
OG Infoleht 

Õppimine ei pea olema igav ja 

ainepõhine.  

Aineõpetajate koostööna sün-

nivad lõimitud tunnid, mis 

pakuvad  vaheldust nii õpilas-

tele kui ka õpetajatele .  

Orissaare Gümnaasium tunnustab 
 

 

1. Marek Koppel - II koht 2. kl arvestuses võistlustel „Osavaim Jazz 

korvpallur”. 

2. Oskar Joosep Metsla - III koht 3. kl arvestuses võistlustel 

„Osavaim Jazz korvpallur”. 

Juhendaja õp. Margo Rüütel. 

3. Danel Tiitma - I koht vabariiklikul majandusolümpiaadil. 

4. Kaire Looris - 26. koht vabariiklikul majandusolümpiaadil. 

Juhendaja õp. Külli Rihvk. 

5. Karoliina Kaljuste (5. kl) - eripreemia maakondlikul vendade 

Liivide luulekonkursil. 

Juhendaja õp. Katrin Kirs. 

6. Tarmo Väli, Hermo Laidmaa, Danel Tiitma, Aare Peeker, 

Joonatan Johanson, Kristofer Kollo, Cristo Hartõkainen, Eke 

Rüütel, Kris Kruuse, Gregor Andreas Amelkin, Tormi Joonatan 

Metsla, Riko Robi Tamtik, Karl Õunapuu, Kaur Kurg -  

I koht Saaremaa gümnaasiumide vahelisel korvpalliturniiril. 

Juhendaja õp. Margo Rüütel. 

7. Saara Väli  - III koht vabariiklikul kunstiõpetuse olümpiaadil ja 

parima kodutöö preemia. 

Juhendaja õp. Katrin Vaher. 

8. Hedina Madisson, Lissel Lee Tamtik, Liisa-Katariina Sünter-

maakonna ja kooli esindamine Nuputa vabariiklikul võistlusel.  

Juhendaja õp. Marika Lass. 

 

Direktor Marjana Prii 
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5. klassi matemaatika ja eesti keele 

ühistund. (Foto erakogust) 
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Saaremaa viies töö- ja karjäärimess 
 

 
Töötukassa Saaremaa osakonna korraldatava messi eesmärgiks 

on kokku viia töö pakkuja ja töö otsija. Noortesõbralikud ettevõt-

ted pakkusid töövõimalusi ka alaealistele. Lisaks kohtumisele 

tööandjatega sai tutvuda õppimis- ja karjäärivõimalustega. Oris-

saare Gümnaasiumi õpilased osalesid messil esmakordselt. Töö-

tuba „Mida?! Mina kui noorsootöötaja?“ osutus huvipakkuvaks. 

Oma muljetest töötoas osalemise kohta kirjutas 10. klassi neiu 

Kaia Ligi. 

„Orissaare Gümnaasiumi gümnaasiumiastme õpilastel avanes 

võimalus osaleda 9. aprillil noorsootöö virtuaalreaalsuse töö-

toas, mille eesmärgiks oli tutvustada huvilistele selle ameti eri 

külgi. Töötuba toimus väikese grupiga (natuke üle kümne), tänu 

millele said kõik oma arvamust avaldada ja kaasa rääkida. Ava-

nes ka eriline võimalus kasutada VR-prille, ning nende läbi proo-

vida lahendada sagedasi noorsootöös ette tulevaid probleeme. 

Hiljem kokkuvõtteid tehes oli kõigil väga positiivne emotsioon ja 

uued teadmised kõrva taga, ning usun, et see oli igaühele üks vä-

ga väärt kogemus!“ 

Loodan, et järgmisel õppeaastal messil pakutav suurendab õpilas-

te huvi ning soovi messil osaleda. 

Riina Aljas,  

karjäärikoordinaator 

 

Huvitav  
koolipäev 

 
 
 
3. mail toimus 2. klassis 
projektõppepäev. Juhenda-
jaks oli meie klassi õpilase 
Piibe Lii isa Mikk Rand. 
Ta õpetas meile, kuidas 
teha multifilmi.  
 

Jagunesime gruppidesse. 
Loosiga sai iga grupp en-
dale ühe aastaaja, millest 
pidigi tulema film. Igal 
õpilasel oli kindel üles-
anne. Kõigepealt pidime 
mõtlema süžee ehk loo, 
millest film teha. Kes mõt-
les loo siilikesest, kes koe-
rast, kes jõuluvanast, kes 
oma tulekuga hiljaks jäi. 
Tegelased kas joonistati 
või vooliti plastiliinist. 
Tähtis oli see, et tegelast 
pidi saama taustal liiguta-
da, nii tekkis animatsioon. 
Kõige huvitavam osa oli 
filmimine Tegelast tuli 
millimeetrite kaupa taustal 
liigutada ja siis teha foto. 
Pärast pikka pildistamist 
panime kaadrid üksteise 
järel liikuma ja nii tekkiski 
film.  
 

Kõik see oli väga huvitav. 
Loodame, et sügisel jätka-
me sama projektiga, sest 
õppida on meil veel palju. 
 
Lisell Laul ja  
Carola Viljaste,  
2. klassi õpilased  

Ood eesti keelele 

Meie kooli 10. klass osales ülemaailmsel omaloomingukonkursil  

„Ood eesti keelele“. Konkursile laekus 77 tööd, 42 paremat, 

nende hulgas OG 10. klass, kutsuti Põltsamaa Ühisgümnaasiu-

misse lõppvooru, kus tuli oma töö ideed ja võistlustöö valmimis-

protsessi tutvustada. Noored said sellega kenasti hakkama. Kii-

tus! Jääme huviga uusi konkursse ootama. 

Õpetaja Katrin Kirs 



Orissaare Spordi noorkorvpallurid Hispaanias turniiril 
 

Orissaare U16 poiste korvpallivõistkond osales 13.-18. aprillil toimunud Globasketi korvpalliturniiril Hispaanias Barcelona 

lähistel Lloret de Mar`is. Meie tugevusgrupis oli 15 võistkonda jaotatud 5-liikmelistesse alagruppidesse. 

Esimene vastane IPSI Hispaaniast oli kiire ja agressiivne võistkond, kelle alistamiseks meil sel päeval relvad puudusid. 

Kehv visketabavus I poolaajal ja raskused 1-1 kaitsemängus ning kaotus 66:89 oli reaalsus. 

Teisel päeval oli meie esimeseks vastaseks Barcelona provintsilinna CB Vic`i võistkond. 2016. a andmetel on selle linna 

elanike arv 43000 elanikku, ehk siis on tegemist Orissaarest pisut suurema linnakesega. Õnneks ei lasknud meie poisid end 

sellest faktist segada ning domineerisid terve mängu. Kuigi vastased tegid tugeva lõpuspurdi, saime 83:76 võidu ikka enda-

le. 

Õhtul olid meie vastasteks Girona U15 poisid (Girona elanike arv on 100 000). CEB Girona on Kataloonia üks suuremaid 

korvpalliklubisid. Jäime kohe mängu alguses hätta vastase pressingu murdmisega. Kahjuks mängisime ka normaalmõõtme-

test väiksemal väljakul, mis raskendas meie olukorda veelgi. Esimese veerandaja lõpus saime aru, et võidu peale mängida 

pole võimalik ning andsime kõigile mängijatele võimaluse end testida. Kaotasime 60:120. 

Kolmandal päeval ootasid meid taanlased ehk nende U15 meistervõistkond Gladsaxe, kes olid eelmisel päeval alistanud ka 

CEB Girona 6-punktiga. Ilmselt see fakt segas ka meie poiste häälestust ning kaotasime mannetult mängides 43:101. Peale 

seda mängu tuli poistel ära kuulata ka treenerite tõsisemad etteheited. 

Neljandal mängupäeval olid meil ees lohutusringi play-off mängud. Teada oli, et vastu tulevad meile jõukohased vastased 

ning kaotuse korral oleksid mängud läbi. 

Treeneritena olime pisut mures poiste häälestuse pärast, kuid selgus, et asjata. Esimeses play-offi mängus ei andnud me his-

paanlastele CB Aristosele võimalust ning eelkõige agressiivne kaitse aitas meid 70:51 võidule. Õhtuses poolfinaalis, mida 

pidime kaua ootama (mänguaeg nihkus hilisemaks) oli meil vastas inglaste Brentwood Leopards. Nende häälekad fännid ja 

kohati robustne mäng (kaks nende mängijat eemaldati mängust) süstisid aga meie poistesse lisaindu sellest mängust võitjana 

väljuda. Olime kaitses agressiivsed, meie pressing rikkus nende ründemängu täielikult ning saime normaalselt hakkama 

nende maa-ala kaitsega. Võitsime 57:20. Brentwoodi Leopardid olid A grupi 3. võistkond ning nii vähe punkte polnud nad 

veel kellelegi visanud. Lohutusringi finaalmängus ootas meid juba tuttav CB VIC, kuid kuna ka see mäng tõsteti hilisemaks, 

siis pidime andma loobumisvõidu, et jõuda Riia lennukile, mis meid tagasi koju tõi. 

Turniiri ajal viidi meid ka Hispaania kõrgliiga ACB mängule Badalonasse, kus kohalik tiim võõrustas San Pablose Burgost. 

Paremat stsenaariumi olnuks mängule raske välja mõelda, sest kodumeeskond võitis tänu viimase sekundi kolmepunktivis-

kele ning atmosfäär hallis oli erakordne. Meil ei jäänud üle muud, kui skandeerida koos kodupublikuga võiduviske soorita-

nud Luca Laprovittolale: „M-V-P, M-V-P!" 

Lõppkokkuvõttes võib öelda, et just sellist turniiri me tahtsimegi.  Oleme turniiri ja poistega rahul, sest kuuest  kohtumisest 

kolm suutsime enda kasuks pöörata, olime kaitses agressiivsed, saime palju punkte kiirrünnakutest ja suutsime hoida kõrget 

tempot. Turniirid on alati heaks tagasisideks treeneritele ning nüüd saime parema ettekujutuse sellest, mille kallal peame 

veel vaeva nägema ja millega saame hästi hakkama. Välisturniiril osalemine laiendab noormeeste silmaringi ja annab eluko-

gemust. 

Võistkonda kuulusid  Joonatan Johanson, Tõnn Kaspar Pärn, Kaur Kurg, Eke Rüütel, Kris Kruuse, Karl Õunapuu, Tormi 

Joonatan Metsla, Riko Robi Tamtik, Juho Jakob Sünter, Meikel Särev, Kristofer Kollo, Cristo Hartõkainen. 

Treenerid olid Mati Rüütel, Margo Rüütel ja Härmo Lambut. 

 

Mati Rüütel, treener 
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Orissaare Gümnaa-
siumi koolisport 
 
Reedel, 29. märtsil toimus Kuressaare 
spordikeskuses korvpalliosavusvõistlus 
"Osavaim Jazz korvpallur", millest võt-
tis osa üle 70 õpilase Saaremaa kooli-
dest. 

1.- 4. klassi poistel ja tüdrukutel tuli 
läbida mitmeid erinevaid takistusi ja nii 
selgusid Saaremaa parimad. Ürituse 
eesmärk oli meelitada rohkem noori 
spordi ja korvpalli juurde ning laste 
aktiivse osalemisega see eesmärk täide-
ti. 

2. kl arvestuses saavutas II koha Marek 
Koppel. 
3. kl arvestuses saavutas Oskar Joosep 
Metsla III koha. 

Võistlustel osalesid lisaks eelmainitute-
le ka  

Mirabel Kaarna, Kätrin Kuuder ja An-
dero Niits.  

Laupäeval, 30. märtsil toimus TV 10 
48. hooaja kolmas etapp Tartus. 
 
Orissaare Gümnaasiumi esindas tublisti 
Karl Õunapuu, kes saavutas 8. koha 
tulemusega 11.98m. 
Hästi esinesid veel 
Riko Robi Tamtik  - kõrgushüpe 1.36 
(43. koht), kuulitõuge 11.06 m (11. 
koht); 
Karl Õunapuu - kõrgushüpe 1.31 (52. 
koht); 
Uku Rüütel - kaugushüpe 4.32 m (16. 
koht), kuulitõuge 7.49 m (45. koht); 
Ilmar Vidres Kütt - kaugushüpe 3.82 
(47. koht), kuulitõuge 6.40 (61. koht); 
Lissel Lee Tamtik - kõrgushüpe 1.41 m 
(24. koht), kaugushüpe 4.67 m (18. 
koht); 
Nora Mahlak - kõrgushüpe 1.31 m (44. 
koht), kaugushüpe 3.89 m (64. koht). 

Korvpalli saalihooajal peeti Saare maa-
konna gümnaasiumide meistrivõistlusi. 
Nagu tavaks saanud,  osales kolm koo-

li: Saaremaa Ühisgümnaasium, Kures-
saare Gümnaasium ja Orissaare Güm-
naasium. Ega teistele võistkondadele 
eriti sõnaõigust ei antud ning esikoht 
tuli meie kooli. 
 
Võidukas võistkonnas mängisid 

Tarmo Väli, Hermo Laidmaa, Danel 
Tiitma, Aare Peeker, Joonatan Johan-
son, Kristofer Kollo, Cristo Hartõkai-
nen, Eke Rüütel, Kris Kruuse, Gregor 
Andreas Amelkin, Tormi Joonatan 
Metsla, Riko Robi Tamtik, Karl Õuna-
puu, Kaur Kurg. 
 

Lõppes ka kogu õppeaasta kestev Tipa-
Tapa jalgpalliturniir 1.- 5. klassidele, 
kust sel aastal võtsime osa kahe võist-
konnaga Kooliliigas. I võistkonnas 
mängisid poisid ning II võistkonnas 
tüdrukud. 

Lõppkokkuvõttes saavutas I võistkond 
7. ja II võistkond 8. koha. Kokku osales 
12 võistkonda. Turniirid toimusid Oris-
saares, Salmel ja Kuressaares. 

Kooliliiga silmapaistvamaks mängijaks 
valiti korraldajate poolt Eva Kätliin 
Leidas. 

Sellel õppeaastal on toimumas 

veel: 

13. mai  - maakondlik jalgpall, 6.-9. klas-

si P ja T; 

15. mai - krossijooks Kärlal; 

16. mai - KEAT Leisis; 

17. mai - kergejõustiku mitmevõistlus; 

5. juuni - OG spordipäev; 

7. juuni - D-klassi kergejõustikuvõistlu-

sed. 

Koolispordi tulemustel saad silma peal 

hoida 

ogkoolisport.blogspot.com 

 Kateriin Kuusk, 

 kehalise kasvatuse õpetaja 

mailto:kool@oris.edu.ee

