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Kooli eduka esindamise eest 

1) füüsikaolümpiaadi piirkondlikul voorul: Eliis Kurvits  

III koht, juhendaja õpetaja Aivar Rebane; Karina Teesalu 

III - IV koht, Oliver Moorsoo III - IV koht, juhendaja  

õpetaja Hilde Kurg; 

2) EM legoautode kiirendusvõistlusel: Rasmus Maasik  

III koht, juhendaja õpetaja Hilde Kurg; 

3) emakeeleolümpiaadi piirkondlikul voorul: 

Liisa Katariina Sünter I koht 9. kl arvestuses, juhendaja 

õpetaja Katrin Kirs; Kadri Ligi I koht 12. kl arvestuses, 

juhendaja õpetaja Juunika Hõbenael; 

4) gümnaasiumiastme inglise keele olümpiaadi piirkondli-

kul voorul: 

Karoliine Kaljuste  II koht 12. kl arvestuses,  

Andrus Peegel III koht 11. kl arvestuses, juhendaja õpetaja  

Helve Kaasik; 

5) Sportland 3 x 3 korvpalli maakondlikul etapil:  

Robin Kahest, Uku Rüütel, Oskar Joosep Metsla,  

Andero Niits; Ardi Kald, Margus Mägi, Andri Truumees; 

Kaur Kurg, Riko Robi Tamtik, Meikel Särev,  

Juho Jakob Sünter, Karl Õunapuu, Eke Rüütel,  

Joonatan Johanson. Juhendaja õpetaja Margo Rüütel; 

6) matemaatikaolümpiaadi piirkondlikul voorul: 

Liisa-Katariina Sünter II koht, juhendaja õpetaja Liis Laul; 

7) bioloogiaolümpiaadi maakondlikul voorul:  

Karina Teesalu III-VI koht, juhendaja õpetaja  

Margot Ansper; 

8) geograafiaolümpiaadi maakondlikul voorul:  

Kätriin Kald III koht, Karina Teesalu III koht,  

Andrus Peegel III koht, juhendaja õpetaja Külli Rihvk. 

 

Direktor Marjana Prii 
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  Haridusinnovatsiooni  

  meistriklass 
 

SA Innove viib juba kolmandat korda läbi õppep-

rogrammi haridusjuhtidele. Programmis osalemi-

seks oli vaja esitada motivatsioonikiri ning kui 

osalemissoov oli piisavalt põhjendatud, valiti kan-

dideerijate hulgast 22 uudishimulikku koolijuhti. 

Hea meel on minulgi osaleda sellel teekonnal. 

Programm kestab kuus kuud ning selle lõpuks 

valmib esialgne kooliuuenduskava. 

Tänaseks olen osalenud kahel kohtumisel. Tartus 

oli kohtumise eesmärgiks suhete loomine, ees-

märgid ja oma õpiteekonna kujundamine. Tutvu-

sime ProTERA ja Tartu Kunstikooli õppekorral-

dusega. 

Teisel kohtumisel saime tutvuda Hollandi kooli-

korraldusega ja külastada 6 erinevat kooli: 

Middelbare Horeca School (vocational hospita-

lity school), Agora Culemborg (secondary 

school), Snijders School The Hague (primary 

school), UniC in Utrecht, Democratic school in 

Soest (primary and secondary school) ja Willib-

rord School Amsterdam (primary school). Tutvu-

sime Hollandi haridussüsteemiga üldiselt ning 

noorte õpetajate uuendatud koolitusprogrammiga. 

Kohtusime mitme eksperdiga. Kogemused, mida 

saime, vajavad aega mõtestamiseks ja selginemi-

seks. Igal juhul sain väga väärtusliku kogemuse 

ning ootan huviga järgmisi kohtumisi. 

Link huvilistele: Hollandi haridussüsteem: 

www.nuffic.nl/documents/459/education-sy 

stem-the-netherlands.pdf 

Direktor Marjana Prii 

https://tartuerakool.ee/meie-kool/personal/protera/
https://www.tartukunstikool.ee/
http://www.nuffic.nl/documents/459/education-system-the-netherlands.pdf
http://www.nuffic.nl/documents/459/education-system-the-netherlands.pdf
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 Inetu! 

 

13. veebruaril olid algklasside õpilased kutsutud 

kooli saali vaatama OG näiteringi muusikalist eten-

dust „Inetu!”. Tänulikud vaatajad olid vaimustunud 

vanemate koolikaaslaste näitlejameisterlikkusest ja 

lauluoskusest. Etenduse järel avaldatud mõtted: 

 Väga meeldisid kassid ja luigeke, pardipojad män-

gisid ka hästi. Haned olid naljakad, täpselt nagu 

sõdurid. 

 Lemmiktegelane oli kass. Inetu saab ka kiita. 

 Näitlejad väljendasid väga hästi emotsioone. 

Meeldisid laulud. Etendus oli naljakas ja tore, seal 

oli kõik hästi läbi mõeldud. 

 Meeldisid eriefektid, eriti lumesadu. 

 Alguses oli natuke naljakas, üldiselt oli väga tore. 

 Kass oli kaval, vahel ka õel. Aga ta sai karistada 

ka selle õeluse eest. 

 Etenduse mõte oli, et välimus pole oluline, tähtis 

on iseloom. Teisi ei tohi nende välimuse pärast 

 kiusata ega narrida. Muidu võib teine end halvasti 

tunda. 

 Ära naera teist, kui ei tea, kes ta on sisemiselt. 

 Saime teada, et võõraga ei tohi kaasa minna. 

 Kena oli, et ema oma lapse üles leidis. 

 Kassile kingiks palli, siis tal ei hakka igav ja ta ei 

pea parte jahtima. 

 Meeldis see, et Inetu andestas oma õdedele ja ven-

dadele. 

 Sõprus võitis, see oli tore. 

 

Algklasside õpetajad 

Inetu (Saara Väli) ja pardiema (Kadri Ligi). Foto: Mare Noot 



 OG Playback 2020 

Ühel täiesti tavalisel koolipäeva õhtul täitus Orissaa-

re Gümnaasiumi koolisaal väga eriliste tegelastega. 

Keda kõike seal kohata võis! Meie oma Laura Prits 

ja Mr Happyman, rääkimata välismaistest kuulsus-

test: Katy Perry, Shakira, Rednex, Modern Talking 

ja palju teisi värvikaid artiste. Kes kohal olid, said 

nautida väga meeleolukat õhtut, mida juhtisid  

Karolina Nõu ja Joonatan Johanson. 

Playback toimus juba 17. korda. Eelmisel aastal oli 

osalejaid 59 ning esinemisnumbreid 13, seekord et-

teasteid ühe võrra rohkem ja esinejaid juba 70. 

Suur tänu, et te kõik olite ettevalmistusega palju 

vaeva näinud. Aitäh üllatusesinejale, kelleks oli 

comebacki teinud ansambel OGALIK koosseisus 

Eliis Kurvits, Karolina Nõu, Karmo Kask, Gregor 

Andreas Amelkin, Liisa-Katariina Sünter. 

Pärast nende esinemist kuulutati välja parimad esi-

nejad. 

1. - 3. klassi arvestuses kuulutas žürii võitjaks 3. 

klassi tüdrukute loo „Show Me Your Love“, origi-

naali esitaja Tayisiya, Polina, Monika, keda meie 

laval kehastasid väga tõetruult ja nauditavalt Lagle 

Levit, Carola Viljaste, Uma Säsil Hanso, Karolin 

Tüür. 

4. - 6. klassi arvestuses laulsid ennast võitjaks „Hey 

Kiddo“ looga Meele Kelder, Erika Viil, Eva Kätliin 

Leidas, Caroly Hints, Adeele Mölder, Merrit  

Püssim. 

Rednexi loo „Cotton eye joe“ väga särtsaka esituse-

ga napsasid 7. - 9. klassi arvestuses esikoha endale 

9. klassi neiud Hele Liise Pallas, Kertu Goidin,  

Karolina Nõu, Eliis Kurvits, Sandra Stahhiv. 

Õhtu viimaseks etteasteks tuli lavale meie kooli lõ-

puklass täies koosseisus: Irma Jäe, Lisell Reinmets, 

Alexandra Sigrit Lindberg-Tarvis, Karmen Kaljuste, 

Emili Sepp, Annaliisa Põld, Martin Rei, Kristiina 

Kesküla, Hell Kärner, Kadri Ligi, Karoliine Kaljus-

te, Anna Kirs, Karina Teesalu. Nende esitatud 

„Evolution of dance“ (originaali esitaja Ash &Glen 

AKA Twist and Pulse-dancers) võitis nii publiku 

kui hindajate südamed. 

Suur tänu kõigile esinejatele, nende abilistele, õhtu 

korraldajatele ja külalistele!  

Kohtume järgmisel aastal! 

Huvijuht Mare Noot 
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14. veebruaril oli koolis sõbrapäev 



Orissaare  

Gümnaasiumi 

LÕPUAKTUSED 

 

Põhikooli lõpuaktus 
toimub  

19. juunil kell  16.00 
 

Gümnaasiumi  
lõpuaktus toimub  

20. juunil kell 14.00 

 

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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Inetu, mis oli väga ilus! 
 

Orissaare koolinoored pakkusid teatrielamuse, mängides muusikalist pere-

etendust „Inetu!”. 

„Inetu!“ on lugu veidra välimusega pardipojast, kelle Kass kavalusega kodust 

eemale meelitab ja kes leiab kodu otsides seikluste käigus oma armastatu. 

Inetu pardipoja teema on alati aktuaalne, sest igaühel on kogemusi, kus inime-

si sildistatakse ja langetatakse otsuseid sisusse süvenemata. 

George Stiles'i (muusika) ja Anthony Drewe'i (libreto ja laulusõnad) 1993. 

aastal kirjutatud noortemuusikalist „Inetu!" on tehtud üle 8000 lavaversiooni 

(Eestis viimati 2011. aastal teatris Ugala) ja seda on vaadanud enam kui viis 

miljonit inimest. Nüüdseks siis juba paarsada vaatajat rohkem. 

Etendus õpiti selgeks kooli jõulupeoks. Kõik pidu korraldava 11. klassi õpila-

sed - Saara Väli, Kaia Ligi, Johanna Nõukas, Elisbeth Süld, Taavi Ansper, 

Hendrik Ansper, Oliver Moorsoo, Andrus Peegel - olid valmis lavastuses kaa-

sa tegema, kuid nendest jäi väheks kõigi rollide mängimiseks. Nii kutsutigi 

erinevatest klassidest appi Kadri Ligi, Liisa -Katariina Sünter, Hedina Madis-

son, Brita Ligi, Angela Lauge, David Trei, Raahel Ränk, Riin Kostikov, Mar-

garita Kula, Maarja Trull. Muusikalise kujunduse tegid õpetaja Monika Kip-

per ja  10. klassi õpilane Raahel Ränk, valgustusega aitas Igor Raadel. 

Etendus võeti jõulupeol hästi vastu ja kiidusõnu jagasid nii õpilased kui õpe-

tajad. Avalik etendus oli kooli saalis 11. veebruari õhtul. 

Kõige nooremad vaatajad nägid etendust 13. veebruaril ja olid vaimustunud 

vanemate koolikaaslaste näitlejameisterlikkusest ning lauluoskusest. 

Õpilaste mõtteid pärast etendust: 

Näitlejad väljendasid väga hästi emotsioone. Meeldisid laulud. 

Meeldisid eriefektid, eriti lumesadu. 

Kass oli kaval, vahel ka õel. Aga ta sai karistada ka selle õeluse eest. 

Meeldis see, et Inetu andestas oma õdedele ja vendadele. 

Etenduse mõte oli, et välimus pole oluline, tähtis on iseloom. Teisi ei to-

hi nende välimuse pärast kiusata ega narrida. Muidu võib teine end hal-

vasti tunda. 

Sõprus võitis, see oli tore. 

 

Aitäh kõigile tegijatele, abilistele ja vaatajatele suurepärase tagasiside eest! 

 

Huvijuht Mare Noot 

mailto:kool@oris.edu.ee

