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Seekord andis noortekeskus meile oma ruumides 

lõuendiks lausa kuus seina. Algul tegid kõik õpi-

lased oma mõtetest ja fantaasiatest visandid, mil-

le seast valiti kõige inspireerivamad. Pool aastat 

kestnud projekt võimaldab kõigil noortekas käi-

jatel kunsti nautida! 

Õpetaja Sandra Porovart 

Õnnitleme! 

11. klassi õpilase  

Angela Lauge  

tööd pälvisid eripreemia  

Ilon Wiklandi konkursil "Salm". 

Maal „Õe mure", autor Angela Lauge 
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Projektitöö 

Veebipõhine ja traditsiooniline 

õpetamine ja õppimine  

8. klassi õpilased osalesid käesoleval õppeaastal 

rahvusvahelises eTwinningu projektis, mille ees-

märk oli valmistada video, kus nii õpilased kui õpe-

tajad erinevatest Euroopa riikidest said jagada oma 

arvamust veebipõhisest ja traditsioonilisest õpeta-

misest ning õppimisest. 

Projekti lõpptegevusena oli vaja korraldada kõigis 

osalenud koolides õpilaste ühine video vaatamine. 

Kahjuks ei ole ühine vaatamine praegustes tingi-

mustes võimalik. Seega vaadati enne distantsõppele 

jäämist seda videot klassijuhatajatundides ja tehti 

sellest pilte.  

Eriliselt täname õpetaja Liisi, õpetaja Piretit ja õpe-

taja Ivot, kes olid nõus selles videos osalema ja oma 

mõtteid jagama. 

Õpetaja Tiina Kand 

 

Noorteka seinad elama 

Projekti ideeks oli tuua 9. klassi õpilased kunstiõpe-

tuse raames klassist laudade tagant välja ja näidata 

neile, et kunst on midagi enamat. Mõte midagi teist-

sugust teha sündis juba suvel, kui väikesed kunsti-

laagri lapsed tegid maalinguid ühele noortekeskuse 

seinale.  



Sõbrapäev 
Sõbrapäeva on meie koolis peetud vähemalt sellest ajast, kui mina ise veel siin koolis käisin. Sõbrapäeva 

eelõhtul kogunes õpilasesinduse tuumik, kes valmistas ette üllatust kooliperele. Sõbrapäeva hommikul võt-

sid ÕE esindajad garderoobis kõiki tulijaid vastu omavalmistatud muffinitega. 

Koos õpilasesindusega viisime läbi tordivõistluse, kus tegime sel aastal kõikide maiasmokkade kurvastu-

seks hoopis soolaseid võileivatorte. Tordid oli väga maitsvad ja nägid imeilusad välja. Selle aasta tordi-

võistluse esikohad napsasid endale viienda ja kaheksanda klassi võistkonnad. 

 

 

 

 

 

 

 

Lisaks tordivõistlusele oli kooli ülesse pandud fotosein, mille ees oli kõigil soovijatel võimalus kas üksi 

või koos sõbraga pilte tegemas käia. Töötas ka sõbrapäeva postkast. 

Palusime igal klassil valida oma klassi kõige sõbralikuma poisi ja tüdruku. Tahame neid õpilasi väga kiita 

ja teistele eeskujuks seada. Olles sõbralik ja hooliv, on su ümber alati inimesi, kellele saad loota. 

Orissaare Gümnaasiumi kõige sõbralikumad õpilased on  1. klassist Sandra Viljaste, Hendrik Raju Ränk; 

2. klassist Mia Tintso, Remi Mattis Kirr; 3. klassist Emma Liisi Leidas, Kuldar Peit; 4. klassist Carola Vil-

jaste, Kristo Väljaots; 5. klassist Meele Kelder, Oskar Joosep Metsla;  6. klassist Marleen Suurna, Madis 

Mägi; 7. klassist Sandra Leht, Hindrek Ansper; 8. klassist  Carita Püssim, Ardi Kald; 9. klassist Lissel Lee 

Tamtik, Karl Õunapuu;; 10. klassist Sandra Stahhiv, Aleks Süld; 11. klassist  Helena Teesalu, Gendro 

Peet; 12. klassist Elisbeth Süld,   Taavi Ansper. 

Samuti oli alates viiendast klassist võimalus valida enda klassi kõige sõbralikum õpetaja ja teda meeles 

pidada. Õpetajad ja töötajad, kes said sõbraliku tiitli, on Virge Mägi, Sandra Porovart, Margo Rüütel, Ülle 

Hansberg, Liis Laul, Helve Kaasik, Katrin Kirs. 

Täname kõiki, kes silma jäid ja kes panustasid sõbrapäeva tegemistesse! 

Huvijuht Karin Koppel ja õpilasesindus. Fotod: K. Koppel 
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Tore veebitöötubade 

päev OG-s 

 

Vaatamata heitlikule ilmaelule sai meie koolis sel 

aastal õppetöö kontaktõppena toimuda võrdlemisi  

kaua. Kui tavapäraselt on koolielu rikastanud igasu-

gused külalisõpetajad, siis kahjuks olid selle aasta 

esimestel kuudel koolimajja lubatud külalised ainult 

väga mõjuvatel põhjustel. Aga külalisõpetaja veebis 

on tegelikult sama tore! Seetõttu rõõmustasime väga, 

kui Saaremaa SAKi kaudu saime ettevõtliku õppe 

raames võimaluse kaasata õppetöösse külalisõpetaja 

ja terve koolipäeva jooksul pakkuda huvitavat õpet 

enamikule õpilastest. 

17. veebruaril sai teoks veebitöötubade päev, mis 

viidi läbi PATEE (Piirkondlikud algatused ettevõtlu-

se ja tööhõive toetamiseks) projekti raames TalTechi 

õpetaja Robertallan Tuisu toel. 

Päeva teemaks oli „Programmeerimise töötuba 

Scratch“ ja suhtlemiseks kasutaime Google Meet 

keskkonda. 

Scratch on visuaalne programmeerimiskeel, mida 

kasutatakse nii lasteaedades kui ülikoolides nii hari-

duse kui ka meelelahutuse eesmärgil. Programmeeri-

misel kasutatakse sündmustel põhinevat program-

meerimismeetodit, milles tegelased liiguvad. 

Töötoas õpiti, kuidas luua oma kangelasi ja kuidas 

neid importida, liikuma panna jne. Kodeerimiseks 

kasutati erinevaid eelprogrammeeritud plokke, mida 

saab nii kasutada koomiksite kui ka multifilmide 

jaoks ning mängude loomiseks. Loomulikult variee-

rusid ülesanded vanusest lähtuvalt. Gümnasistid 

proovisid programmi abil ka matemaatilisi võrran-

deid luua. 

Selleks, et õpet paljudele pakkuda, alustasid noore-

mad õpilased juba kell 8.30 ja niimoodi 45 minuti 

kaupa toimus töö väikeste vaheaegadega kuni kella 

14.30-ni välja. Õpetaja töövõime oli imetlusväärne, 

sest tema pidi meiega kogu aeg suhtlema ning pak-

kuma veebi kaudu ka vigade lahendusi. Kui siis tun-

ni lõpuks olid kõik oma loomingu liikuma saanud, 

oli rõõm suur. Õpilaste silmad särasid ja see ongi ju 

peamine. 

Oli väga huvitav ja rikastav päev. Aitäh teile, Triin 

Arva ja Robertallan Tuisk, selle päeva korraldamise 

eest! 

Õpetaja Hilde Kurg 

 

 

 

Eesti Vabariigi aastapäevale 

pühendatud aktus 

19. veebruaril tähistasime vabariigi aastapäeva aktu-

sega koolimaja ees. Aktus oli omanäoline juba tänu 

sellele, et tavapäraselt ei peeta talvel aktusi õues. 

Lisaks olime selleks puhuks mitme klassi koostööna 

ehitanud kooli ette Saaremaa vägilased Töllu ja  

Pireti. Pärast aktust läks kogu koolipere vaheajale. 
 

Huvijuht Karin Koppel 
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Vastlapäeval Angla Tuulikumäel 

6. klass tähistas vastlapäeva Anglas, osalesime vastlapäevale pühendatud rahvapärimuse õppeprogrammis. 

Kui pärastlõunal Tuulikumäe peamaja ette kohale jõudsime, võttis meid vastu sõbralik perenaine, kelle 

heatahtlik ja samas asjalik suhtlusviis meeldis õpilastele. Saime meelde tuletada juba tuttavaid vastlakom-

beid ja samas oli ka midagi täiesti uut (või ununenut). Kada väljaajamine tekitas nii meisterdamisena, kus 

tuli kõik oma pahandused kohapeal ise tehtud „kotti“ toppida, kui ka võistlusmänguna, kus kõige kiirem ja 

osavam kadaajaja sai auhinna, palju elevust. Õpilastele meeldisid veel kinnisilmi joonistamine (igal joo-

nistajal oma sall silmade ees), millest meie parimate töö lubas juhendaja jätta näidiseksemplariks, ja tradit-

sioonilise vastlavurri tegemine ning vurritamine. Erinevatest lõngadest hingenuku tegemine oli nii mõne-

legi liiga suur väljakutse, aga teise jaoks just kõige toredam juhendatud tegevustest. 

Konkurentsitult sai „meeldivustabelis“ esikoha kohapealne söök: Angla külastuskeskuse maitsevõi ja fir-

mamärgiks kujunenud taimetee, keelt alla viivad hernesupp ja vastlakuklid. Kui kõhud mõnusasti head- 

paremat täis, tuletasime meelde, mis seos on liulaskmisel ja linakiudude pikkusel, ja siis läkski suureks 

liulaskmiseks. Mägi oli piisavalt „sisse sõidetud“ ja liulauad nõudsid oskuslikku käsitsemist, et liug ikka 

piisavalt pikk tuleks. Harjutamine teeb aga tõesti meistriks, sest iga katsega pikenesid linakiud tunduvalt. 

Jäime oma teistmoodi vastlapäevaga väga rahule ja täname veelkord selle mõnusa ettevõtmise korraldajaid 

Angla Tuulikumäe MTÜst! 

6. klassi õpilased ja klassijuhataja Juunika Hõbenael 
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    9. klassi õpilased panid      

 noorteka seinad elama.  

 Foto: S. Porovart 



Rõõmu täis nädalavahetus Lõuna-Eestis 
 

12. veebruari hommikul asus suur seltskond Orissaare Gümnaasiumi 3.-9. klassi õpilasi teele Lõuna-Eesti poole, et seal-

setel kuulsatel  suusaradadel puhast rõõmu nautida. Ootusärevus oli suur ning Piiri spordi- ja puhkekeskusesse jõudmist 

oodati pikisilmi. Pea viietunnine bussisõit möödus suurepärases seltskonnas nagu lennates. 

Meie reisi sihtkohaks oli Piiri spordi- ja puhkekeskus, mis asub Kääriku ja Kuutsemäe külje all Otepää vallas. Piiril on 

spordi- ja puhkelaagreid korraldatud juba aastast 1967. Keskus asub kesest imekaunist loodust Lõuna-Eesti kuppelmaas-

tikul. Terve laagrikompleks oli selleks nädalavahetuseks meie päralt. 

Kui olime end tubadesse paigutanud ja imemaitsvat lõunasööki nautinud, algas õpetaja Sanderi eestvedamisel murdmaa-

suusatamise algõpe. See kujunes osalejatele ootamatult lõbusaks, sest kes võiks arvata, et selleks, et osata hästi suusata-

da, peab esialgu õppima ainult üks suusk jalas või näiteks ilma keppe kasutamata suusatama. Omandatud oskused pandi 

kohe samal õhtul proovile, sest külastasime kogu seltskonnaga Tehvandi kuulsat suusastaadionit. Emotsioonid olid üle-

vad. Erakordne tunne oli suusatada maailma karikaetapi rajal. Sellise tasemega rajal lendavad suusad iseenesest ja suusa-

tajale jääb ainult nautimise rõõm. 

Järgmisel kahel päeval jagasime oma suure seltskonna suusatamise ajaks pooleks. Osa meist läks katsetama Kekkose 

suusarada ja Tartu maratoni rada ning teine osa seltskonnast mäesuusatamist. Mäesuusatamiseks on laagris olemas kahe 

nõlvaga suurepärane mägi. Laagri üheks lemmiktegevuseks osutus mootorkelgu haagisega mäest üles sõitmine. Enne 

mäele suundumist korraldati kohapeal ka mäesuusa algõpe. Osavamad suusatajad nautisid mäest laskumist niivõrd, et 

jõudsid juba enne mootorsaani mäest alla. Laagriliste enamiku ühine soov oli, et järgmisel aastal võiks laagris rohkem 

aega mäesuusatamisele kulutada. 

Laupäeva pärastlõunal võtsime ette pingutust nõudva räätsamatka Harimäe vaatetorni juurde. Et Harimäeni jõuda, tuli 

mäe küljele püstloodis serpentiinid tallata, sest lähenesime Harimäele tema kõige järsemast nõlvast. Retk oli väsitav, aga 

pingutust väärt. Vaatetornist avanev vaade ümberkaudsele maastikule oli imeline. Torni juurde jõudes ootas meid juba 

korraldajate süüdatud lõke ja soe tee, et räätsamatka tagasiteeks jõudu koguda. 

Kes oleks võinud arvata, et peale väsitavat räätsamatka on laagrilistel peale lühikest puhkehetke veel nii palju energiat, et 

maha pidada Piiri laagri üks kõige ägedamaid diskoõhtuid. Lisaks kõigile osalenud õpilastele olid tantsuplatsil jalgu ja 

puusi keerutamas ka õpetajad ning laagris osalevad lapsevanemad. 

Laupäeva tippsündmuseks osutus öine taskulampide valguses toimunud kelgutamine. Kogu ümbruskond kajas mäelt tu-

levatest rõõmukilgetest. Mäest laskuti nii kelkude kui suurte kiledega, nii üksi, kahekesi kui maksimaalselt kaheksakesi. 

Ühisest kelgutamisest ei saanud kuidagi isu täis. Laagri juhataja sõnul olime esimene kooligrupp, kus õpetajad olid kel-

gutamisest sama elevil kui õpilased. Järgmisel hommikul päevavalges sama nõlva vaadates tekkis korraks isegi kõhe 

tunne. 

Pühapäeva õhtul tagasi Orissaarde jõudes olime kõik väsinud, aga kindlal veendumusel, et kui laager toimub ka järgmi-

sel õppeaastal, siis tuleb kindlasti uuesti osaleda. Laagris osalenud lapsed olid tõesti väga tublid, virisemist ei olnud üld-

se ning kõik pidasid Eesti kõige sportlikumale koolile kohaselt suurele koormusele vastu. Oli mitmeid üllatajaid, kes 

suusatasid isegi õpetajatest kiiremini, ning tublisid eneseületajaid, kes, esimest korda suuskadel, pidasid lõpuni vastu. 

Õpetajatega soovime väga tänada kõiki kaasas olnud lapsevanemaid, kelle abi laagris oli hindamatu, ning samuti neid 

lapsevanemaid, kes toetasid oma lapse laagris osalemist. 
 

(Järg lk-l 7) 
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Õpilaste mõtteid laagrist: 

 Minu lemmiktegevus laagris oli mäesuusatamine, sest saaniga oli lõbus ülesse sõita ja mäed olid mõnusa pikkusega. 

 Mulle meeldis väga murdmaasuusatamine ja mäesuusk. Murdmaa, sest see meeldib mulle väga, ja mäesuusk, sest 

see oli uus asi, mida ma õppisin, ja mulle eriti meeldis saani taga sõita nöörist kinni hoides. 

 Mulle jäi meelde, et mäega peab olema püstitõusmisel ja suusa jalgapanemisel risti. 

 Seal oli väga tore, lõbus, head inimesed, söök oli hea ja koostöö teiste inimestega oli väga hea. 

 Mulle meeldis väga räätsamatk, sest ma pole kunagi räätsadega matkanud. 

 

Õpetajad Sander, Riina, Tiina ja huvijuht Karin 

 

Vastlapäeva tähistamine 

Vastlapäeval lasti ka meie koolis vana kombe kohaselt liugu. 1., 7., 11., ja 12. klass tegid oma kelgusõidud ter-

viseraja kelgumäel. Liu pikkust arvestades kasvavad kõige pikemad linad Saara Välil, Joonatan Johansonil, 

Johanna Nõukasel, Sandra Lehtil ja Karin Koppelil.  

Samal päeval võtsid pikema sõidu kelgumäele ette 2. ja 3. klass. Nemad käisid Kahutsi maalinnal.  

Huvijuht Karin Koppel 
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Meie kooli Hea Eeskuju 2020/21  

Raahel Ränk  

pälvis maakonna tunnustusauhinna  

Saaremaa Aasta Noor Tegija 2020. 

 

Oleme Raaheli üle väga uhked ja  

loodame, et tal jagub energiat ja  

ambitsioonikust teha veelgi  

suuremaid asju.  

 

Huvijuht Karin Koppel 

 

 

 

 



Orissaare 

Gümnaasium 

Postiaadress: 

Kuivastu mnt 29 

Orissaare 94601  

Telefon 
+372 4530262 

Kooli koduleht 

https://oris.edu.ee/ 
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Gümnasistide ja portaali Levila  

ühisprojekt  

 

28. jaanuaril külastasid meie kooli ajakirjandusli-

ku väljaande Levila töötajad eesotsas Levila juhi 

Daniel Vaarikuga, et alustada koos OG gümnasis-

tidega ajakirjanduslikku katsetust, mille käigus 

noored ise kirjutavad ja filmivad loo ühel kohalike 

elanike jaoks olulisel teemal. „Levila on asutatud 

2019. aasta lõpus eesmärgiga avaldada põhjalikke 

lugusid Eesti elust inimestele nii pealinnas kui väl-

jaspool seda,” loeme portaali tutvustusest. Levila 

meeskond on noorte uurivate ajakirjanike loo-

meprotsessi toetamas nii nõuannete kui vajadusel 

tööks vajaliku tehnikaga. Kuna teemaks sai valitud 

RMK plaan korraldada lageraie Orissaare tervise-

raja läheduses, lõimitakse projekti käigus eesti 

keele, filmiõpetuse, bioloogia, geograafia ja mate-

maatikatunnis õpitud teadmisi. Kindlasti pakub 

teemaga tegelemine nii õpilastele kui juhendajate-

le huvitavaid väljakutseid ja uusi teadmisi! 

 

Katrin Kirs, projekti koolipoolne juhendaja 

Abiturient Johanna ja direktor Marjana,  toimub 

rahumeelne võimuvahetus. Foto: K. Koppel 

 

OG I poolaasta gümnaasiumiastme õppetöö tulemused 

 

Pedagoogilise kollektiivi kiituse pälvisid järgmised õpilased: 

10. klassist Eliis Kurvits, Karolina Nõu, Roland Nõu, Triinu Rajanok, 

Sandra Stahhiv; 

11. klassist Eti Ligi, Raahel Ränk, Helena Teesalu; 

12. klassist Kaia Ligi, Johanna Nõukas, Saara Väli. 

Hilde Kurg, õppealajuhataja 

Õpilasesinduse kiidunurk 

 Õpilasesindus kiidab valvelaua tädi Virget tubli ja 

ennastsalgava töö eest! Täname Virget ka abivalmi-

duse ja positiivsuse eest. 

 Kiidame õpetaja Liis Lauli jõulueelse üllatuse eest! 

Kahju, et ta kohvimasina maha müüs ja meile enam 

sellega rõõmu valmistada ei saa. 

 Kiidame Raahel Ränka, sest temast õhkub palju posi-

tiivsust ja head energiat. 

 Kiidame Kristofer Kollot heatahtlikkuse ja rõõmsa-

meelsuse eest. 

 Kiidame Aleks Süldi klassi huumorimeele elushoid-

mise eest. 

 Kiidame Kätriin Kaldi koduste tööde vastuste näita-

mise eest. 

 Oliver Moorsoo kiidab õpetaja Ülle Hansbergi, kes 

esimest korda elus ei saanud pahaseks, kui Oliveril 

oli kodune töö tegemata. 

 Õpilasesindus kiidab huvijuht Karinit rõõmsameelsu-

se ja toetava suhtumise eest. 

 Kiidame Saara Välit heatahtlikkuse eest. 
 

OG õpilasesindus 


