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Orissaare Gümnaasium  
tunnustab 

Kooli eduka esindamise eest vabariiklikel koolinoorte 
tuletõrjespordi mängudel 
 8. klassi võistkonda, kes saavutas 1. koha 8. klassi-
de arvestuses: 
Riko Robi Tamtik, Lissel Lee Tamtik, Juho Jakob 
Sünter, Tormi Joonatan Metsla, Kaur Kurg, Kätriin 
Kald; 
 11. klassi võistkonda, kes saavutas 2. koha 11. 
klasside arvestuses: 
Sandra Stahhiv, Joonatan Johanson, Johanna 
Nõukas, Gendro Peet, Margarita Kula, Oliver  
Moorsoo. 
Juhendaja Orissaare Päästekomando pealik Peeter 
Rumm. 
 
Kooli eduka esindamise eest EKSL jalgpalli rahvaliiga 
Saaremaa alagrupis 
 6. - 9. kl poiste arvestuses I koha saavutanud võist-
konda: Karl Erik Holm, Eke Rüütel, Gregor Andreas 
Amelkin, Meikel Särev, Kaur Kurg, Riko Robi 
Tamtik, Ardi Kald, Andri Truumees. 
Juhendaja õpetaja Margo Rüütel. 
 
Kooli eduka esindamise eest maakonna koolinoorte 
teatekrossil 
 II koha saavutanud põhikooli võistkonda: 
Melissa Rei, Egon Kula, Lisell Laul, Simona  
Rüütel, Uku Rüütel, Madis Mägi, Nora Mahlak, 
Saskja Lember, Ardi Kald, Andri Truumees,  
Sandra Stahhiv, Lissel Lee Tamtik, Karli Kaal,  
Juho Jakob Sünter; 
 III koha saavutanud gümnaasiumi võistkonda: 
Johanna Nõukas, Alexandra-Sigrit Lindberg  
Tarvis, Annaliisa Põld, Hell Kärner, Irma Jäe,  
Oliver Moorsoo, Gendro Peet, David Trei,  
Joonatan Johanson, Kristofer Kollo. 
Juhendajad õpetajad Kateriin Kuusk ja Margo Rüütel. 
 
Direktor Marjana Prii 
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Tähtsad kuupäevad 

 

 

18. oktoober  -  KOOLI SÜNNIPÄEV 

ja NÄITEMÄNGUPÄEV. 

1. tunni ajal on aktus, pärast näite-

mängude vaatamist sööme torti.  

Esimese trimestri lõpp. 

21. -  25. oktoober  -  VAHEAEG 

8. november  -  TÖÖVARJUPÄEV  
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Koolitunnid Nooda talus 
 

Käisime 30. septembril klassiga väljasõidul-
õppekäigul Nooda talus. Kohale jõudnud, tutvusi-
me üksteisega ning perenaine Mare Kallas rääkis, 
millega hakkame kohe tegelema. Esmalt korjasi-
me kolme puu alt ära õunad ning siis tegime väi-
kese ringkäigu talus. Kui ülesanded said rühmade 
vahel jaotatud, asusid kõik tööle. Meie rühma 
tööks oli õunu puhastada-lõigata ning hiljem ruffi-
neid (rukkijahust muffineid) küpsetada. Teine rühm 
keetis perenaise retsepti järgi maitsvat borši ja kol-
mas rühm pressis õunamahla. 
Mulle meeldis Nooda talus see, kui looduslik ja 
hubane seal kõik oli. Ülesanded olid hästi jaotatud 
ning me kõik saime nendega hästi hakkama. Pere-
naine oli tore ja sõbralik, jagas meiega oma edulu-
gu, julgustas meidki olema ettevõtlikud ja julged 
oma koha otsimisel elus. Lõpuks istusime koos 
lauda ning sõime suppi, ruffineid ning jõime teed 
ning värsket õunamahla. Soovijad said võtta õuna-
mahla koju kaasagi. 
Päev oli hästi sisustatud, püsisime ajagraafikus. 
Aitäh proua Marele ja meie õpetajatele, kes meile 
teistsuguse koolpäeva korraldasid! 
 
Maarja Trull Orissaare Gümnaasiumi 10. klassist 

 

Maailmakoristuspäev 
 

20. septembril osalesid meie kooli 5. ja 6. klass 
koos klassijuhatajatega maailmakoristuspäeval. 5. 
klass vaatas üle Illiku laiu, 6. klass tegi ringi Oris-
saare lähedal asuval terviserajal. Leitud prügi kor-
jati taaskasutatavatesse kilekottidesse. 
Kui prügi korjatud, sorteeriti see kooliõuel. Kõige 
rohkem leiti plastjäätmeid ja suitsukonisid. Võima-
likult suur osa „prügisaagist” rändas edasi sobivas-
se konteinerisse, et saada taaskasutatud. Koris-
tuspäev oli tore: saime koos klassiga liikuda värs-
kes õhus ning lisandus teadmisi selle kohta, mis-
sugust prügi võib meie ümbert leida ning kuhu 
peaks erineva prügi viskama. 
 
6. klassi õpilased 
 
 

Kümnendike  
gümnaasiumi-

katsed 
 
 
 

16. - 19. septembrini 
toimusid meie koolis 
traditsioonilised 10. 
klassi õpilaste koolikat-
sed, mille korraldasid 
abituriendid. 
Iga koolipäev oli oma-
näoline. Esmaspäeval 
tuldi kooli Muumioru 
tegelaste kostüümides, 
teisipäeval klounidena, 
kolmapäeval uneriietes 
ja neljapäev oli... kala-
päev. Vahetunde täit-
sid lõbusad päevatee-
malised ülesanded ja 
eriliste suupistete söö-
mised. I-le pani täpi 
neljapäevaõhtune lõpu-
rada, mille läbimine 
meenutas kohati kaitseväeõppusi. Pärast sooja 
duši all käimist sõime koos abiturientidega torti, 
jõime teed ning andsime gümnasisti vande. Täna-
me abituriente meeldejääva nädala eest! 
 
10. klassi õpilased 

Angela saab maitsva joogi. 

Foto erakogust 



Õpetajate päev OG-s 
 
4. oktoobril kell 9.15 toimus Orissaare Gümnaa-
siumis võimuvahetus. Võimu haarasid abituriendid 
eesotsas klassi ainsa noormehe Martin Reiga, kes 
kuulutas end järgnevaks viieks koolitunniks Oris-
saare Gümnaasiumi direktoriks. 
Seoses rahvusvahelise õpetajate päevaga toimus 
võimuvahetus rahulikult, selle tegevuse juures 
lauldi ning peeti kauneid kõnesid. Õpetajad taan-
dusid oma ametipostidelt ning veetsid mõned tun-
nid loengut kuulates, paberlilli meisterdades ja 
kohvi juues. Kell 13.30 taastus koolis vana kord ja 
õpetajaametit proovida saanud abituriendid jaga-
sid elukutseliste õpetajatega oma muljeid päevast. 
Loodetavasti saavad meie koolid mõne aasta pä-
rast täiendust noorte näol, kes tänase päeva järel 
otsustasid oma elu õpetajatööle pühendada. 
Päeva korraldasid 12. klass, klassijuahtaja Juuni-
ka Hõbenael, huvijuht Mare Noot. Aitäh! 
 
Katrin Kirs 

 

Spordiuudised 
 
23.-30. septembril peeti kõikides Euroopa Liidu 
liikmesriikides viiendat spordinädalat, mille raa-
mes korraldati ainuüksi Eestis üle 1000 sportliku 
sündmuse. Spordinädala eesmärk on suurendada 
liikumisharrastusega tegelevate inimeste arvu ja 
tõsta liikumis- ja tervisealast teadlikkust.  
Ka Orissaare Gümnaasiumis toimus erinevaid üri-
tusi seoses spordi ja liikumisega. 
Esmaspäev oli sügisene spordipäev. Ilm oli ilus ja 
päikesepaisteline ning soosis meid igati. Päeva 
alustasid algklassid soojendusega, pendelteate-
jooksuga ning seejärel võisteldi erinevatel kerge-
jõustikualadel: 60 m jooksus, kaugushüppes, palli-
viskes ja ringijooksus. Kõik lapsed olid väga tublid! 

Päeva teine pool kuulus vanematele õpilastele. 
Kui eelnevatel aastatel oli võistlus klassipõhine, 
siis sel aastal katsetati vanuseklassides võistle-
mist. Oma vanuserühmas näitasid suurepäraseid 
tulemusi 
C- kl (2007-08) 
T: Mirabel Kaarna, Simona Rüütel, Hanna-Helena 
Meitern, Nenna Luise Mahlak ja Alexandra Hints. 
P: Ilmar Vidres Kütt, Madis Mägi, Ragnar Kurg, 
Harles Aasa, Kevin Haamer, Karl-Indrek Kula ja 
Artur Vaba. 
B-kl (2005-06) 
T: Lissel Lee Tamtik, Anette Ige, Karoli Koska ja 
Hedina Madisson. 

P: Tormi Joonatan Metsla, Riko Robi Tamtik, Ardi 
Kald, Marek Kummits ja Kaur Kurg. 
A-kl 
T: Sandra Stahhiv, Hele Liise Pallas, Riin Kosti-
kov, Kertu Goidin ja Margarita Kula. 
P: Karl-Eerik Holm, David Trei, Eke Rüütel, Karli 
Kaal ja Gregor Andreas Amelkin. 
J-kl 
T: Johanna Nõukas, Annaliisa Põld, Irma Jäe ja 
Lisell Reinmets. 
P: Gendro Peet, Oliver Moorsoo, Taavi Ansper ja 
Hendrik Ansper. 
Aitäh kõigile abilistele ja kohtunikele ning 3. klassi 
tüdrukutele soojendusvõimlemise läbiviimise eest! 
 
Kolmapäev kuulus jalgpallile - nimelt toimusid tra-
ditsioonilised klassidevahelised jalgpallivõistlused. 
Sel aastal olid võistlustules 5 poiste ja 4 tütarlaste 
võistkonda. Mängud olid kõik väga võistluslikud ja 
põnevad ning esikohad selgusid alles viimaste 
mängudega. Sel aastal võtsid esikohad tüdruku-
test 8. ja 9. kl ühisvõistkond ning poistest 10. kl. 
 
Tüdrukute paremusjärjestus: 
I 8 /9. kl 
II 6 /7. kl 
III 12. kl 
4. koht 10. kl 
 
Poiste paremusjärjestus: 
I 10. kl 
II 8. kl 
III 9. kl 
4. 6 /7. kl 
5. 11 /12. kl 
 
Neljapäeval toimusid suurtel vahetundidel teate-
jooksud. Mitte lihtsalt teatejooksud, vaid joosti 
koolimajas sporditeadmiste peale. 5.-12. klassi 8 
õpilast rivistusid kooli garderoobi ning igaüks sai 
joosta ühte klassi ning vastata ühele spordiküsi-
musele. Teatejooksu eesmärk oli pigem uute 
teadmiste saamine kui näitamine, kuid sellegipoo-
lest jagati välja ka kohad. Kõik osalejad said väi-
kese magusakoti ning suure tänu osalemise eest. 
Loodame, et õpilastele meeldis ning juba järgmi-
sel kuul on ees ootamas uus teatejooks, aga tee-
mad on teised. 
 
Reedel toimus spordinädala parimate autasusta-
mine ning uuel nädalal ootasid ees uued võistlu-
sed, millest ka Orissaare Gümnaasium tublisti osa 
võttis! 
 
Treenerid Kateriin Kuusk ja Margo Rüütel 
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