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Orissaare Gümnaasium tunnustab 
 

Kaire Looris - kooli ja maakonna esindamise eest üleriigilisel ühis-
konnaõpetuse olümpiaadil.  
Juhendaja õp. Ivo Maripuu. 
 

Uku Rüütel – kõrgushüpe I koht, 200 m takistusjooks II koht, kau-
gushüpe III koht, 50 m jooks II koht; 
Oskar Joosep Metsla – turbo-odavise II koht; 
Madis Mägi – 200 m takistusjooks III koht; 
Simona Rüütel – 50 m jooks II koht, kaugushüpe II koht; 
Lisell Laul – kaugushüpe III koht. 
maakonna D-klassi kergejõustikuvõistlustel. 
Juhendajad õp. Margo Rüütel, õp. Kateriin Kuusk, treener Endel 
Tustit. 
 

Danel Tiitma - I koht, Kaire Looris – II koht, Johanna Nõukas – III 
koht maakonna majandusolümpiaadil.  
Juhendaja õp. Külli Rihvk. 
 

Lissel Lee Tamtik - kaugushüpe I koht; 
Nora Mahlak - kõrgushüpe II koht; 
Uku Rüütel - kaugushüpe III koht ja kuulitõuge III koht; 
Karl Õunapuu - kuulitõuge II koht 
TV 10 Olümpiastarti III maakondlikul etapil. 
Juhendajad õpetajad Kateriin Kuusk ja Margo Rüütel. 
 

Kaire Looris, Johannes Erikso, Hermo Laidmaa, Danel Tiitma 
kooli ja maakonna esindamise eest mälumängu „Koolikilb” vabariik-
likul finaalvõistlusel. 
Juhendaja õp. Ivo Maripuu. 
 

II trimestril õppisid väga hästi saavutasid EDU märgi järgmised õpi-
lased: 
1. kl Emma Liisi Leidas, Oskar Mölder, Olivia Vahter; 
2. kl Lisell Laul, Lagle Levit, Melissa Rei, Karolin tüür, Kaisa Trull, 
Carola Viljaste; 
3. kl Meele Kelder; 
4. kl Nenna Luise Mahlak, Krislin Marii Ottis, Keitlin Raudseping; 
5. kl Ragnar Kurg, Ilmar Vidres Kütt, Sandra Leht; 
7. kl Kätriin Kald, Liisa-Katariina Sünter; 
8. kl Karolina Nõu, Triinu Rajanok. 
 
Direktor Marjana Prii 
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Tunnustusstipendiumi „Minu õpetaja“ 
said õpetajad Siiri Vaht ja Katrin Kirs 
 

Orissaare Gümnaasiumi Sihtasutuse nõukogu andis sel aastal tun-
nustusstipendiumi „Minu õpetaja” kahele Orissaare Gümnaasiumi 
õpetajale. 
Kunagise Orissaare Keskkooli vilistlane õpetaja Siiri Vaht on ol-
nud õpetajaks paljudele noortele läbi aastakümnete. „Alates aas-
tast 1999 on õpetaja Siiri õpetanud algklassi- ja keskastme õpilas-
tele Junior Achievementi majandusõpetuse kursuse alusel algtõde-
sid majandusest ja ettevõtlikkusest. Selle kursuse lõpus ehk 
kuuendas klassis, on õpilased igal aastal korraldanud suureulatus-
liku kooli jõululaada, mida teatakse ka majast väljaspool. /---/ Li-
saks sellele /---/ on õpetaja Siiri oskuslikult põiminud ettevõt-
likkuse ka oma ainetundidesse, haarates tegemistesse ka lapseva-
nemaid. Oma märkamatu ja tagasihoidliku tegutsemisega on õp. 
Siiri muutnud igapäevased tunnid õpilase tempole sobivaks nö 
keskustepäevadeks, kus lapsevanemad leiavad ennast tihtilugu 
abiõpetaja rollist. Sellise kaasaegse õppemeetodi rakendamine on 
kasvatanud mitmete põlvkondade kaupa õpilasi, kes on ennastjuh-
tivad ning hea meeskonnatöö võimega. Need on aga märksõnad, 
mis on vajalikud oskused igale tänapäeva töövõimelisele inimese-
le. Õpetaja Siiri ei ole kunagi araks löönud uute oskuste omanda-
misel ja nii on ta ennast pidevalt täiendanud kaasaegsete õppe-
meetodite omandamisel. /---/ Tema tunnis on olemas nii väikesed 
robotid kui ka digiõpikud ning iga õpilane võib ennast kindlalt 
tunda, et talle jagub just sellist tähelepanu, nagu ta vajab. Õpetaja 
Siiri jaoks ei ole ükski õpilane lootusetu ning enne väsib õpilane 
kui õpetaja Siiri. Ja kui õpilane väsibki, siis õpetaja Siiri viib ta 
meelsasti loodusesse ennast turgutama, sest õuesõppe strateegiad 
ning meetodid on õpetajal kenasti „käpas“. 
Kaaslasena on õpetaja Siiri kolleegidele heaks eeskujuks oma 
sportliku vaimu poolest ning rikastab väikeste krutskite ning vem-
pudega koolipäeva. Õpetaja Siiriga juba igav ei hakka. Kui mida-
gi on vaja ära teha, on Siiri valmis kohe tegutsema hakkama ning 
tõmbab ka teised kaaslased märkamatult töösse. Temale võib alati 
kindel olla – ükskõik, millisel ajahetkel. 

Oleme uhked ja rõõmsad, et meie 
koolis töötab selline õpetaja!” kirju-
tab OG juhtkond õpetaja Siiri ise-
loomustuseks. 
Õpetaja Katrin Kirs asus õpetajana 
tööle kohe pärast Tartu Ülikooli lõ-
petamist aastal 1992. Esimeseks 
töökohaks oli Lääne-Virumaal asuv 
üle tuhande õpilasega Kadrina 
Keskkool, kus ta töötas eesti keele, 
kirjanduse, soome keele õpetajana ja 
klassijuhatajana aastani 2001. 
„Emakeele ja kirjanduse õpetaja 
Katrin Kirs töötab Orissaare Güm-
naasiumis õpetajana alates 2002. 
aastast. Õpilased iseloomustavad 
teda järgmiselt: sõbralik, leiab alati 
olukorrale lahenduse, oskab rahuli-
kuks jääda, arvestab õpilastega. On 
näha, et talle meeldib oma töö ja ta 
teeb seda pühendumusega. Klassiju-
hatajana on tema käe all kooli kõige 
suurem klass ja ta saab selle üle-
sandega väga hästi hakkama. Oma 
kindlakäelise ja hooliva suhtumise-
ga on ta saavutanud laste poolehoiu. 
Toetab igaühe individuaalsust, sa-
mas oskab klassi liita ühtseks toimi-
vaks meeskonnaks. Info kooli ja ko-
du vahel liigub läbi õpetaja väga 
kiiresti. Samuti ei pea õpetaja vae-
vaks lapsevanemaid suunata ka hari-
dusmaastikul toimuvas ja laste kas-
vatamist puudutavatele teemadele 
viidates ja üldist infot jagades,” kir-
jutab OG hoolekogu esinaine Kerli 
Teesalu. 

Õpetaja Siiri Vaht . Foto: R. Ränk 

Õpetaja Katrin Kirs. Foto erakogust. 
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Metsaretk 
 
Sõbrapäeval käisid 1.-
4. klassi õpilased koos 
RMK matkajuhiga 
Orissaare terviserajal 
talvise metsa saladusi 
uurimas. Õppisime jäl-
jetarkust, kuulsime pal-
ju uut hundi tegemistest 
ja viisime metslooma-
dele pisut toidupoolist. 
 

Algklasside et-
luskonkurss 

Traditsiooniline luule-
tuste esitamine oli see-
kord loomateemaline. 
Iga õpilane luges kuu-
lajaile vahva loomaluu-
letuse. Klassides toimu-
nud eelvoorus valis žü-
rii välja 28 etlejat, kelle 
esitusi kuulasime ühes-
koos emakeelepäevale 
eelnenud luuletunnis. 

 

Keskkonnake 
külas 

5. märtsil omandasime 
pakendite sorteerimi-
seks vajalikke oskuseid 
Eesti Taaskasutus-
keskuse spetsialisti ju-
hendamisel. Lõbusas 
vormis õppetöö andis 
palju uusi teadmisi, mi-
da kõik lubasime ra-
kendada. 

 
Algklasside õpetajad 

Sisekaitselise kutseõppe  õpilaste reis Tallinna Foto: H. Kurg 

 
Põhikooli õppetöö tulemused 
 
Rõõm on tõdeda, et väga hästi õppivate õpilaste hulk meie koolis ei 
ole teisel trimestril vähenenud. Igasse klassi jagub tublisid õppureid 
ja huvitegevuses tegusaid noori. 
 
II trimestri tulemuste põhjal saavutas EDU märgi 20 õpilast. 
Vaatamata sellele, et mõnes klassis ei õnnestunud ühelgi õpilasel ai-
nult väga heade tulemustega trimestrit lõpetada, on seal suur hulk 
tublisid õpilasi, kelle hinded on ainult head ja väga head. Lisaks ai-
nult viitele õppijatele on põhikoolis veel 54 õpilast, kelle tunnistusel 
olid nii head kui ka väga head hinded. Nende hulgas on palju selli-
seid noori, kes on terve talve usinasti laulupeo kavasid õppinud ning 
osalenud tulemuslikult spordivõistlustel. 
Õpetajatena tunneme rõõmu noorte ettevõtlikkuse ning tulemusliku 
töö üle!  
 
III trimestriks soovin kõigile head tahet oma õppetööd jätkuvalt hästi 
teha ning kevadväsimuse peletamiseks sööge ikka tervislikult ning 
viibige võimalusel rohkesti värskes õhus! 

 
Õppealajuhataja Hilde Kurg 
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Õppereis Tallinna 
 
Orissaare Gümnaasiumi sisekaitselise kutseõppe 
valinud õpilastel avanes suurepärane võimalus tut-
vuda riigitasandiliste süsteemidega, mis tagavad 
meie ühise turvatunde ning vajadusel ka abi. 
Esimesena võeti meid vastu Tallinna Lennujaa-
mas, kus läbisime turvakontrolli ning saime teoo-
riaalaseid teadmisi PPA ülesehituse ning lennusal-
ga kohta. Nägime Eesti riigi lennuparki, mis koos-
neb kolmest kopterist ning ühest lennukist, mida 
kasutatakse nii hädaabi andmiseks kui ka näiteks 
presidendi eralennukina. 
Kui on kiiresti abi vaja, tuleb helistada 112, ent 
mis toimub kõne vastuvõtmisest kuni abi saabumi-
seni, ei teadnud meist täpselt mitte keegi. Põhja 
häirekeskuses võeti meid soojalt vastu ning tutvus-
tati eri programme, tänu millele jõuab abi abivaja-
jani. Hetkeks saime akna kaudu piiluda ka töösaa-
li, kus kõned vastu võetakse ja edasi suunatakse. 
Seejärel saime aimu demineerijate riskantsest tööst 
ning kuulsime ka kohalikest Saaremaa leidudest. 
Vaatasime üheskoos õppefilmi, mis pani mõtlema, 
et pomm on tõesti viimane asi, millele ise käsi kül-
ge panna. Meil oli hea meel, et meid võttis vastu 
pika tööstaažiga oma ala asjatundja, kes oskas iga 

 
 

 
le küsimusele vastused anda. 
Ning mis sisekaitselise õppesuuna reis see Tallin-
nasse oleks olnud, kui me poleks külastanud ka 
uhiuut Sisekaitseakadeemia suurt maja, mis on 
väga modernne ja praktiline. Sisekaitseakadeemia 
pani meid kõiki õhku ahmima nii oma maitseka 
disainilahenduse kui ka paljude õppevõimalustega. 
Meile tehti ringkäik terves majas ning lisaks audi-
tooriumitele nägime ka treeningsaale, lasketiiru 
ning interaktiivset õppeklassi, kus tulevased pääst-
jad ja korrakaitsjad saavad veebipõhiseid üle-
sandeid lahendada, justkui toimuks kõik reaalselt. 
Mina pole siiani kedagi kuulnud sisekaitselise õp-
pesuuna valimist kahetsemas. Ükski teadmine ei 
jookse mööda külgi maha ning meil on tohutult 
vedanud, et meil on fantastilised õpetajad, kes suu-
davad isegi joatoru otsikutest või vahetu sunni ka-
sutamisest rääkida nii särasilmselt, et meil tunnis 
isegi kõige üksluistematel teemadel vesteldes igav 
ei hakka. 
 
Karmen Kaljuste 11. klassist 

Enne mõtle, 
siis jaga! 
 
22. märtsil toimus 10. ja 11. 
klassil meediaalane teabe-
päev. Külas oli Mikk Rand. 
Alustuseks rääkisime, mis on 
meedia. Õppisime eristama 
libauudiseid tõestest uudis-
test ja kirjutasime ise li-
bauudiseid. Seejärel moo-
dustasime grupid ja tegime 
filmi teemal "Mõtle, enne kui 
jagad!" Päev lõppes valminud 
filmide vaatamisega. Kõik 
filmid olid erinevad, kuid sai-
me tagasisidet, et arvestades 
piiratud aega ja vahendeid 
olime ülesandega hästi hak-
kama saanud. Päev oli huvi-
tav, sarnaseid ettevõtmisi 
võiks veel korraldada. 

 
Anna Kirs 11. klassist 
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Teeme koos head 
„Hakkame koguma küünlaümbriseid,“ ilmus kooli teadtetahvlile detsembri-
kuus. 
Pimedat aega muudetakse õdusamaks ja helgemaks küünlaleegi võbeleva 
valgusega. Sageli eelistatakse teeküünlaid. Üks väike alumiiniumist 
teeküünla ümbris kaalub veidi üle ühe grammi. Olmeprügi hulka visatuna 
võivad küünlaümbrised jäätmejaamas jääda oma väiksuse tõttu välja sor-
teerimata, kuna metallidetektorid ei leia neid üles. Aastas põletatakse Ees-
tis hinnanguliselt 15 miljonit teeküünalt, mis tähendab 20 tonni jäätmeid. 
 
Mis ajendas tegutsema? Korraldasime koolis ise oma väikese keskkonna-
kampaania ja selgitasime küünlaümbriste eraldi kogumise vajalikkust: 

looduses ei lagune alumiinium kunagi; 

alumiiniumi taaskasutusse suunamine säästab keskkonda; 

alumiinium on metall, mida saab kordi ümber töödelda, ilma et tema 
omadused sellest oluliselt muutuksid. 

Vahekokkuvõtted toimusid igal kuul ja ühel korral tegime ka väljapaneku 
kogutust. Aktiivselt osalesid 1., 2., 3., 4., 5., 12. klasside õpilased. Märki-
mist vääriva koguse küünlaümbriseid tõi Martin Pint 1. klassist. Suur tänu 
kõigile panustajatele koolis ning kodudes, samuti toetajatele väljastpoolt 
kooli. 
Kogutu toimetatakse Maasi jäätmejaama. Head teod algavad headest mõ-
tetest! 
 
Karjäärikoordinaator Riina Aljas 



Orissaare Gümnaasiumi 
tegus koolisport 
 
Viimastesse kuudesse on jäänud palju tegemisi 
spordimaastikul. Oleme olnud eriti tegusad kerge-
jõustiku, rahvastepalli ning jalgpalli aladel. 
 
19. veebruaril sõitsime nii poiste- kui tüdrukute 
võistkondadega Kuressaarde, et maha pidada 
Dumle rahvastepalliturniir 1.-3. klassi õpilastele. 
Üle Saaremaa oli kokku tulnud 6 poiste ja 4 tütar-
laste võistkonda. 
Esimene mäng tüdrukutel oli sisseelamiseks, Va-
nalinna tüdrukud võitsid meid kindlalt 2:0. Teises 
mängus olime rohkem sees, tegime ühe otsustava 
vahetuse ja tasuks 2:0 võit Valjala üle. Kolmas ja 
viimane mäng oli otsustav. Väga tasavägise män-
gu võitis siiski SÜG, kuna seal oli tase ühtlasem ja 
kõik oskasid nii visata kui püüda. Kokkuvõttes 3. 
koht. 
Poistel on olemas nii viske- kui püüdmisoskused, 
kahjuks ei osata seda meeskonnamängu üle kanda. 
Lõppkokkuvõttes said poisid 4. koha, ülinapilt oli 
parem Kaali kool, kuna omavaheline mäng sai ot-
sustavaks. Esimeseks võitles end SÜG, teine Va-
nalinna, viies Valjala ja kuues Aste. 
Võistkonnas mängisid Meele Kelder, Eva Kätliin 
Leidas, Grete Kundikov, Kätrin Kuuder, Lisell 
Laul, Emily Järmut, Saara 
Põld. Poiste võistkond: Uku 
Rüütel, Oskar Joosep Metsla, 
Martti Suurna, Robin Kahest, 
Mattias Noot, Caspar Hartõ-
kainen. 
 
Tipa-Tapa jalgpalliturniiril 
toimus Salmel teine etapp, kus 
OG osaleb kahe võistkonnaga. 
Hetkel on OG Poisid 4. kohal, 
tunnistades sellel etapil vaid 
võite. OG Tüdrukute võist-
kond hoiab 9. kohta 12 võist-
konna konkurentsis. Finaal-
etapp toimub aprillis, kus pan-
nakse paika lõplikud kohad 1.-
5. klasside koolidevahelises 
jalgpallis. 
 
Eesti Jalgpalli Liit korraldab 
üle-eestilist Rimi osavusfesti-
vali, kus näidata tuleb osavust  

slaalomi ja täpsuslöökide näol, lisaks kombineeri-
tud teatevõistlus. 
Orissaare Gümnaasium noppis Saaremaa osavus-
festivalil 1.-3. ja 4.-5. klasside arvestuses esiko-
had! Korraldajate poolt märgiti ära meie võist-
kond, mis koosnes vaid tüdrukutest. 
Lisaks sai nooremas vanusegrupis teine võistkond 
samuti poodiumikoha. 4. aprillil läheb vanema va-
nuseastme võitja edasi vabariiklikule etapile, kus 
saab oma oskusi näidata ja end teistega võrrelda. 
Soovime kindlat jalga! 
 
Lisaks on meie tublid õpilased toonud kergejõusti-
kus TV 10 maakondlikelt etappidelt ja D-kl võist-
lustelt häid kohti: Karl Õunapuu - kuulitõuge II 
koht (12.31 m) 3 kg; Olev Mattias Sünter - kuuli-
tõuge 6. koht (9.08 m) 3 kg; Uku Rüütel - kaugus-
hüpe III koht (4.39 m), kuulitõuge III koht (7.81 
m) 2 kg; Lissel Lee Tamtik - kaugushüpe I koht 
(4.61 m); Nora Mahlak - kõrgushüpe II koht (1.30 
m), kaugushüpe 6. koht (4.03 m); Saskja Lember - 
kaugushüpe 8. koht (3.66 m); 
Uku Rüütel – kõrgushüpe I koht, 200 m takistus-
jooks II koht, kaugushüpe III koht, 50 m jooks II 
koht; Oskar Joosep Metsla – turboodavise II koht; 
Madis Mägi – 200 m takistusjooks III koht; 
Simona Rüütel – 50 m jooks II koht, kaugushüpe 
II koht; Lisell Laul – kaugushüpe III koht. 
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Noored sportlased. Foto: K. Kuusk 
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Viimane vaatus 

21. märtsil toimus Orissaare kultuurimajas põhikooli lõpuklassi lavaõhtu 

„Viimane vaatus“,  mis tõmbas joone alla viie aasta jooksul kujunenud tradit-

sioonilisele üritusele. Kas õhtu toimub ka järgmisel aastal, näitab aeg! 

„See õhtu kultuurimajas oli minu jaoks kõige südantsoojendavam ja samas ka 

kõige kurvem, sest see oli meie klassi viimane lavaõhtu. Mulle meeldis see, et 

kõik sujus hästi, valitses sõbralik õhkkond ja inimesed olid rõõmsad ja selts-

kondlikud,“ kirjutab Lehte. 

„Arvan, et meie traditsioon korraldada igal aastal lavaõhtuid on meid muutnud 

palju lähedasemaks, tunneme üksteist ja üksteise hobisid paremini, oskame teha 

sujuvat koostööd ega tunne enam nii suurt hirmu lava ees,“ arvab Helena. 

„Lavaõhtute korraldamine on muutnud mind enesekindlamaks, klassikaaslastega 

lähedasemaks, mõistvamaks ja õnnelikumaks,“ kirjutab Maarja. 

9. klass 

Poistebänd ja tantsijad. Fotod: 

Aimar Lauge 
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