nil. Suuremad õpilased võistlesid meeskondli-
kel aladel. Lõunapaus peeti staadionil vastavalt 
sellele, kuidas kellelgi võistluses paus tekkis.  
Köieveo võistkondade kaalumise järel algas 
köievedu. Kõiki 5. - 7. klasside osalejaid auta-
sustati individuaalse Eesti Olümpiaakadeemia 
diplomi ja meeskondliku karikaga. Kõigi alade 
kolm paremat 8., 10. ja 11. klasside arvestuses 
said medalid. 4. koht sai karika. 
Oli tore ja sportlik päev. Tänan korraldajaid, 
läbiviijaid ja muidugi võistlejaid! 
 

Huvijuht Mare Noot 
 

 

Käisime Teaduskeskuse AHHAA öölaagris 
 
6. ja 7. klassi õpilased käisid 13. aprillil Tartus 
AHHAA teaduskeskuse öölaagris. Alustasime 
väljasõitu varahommikul, et jõuda õigeks ajaks 
Tartusse. Plaanis oli minna ka Aura veekeskuses-
se, kuhu peale kohale jõudmist suundusimegi. 
Küll sai ujutud, torust alla liueldud, mullivannis 
mõnuletud ja vees korvpalligi mängitud. 
 
Peale lõõgastumist ja ujumist ootas meid ees va-
ba aeg kesklinnas. Igaüks sai minna lõunat söö-
ma ja poodlema. Tundsime, et oleme juba suured 
ja iseseisvad inimesed. Nautisime seda väga. Iga-
tahes keegi ära ei eksinud.  
Seejärel võtsime bussist oma asjad ja sisenesime 
Teaduskeskusesse AHHAA 

Õpetajad andsid meid  fuajees laagri juhendaja-
tele üle ning seejärel tutvusime nendega. Tea-
duslaager ,,AHHAA, imeline maailm!" võis ala-
ta. 2. korrusel asus meie tuba - Apollo konve-
rentsiruum. Kuna meid oli nii palju, panime en-
dale nimesildid rinda. Meid jaotati kahte rühma: 
6. ja 7. klass. Esimeseks töötoaks oli planetaa-
rium. 7. klassil oli sel ajal vaba aeg ehk saime 
ise vaadata atraktsioone ja neid katsetada. Siis 
t u l id  t öö t o ad , , Ko fe i in ik r is t a l l id " , 
,,Kapsakeemia". Tegelesime seal nii keemia kui 
füüsikaga.   
Seejärel algas õhtusöök, mis oli maitsev ja peen. 
Alguses me ei uskunudki, et see on meile mõel-
dud. Siis läks 7. klass  planetaariumisse, kuuen-
dikel oli vaba aeg. Seejärel algasid teised töö-
toad: ,,Appi, ma upun!", kus tuli toime tulla 2 
meetri sügavuse pallimerega; ,,Suur sula", kus 
tegime jää sulatamise katseid. Järgnes teadustea-
ter. Nautisime seda, et kogu teaduskeskus oli 
meie päralt.  
Siis algas segatiimide aardejaht teaduskeskuses. 
Õhtul suundusime alla keldrisse, kus asub lao-
ruum. Sealt võtsime magamismatid. Meil oli aeg 
magamiseks valmistuda. Öörahu algas kell 12 
öösel. Kes tahtis, võis koridoris üleval olla. 

Hommikul pakkisime asjad, valmistasime ja sõime 
hommikusööki, olime viimases töötoas. Ning seejä-
rel oligi aeg tagasi minna fuajeesse, kus õpetajad 
meid ootasid.  
See oli väga tore laager! 
Meriliis Kivimägi, 7. klass 

HUVITAV  KOOLIELU     7 

11. klass ehk Zoo DV. Foto: K. Kirs 
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Robootikavõistlus - Dashi väljakutse 

 
Märtsist maini toimus vabariiklik robootikavõistlus, mis koosnes 
kolmest etapist. Võistlusega otsustasime liituda ka meie kolmekesi. 
Esimeseks ülesandeks oli anda oma robotile nimi, milleks sai Juss. 
Sellele järgnes esimene ülesanne, milleks oli koostada retk Eesti-
maal. Loo sisu: Juss oli Ameerika turist, kes saabus Tallinna lennu-
väljale ja külastas Torit, Käru, Jumindat, Liput ja Vastseliinat. Üles-
anne pidi algama kindlast punktist ja lõppema kindlas punktis. Sa-
mal ajal tuli anda Jussile hääl ning meisterdada põnevaid väravaid 
huvipunktide juurde. 
Edasi saabusid lihavõttepühad ja Juss hakkas lihavõttejäneseks, kes 
pidi otsima üles kolm muna ja need urgu toimetama. 
Viimases ülesandes tuli Jussil kehastuda nõiaks, kes suundub 
Blocksbergi mäele, et tantsida ümber lõkke ennast põletamata. 
Kõikide võistluste läbiviimiseks tuli ise midagi meisterdada ning 
võistluse läbimiseks tuli meeskonnal valmistada ruudustikuga võist-
lusmatt. Iga etapi lõpus tuli meeskonnal ennast reeglitest lähtuvalt 
hinnata ning anda endale punkte. Võistluse ajal oli kohustus ennast 
pildistada ning filmida, mida aitas teha õp. Hilde Kurg. Antud ma-
terjalist valmis veebipäevik, millega saab tutvuda aadressil: poiste-
tiim.simplesite.com, tulemused edastasime võistlust korraldanud 
asutusele Insplay. 
Saavutasime vabariigis oma vanuserühmas II koha ja auhinnaks sai-
me ühe komplekti uusi roboteid! Lisaks õpetas võistlusmäng meile, 
kuidas kasutada koolis õpitud teadmisi (matemaatika, inglise keel, 
eesti keel, kunsti- ja käsitööõpetus, muusika) ja koostööd teha. Kõi-
ge huvitavam oli ülesanne number kolm ehk nõidade pidu. Oli tore 
vaheldus igapäevasele koolitööle! 
 
Teksti koostasid Ilmar, Hindrek ja Ragnar, juhendas õpetaja Hilde 
Kurg  

Foto: H. Kurg 

HUVITAV  KOOLIELU 
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HEAD 

VAHEAEGA! 


