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Orissaare Gümnaasium tunnustab 

Kooli eduka esindamise eest 

1. Maakonna inglise keele olümpiaadil:  
Eliis Kurvits I koht. Juhendaja õpetaja Helve Kaasik. 

 
2. TV 10 OS Saaremaa etapil:  
Uku Rüütel kõrgushüpe III koht, 60 m jooks III koht;  
Ardi Kald 60 m jooks I koht; Nora Mahlak kuulitõuge 
I koht; Simona Rüütel 60 m jooks II koht; Lisell Laul 
60 m jooks III koht. Juhendajad õpetajad Kateriin 
Kuusk ja Margo Rüütel. 

 
3. Saaremaa koolinoorte sisekergejõustikuvõistlusel:  
Lissel Lee Tamtik kaugushüpe I koht ja kuulitõuge II 
koht; Nora Mahlak kuulitõuge III koht ja kõrgushüpe 
II koht; Riko Robi Tamtik  kuulitõuge I koht; Madis 
Mägi 60 m jooks I koht; Johanna Nõukas  60 m tõkke-
jooks II koht, kaugushüpe II koht, kõrgushüpe II koht;  
Hele-Liise Pallas kõrgushüpe II koht, Alexandra Sigrit 
Lindberg-Tarvis kõrgushüpe III - IV koht. Juhendajad 
õpetajad Kateriin Kuusk ja Margo Rüütel, treener  
Endel Tustit. 

 
4. „Koolikilva” maaonnavoorul: 
III koht Karoliine Kaljuste, Kadri Ligi, Martin Rei, 
Anna Kirs. Juhendaja õpetaja Ivo Maripuu. 
 
5. Kooli eduka esindamise eest Tuule CUPi  
jalgpalliturniiril 3. - 6. kl tüdrukutele: 

I koht Alexandra Hints, Marleen Suurna, Meele  
Kelder, Erika Viil, Eva Kätliin Leidas, Emma Liisi  
Leidas, Kätrin Kuuder, Melissa Rei. Juhendaja õpetaja 
Kateriin Kuusk. 

 
6. TV 10 vabariiklikul etapil:  
OG võistkonna I koht väikeste koolide arvestuses.  
Juhendajad õpetajad Kateriin Kuusk, Margo Rüütel,  
treener Endel Tustit. 
 

Direktor Marjana Prii 
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Loodus- ja reaalained sügispildis 

OG loodus- ja reaalainete traditsioonid on pikaajali-

sed ja otsivad igal aastal oma fookust. Sel aastal 

asetus põhitähelepanu koostööle. Kogu kooliperet 

hõlmav võistlusmäng viidi läbi vanuseastmeti ja 

pakkus palju elevust ning mõnusat mängulusti kõi-

gile. Koostöö sujuvamaks kulgemiseks ning ühiste 

toimetuste õnnestumiseks jagunesid õpilased rüh-

madesse nii, et igast klassist oli rühmas üks kuni 

mitu esindajat. Igal vanuseastmel tuli lahendada 

vähemalt kolm ülesannet. Nuputamist ning meister-

damist jagus kõigile ja tulemused olid väga tasavä-

gised. Kõigi vanuserühmade tegevustesse kuulus 

lisaks vaimu teritamisele ka käeline ning liikumispõ-

hine ülesanne. Üldtuntud tõde – terves kehas terve 

vaim - tuleb toetada! Täppisteaduste heaks kujune-

miseelduseks on inimese aju areng, millele aitavad 

kaasa nii käeline tegevus kui hea füüsiline vorm. 

Lisaks toimus sel aastal 

ka traditsiooniline Ida-Saaremaa ning Muhu õpilas-

te sõpruskohtumine 8.- 9. klassi võistkondadele. 

Sel aastal käisime külas Kahtlas. Ka selles ettevõt-

mises oleme õpetajatega panustanud sõbralikule 

koostööle, kus ei võistle omavahel mitte koolide 

esindused, vaid loositud segavõistkonnad. Igal aas-

tal toimub palju põnevaid tegemisi, pakutakse mõ-

nusat kehakinnitust ning head võimalust naabrus-

konna omaealistega suhtlemiseks. Selline kooste-

gutsemine annab õpetajatele tuge õpetamisel, õpi-

lastele aga arusaamise, et teadmispõhises maail-

mas on suhtlemine kiireim viis tulemuste saavuta-

miseks: tänapäeval sünnivad uurimistööd ja tea-

dussaavutused suure meeskonna ühistööna.  

Meenutuseks mõned pildid ühistegevustest … 

 

Loodus- ja reaalaainete õpetajad 

2019. a novembrikuus 

 



8. klassi õpilasprojektid  

 

 

 

Piltidel 8. klassi näiteseltskond ja nende publik 
Pärsama hooldekodus. Foto R. paat 25. novembril käisid 8. klassi õpi-

lased oma näidendiga „Olevused" 

esinemas Pärsama hooldekodus. 

Uuel aastal on plaanis minna veel 

Muhu hooldekodusse ja Saare-

maa Südamekodusse. 
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Detsembris pidas 8. klass meeles meie kunagisi õpetajaid. 

Selle toreda traditsiooni loojateks on direktor Marjana Prii ja 

õpetaja Riina Paat. Seekord kingiti endistele õpetajatele enda 

tehtud karaskit ja maitsevõid. Kingipakis olid ka poiste valmis-

tatud võinoad.   

Vaata pildigaleriid infolehe viimasel leheküljel! Noori ju-
hendas ja ilusad hetked jäädvustas 8. klassi klassijuhataja Rii-
na Paat. 

KAUNEID PÜHI KÕIGILE! 



 

Orissaare 

Gümnaasium 

 

 

Postiaadress: 

Kuivastu mnt 29 

Orissaare 94601  

Saaremaa vald  

Telefon 

+372 4530262 

 

kool@oris.edu.ee  

Kooli koduleht 

https://oris.edu.ee/ 
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Valve Sepp 
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