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Direktori kiitus 
 

maakonna põhikoolide võistlusmängu „Koolivikker 2018" 

peakorraldajatele: 

 

Lisell Reinmets 11. klass, Karmen Kaljuste 11. klass, Karina 

Teesalu 11. klass, Hell Kärner 11. klass, Karoliine Kaljuste 

11. klass, Alexandra Sigrit Lindberg-Tarvis 11. klass, Oliver 

Moorsoo 10. klass, Johanna Nõukas 10. klass, Saara Väli 10. 

klass, Ann Kärner 12. klass 

 

Direktor Marjana Prii 

OG I trimestri õppetöö tulemused 

põhikoolis 
 

2018/19. õppeaasta I trimester on Orissaare Gümnaasiumis 

lõpule jõudunud. Aeg on teha vahekokkuvõtted. 

Ainult väga heade õppetulemuste ning hea käitumisega on 

teeninud EDU märgi järgmised õpilased: 

1. klass – Martin Pint, Alissa Vaher, Olivia Vahter; 

2. klass – Lisell Laul, Lagle Levit, Melissa Rei, Kaisa Trull, 

Karolin Tüür, Carola Viljaste; 

3. klass – Meele Kelder, Oskar Joosep Metsla, Karl Robert 

Pruul; 

4. klass – Nenna Luise Mahlak, Krislin Marii Ottis; 

5. klass – Ragnar Kurg, Ilmar Vidres Kütt; 

7. klass – Liisa-Katariina Sünter; 

8. klass – Triinu Rajanok. 

 

II ja III kooliastmes, kus õppetöö muutub järjest pingelise-

maks, on heade ja väga heade õppetulemuste eest saanud pe-

dagoogilise kollektiivi kiituse järgmised õpilased: 

9. klass – Angela Lauge, Eti Ligi, Raahel Ränk, Hiie-Helena 

Sünter, Helena Teesalu; 

8. klass – Gregor Andreas Amelkin, Karl-Eerik Holm, Eliis 

Kurvits, Karolina Nõu, Sandra Stahhiv; 

7. klass – Kätriin Kald, Kaur Kurg, Brita Ligi, Hedina 

Madisson, Lissel Lee Tamtik, Riko Robi Tamtik; 

6. klass – Anette Ige, Ardi Kald, Eduard Lauge, Nora Mahlak, 

Margus Mägi, Carita Püssim, Andri Truumees, Kerol – Sander 

Kuuder; 

5. klass – Hindrek Ansper, Anete Aus, Elisabeth Ige, Karoliina 

Kaljuste, Sandra Leht, Olev Mattias Sünter; 

4. klass – Madis Mägi, Hanna-Helena Meitern, Keitlin 

Raudseping, Simona Rüütel, Marleen Suurna, Siim Sink. 

 

Hilde Kurg, õppealajuhataja 

 

 

6. detsembril 

toimub  

OG JÕULULAAT 

Olete oodatud! 
 

 

21. detsembril  

algusega kell 11.30 toimub 

1. - 4. klassi JÕULULÕUNA, 

JÕULUKONTSERT algab  

kell 13.00 

 

 

5.-12. klassi 

JÕULUPIDU 

algab 21. detsembril 

kell 18.00 kooli saalis 

 

JUHTKONNA             TEATED 



Saaremaa noorte infomess  

Tuleviku Kompass 

 
14. novembril Kuressaares toimunud infomessil osalesid 

meie kooli 8. ja 9. klassi õpilased. Messi korraldus erines 

veidi varasematest, näiteks ei toimunud messimängu ega loo-

situd auhindu. Ka Orissaare Gümnaasium tutvustas messil 

oma kooli õppetöö korraldust ja vaba aja veetmise võimalusi. 
 

   Kooli tutvustavad (vasakult) Lisell Reinmets, Alexandra 

   Sigrid Lindberg-Tarvis, Karina Teesalu ja Aare Peeker.  

 

Lahe Koolipäev 2018 

 

21. novembril osalesin Lahedal Koolipäeval 2018. Kuna üri-

tus toimus Tallinnas, alustasime sõitu juba hommikul kell 

5.40. Igavale ja pikale bussisõidule järgnes aga tore ja hariv 

päev. 

Tallinnas oli meil Alexela kontserdimajas tunnike vaba aega, 

mille jooksul saime pisut keha kinnitada. Seejärel algaski 

Lahe Koolipäev. 

Esinejaid oli palju, minu jaoks olid huvitavamad neist Kersti 

Kaljulaid, Reet Aus ja Andrus Kivirähk. Loomulikult olid 

kõik teised esinejad ja nende lood samuti harivad ja põnevad. 

Kuna sel aastal toimus Lahe Koolipäev 15. korda, pakuti mei-

le ka sünnipäevatorti, mis oli maitsev, kuid pisut liiga magus. 

Koju jõudsin kell 21.00. Oli olnud tore ja rõõmus päev. 

 

Oliver Moorsoo, 10. klass 

 

 

Gümnasistide karjääriretk 

 
21. novembril külastasid gümnasistid KredExi Karjääriretke-

de raames kolme Saare maakonna suurettevõtet. Orissaare 

Gümnaasium osutus väljavalituks õpilaste poolt nutikalt 

koostatud ja esitatud motivatsioonivideo põhjal. KredEx viis 

õpilased ettevõtetesse Sandla Puit OÜ, Ouman Eesti OÜ ja 

Baltic Workboats AS. 

„Mõned minule meelde jäänud märksõnad päevast: koostöö, 

aja planeerimine, efektiivsus, kvaliteet, tootmistsükkel, tarne-

ahel, ühtselt toimiv meeskond, kõik pingutavad võrdselt, väl-

jaõpe ettevõttes, hea toode müüb ise, eksport, oma vastutus, 

haridus, mine avasta maailma, aga tule tagasi, tööle vääriline 

tasu, ettevõtlus, töölisest tippjuhiks jne. 

Ouman Eesti OÜ on meie õpilasgruppe varemgi vastu võt-

nud. Suur tänu KredEx-ile võimaluse eest tutvuda Sandla 

Puidu ning Baltic Workboatsi tootmise ja tegevusega. Päev 

oli tihe, infot täis ja silmaringi avardav,” kirjutab OG karjää-

rikoordinaator Riina Aljas. 

Retkel osalenud noored on samuti päevaga rahul. 

„Õpilased nautisid ettevõtetes veedetud aega ja said palju uut 

teada. Selleks, et töötada, pole vaja ilmtingimata Saaremaalt 

lahkuda,” arvab Saara. 

„Õpilased jäid reisiga väga rahule ning oli põnev vahelduseks 

seesugust koolipäeva pidada. Silmaring laienes ja tekkis pa-

rem ettekujutus tööturul toimuvast,” kirjutab Kaia. 

„Tegemist oli väga põneva ja õpetliku päevaga,” lisab Taavi. 

„Kui on uus võimalus karjääriretkele minna, siis tahaksin 

kindlasti osaleda. Olen käinud kolmel erineval karjääriretkel 

ning iga kord olen midagi uut õppinud,” sõnab Kristo. 

 

Õpetajad Külli Rihvk, Riina Aljas ja Juunika Hõbenael 

ETTEVÕTLIK  KOOL 



 
Vahetusõpilane  

Orissaare Gümnaasiumis 

 
 

Juba paar aastat on Orissaare Gümnaasium olnud vabariik-

liku õpilasvahetuse projekti VeniVidiVici partnerkool. 

Selle õppeaasta oktoobris-novembris parandas Orissaare 

Gümnaasiumi 8. klassis oma eesti keele oskust Aleksei 

Ganyukov Narva Pähklimäe Gümnaasiumist. Kuna meil ei 

õnnestunud leida toredat peret, kes oleks Alekseile neljaks 

nädalaks oma koduuksed avanud, sai Aleksei koduks kooli 

õpilaskodu, kus ta jagas tuba 9. klassi sõbraliku noormehe 

Arminiga. 

Õpilasvahetuse neljanädalane periood möödus linnutiivul. 

Kaheksandikud ja klassijuhataja olid väga rõõmsad, et 

Aleksei meie klassis õppis. Ta on väga tubli ja tegus noor-

mees, kes suhtus õppimisse tõsiselt, õpetas klassikaaslastele 

matemaatikat ning oli igati abivalmis. Aleksei tegi klassiju-

hatajatunnis ka põneva esitluse oma kooli ja Narva linna 

kohta. 

Aleksei jäi vahetusprogrammiga väga rahule. „Kallis Oris-

saare Gümnaasium! Need neli nädalat olid minu jaoks täies-

ti unustamatud. Ma elan Eesti teises servas ning võimalus 

avastada veel üht osa riigist on suurepärane kogemus. Siin 

õppisin uut keelt (tegelikult mitte väga uut ega mitte täiesti 

võõrast), leidsin uusi sõpru. Kuigi kool on minu kooliga 

võrreldes väike, meeldis see mulle tõesti. Imeline on ka 

spordihoone, kus mängisin neli korda nädalas korvpalli. 

Olen tänulik klassijuhatajale, õpetajatele, kõige sõbraliku-

matele klassikaaslastele, treeneritele ja kõigile neile, kes 

osalesid uue eestlase loomises! Headust teie gümnaasiumi-

le!” kirjutas Aleksei viimases eesti keele tunnis. 

Aleksei ema Tatjana rõõmustas, et tema poeg sai võimaluse 

õppida Orissaare koolis: „ Mul on väga hea meel, et lapsed 

said sõpradeks. Teate, ma usun kindlalt, et sellised projektid 

aitavad meie lastel muuta elu Eestis rahulikuks.“ 

Klassijuhataja: „ Kui Alekseil on tahtmist, ootame teda ka 

järgmisel õppeaastal Orissaare kooli 9. klassi uute sõprade 

seltsi eesti keelt paremaks lihvima.“ 

VeniVidiVici õpilasvahetuse eesmärk on suhtlemisoskust 

parandades ja silmaringi avardades suurendada kogemuspa-

gasit, anda igale noorele võimalus muuta oma elu positiiv-

semaks, vähendada teise emakeelega õpihimuliste aktiivsete 

noorte seas keelelisi ja ühiskondlikke barjääre, elavdada 

ning rikastada õpilaste koolielu. 

Vahetuse planeerimisel, läbiviimisel ning tagasisidestamisel 

teevad koostööd õpilane, vastuvõtva kooli ja väljasaatva 

kooli, majutava pere ning õpilasvahetuse programmi esin-

dajad. 

Uute toredate VeniVidiVici kohtumisteni! 

Ene Kööts, 8. klassi juhataja 

 

KOOLIELU     

Trennikaaslased kinkisid Alekseile korvpalli, millel on kirjas kõikide trennikaaslaste nimed. (Foto A.Rüütli erakogust) 



    7. klassi õpilasprojekt „Töötoad lapsevanematega”  

     (Fotod M. Prii erakogust) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilk mesilaste maailma 
 

Hingedepäeva paiku tutvusid algklasside lapsed lähemalt 

mesilindude tegemistega. Peale kohtumist mesinike Rita ja 

Aimar Laugega mõistime põnevate tiivuliste rolli meie elus 

palju paremini. Meisterdamisrõõmu hankisime küünlameis-

ter Aili Jungi õpitoas, kus iga laps endale mesilasvahast häs-

tilõhnavad küünlad meisterdas. 

Täname külalisi uute teadmiste ja kogemuste eest! 

Algklasside õpetajad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mesilane (Foto: autan/Creative Commons)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Viiendikud said tunnistused 
 

15. novembril korraldas Orissaare Gümnaasiumi 9. klass 

klassiõhtu, mille aukülalisteks olid 5. klassi õpilased ja nen-

de klassijuhataja. Selleks, et õhtusse elevust lisada, korralda-

takse noorematele erinevaid katseid ja võistlusi, mis peaksid 

tõestama, et kooliõed ja -vennad on põhikoolis õppimiseks 

valmis. Näiteks tuli viiendikel läbida kottpime õuduste kel-

der, kus tasulambi valgel ja kollide kiuste saadi hakkama 

erinevate nuputamisülesannetega. Järgnes oma kooli tund-

mist kontrolliv viktoriin ja aarete jaht õhtuses koolimajas. 

Pärast kõiki neid katseid anti igale viiendikule tunnistus, 

millel kirjas, et tunnistuse omanik on põhikooli vastu võe-

tud. Ühise õhtu lõpetas suure maitsva kringli ning puuviljade 

söömine, muusika kuulamine ja ühine laulmine. 

5. klassi klassiõhtu jätkus oma klassis, kus tantsiti ja mängiti 

veel mitu tundi. 

Suur tänu 9. klassi õpilastele toreda ja meeldejääva peo kor-

raldamise eest! 

Katrin Kirs, 9. klassi juhataja 

ETTEVÕTLIK  KOOL 



 

Eesti keele ja kirjanduse ainenädal 

 
19. - 23. novembrini toimus Orissaare Gümnaasiumis tradit-

siooniline emakeelenädal, mis sel aastal lõimus karjäärinäda-

la noorsootöö nädala tegemistega ja pidas meeles kooli 72. 

sünnipäeva. 

19. novembril said kõik soovijad lahendada keeletesti, mis 

kontrollis veaohtlike sõnavormide tundmist. Sama päeva 

eesti keele tunnis koostasid 10. klassi õpilased keeleteemali-

si veebimänge oma kooli 1. - 4. klassi õpilastele. 

21. novembril sõisid 10. - 12. klassi õpilased KredExi kor-

raldatud karjääriretkele kolme Saaremaa ettevõttesse. Õppe-

reisile pääsemiseks esitasid gümnasisitid KredExi Karjääri-

retkede konkursile motivatsioonivideo, mis valmis majan-

dusõpetuse ja emakeele lõimitud ainetundide raames. 

22. novembri eesti keele ja kirjanduse tundides koostati oma 

kooli reklaame ja kirjutati õppereisidest artikleid. 

23. novembril andsid meie õpilastele tunde Orissaare Güm-

naasiumi endised õpilased Jaak Rudov, Liisi Vaht, Paap 

Uspenski, Triin Paabo, Kristjan Rihvk, Mari-Liis Aljas, Ti-

mo Pärn, Martti Nõu, Lauri Nõukas, Robert Vahter, Pille-

Riin Laaneväli. Pärastlõunal astus gümnasistide ette eesti 

keele ja kirjanduse ainenädala erikülaline Kaisa Ling. Aitäh 

karjääriõpetaja Riina Aljasele huvitava päeva korraldamise 

eest! 

Katrin Kirs, õpetaja 

 

Nooremate jalgpallitüdrukute  

esimene proovikivi saalijalgpallis 

 

9. novembril sõitsid JK Saarepiiga noorimad jalgpallurid 

Lähtesse turniirile. Kuna teekond oli väga pikk, alustasime 

sõitu eelmisel õhtul, et puhanuna väljakule minna. 

Esimene mäng kujunes sisseelamiseks. Tüdrukud ei osanud 

nii suures saalis kohe mängidagi ega kaitses vastaseid kinni 

võtta. Mida mäng edasi, seda enesekindlamaks muutusime ja 

selgemaks said ülesanded väljakul. Kokkuvõttes saime kaks  

 

võitu ja neli kaotust, mis andis seekord 5. koha. 

Turniir oli meie tüdrukutele heaks proovikiviks ja debüüt-

mänguks lausa viiele mängijale, kes on trennis käinud vaid 

kaks kuud. Väga head suhtumist ja mängutahet näitasid just 

kõige nooremad. Esimest korda seisis väravapostide vahel 

Meele, kes sai väga hästi hakkama, kuna tegemist on nutika 

tütarlapsega, kes soovib õppida. Jala said valgeks Eva 

Kätliin Leidas (5), kes valiti ka võistkonna parimaks mängi-

jaks, Kätrin Kuuder (3), Melissa Rei (1) ja Emma Liisi Lei-

das (1). 

Mängisime koosseisus Meele Kelder (VV), Erika Viil, Rena-

te Viil, Eva Kätliin Leidas (K), Emma Liisi Leidas, Kätrin 

Kuuder, Grete Kundikov, Merilee Niits, Brigita Õue, 

Melissa Rei ja Saara Põld. 

 

Kateriin Kuusk, treener, kehalise kasvatuse õpetaja 

 

 

Orissaares mängiti rahvastepalli 
 

 

5. novembril korraldas Orissaare Gümnaasium maakondlik-

ke Dumle rahvastepallivõistlusi tüdrukute ja poiste võistkon-

dadele. 

Poiste võistkondi oli üle Saaremaa kokku kaheksa ja mängiti 

kahes alagrupis, tüdrukute võistkondi oli kokku kuus ja kõik 

mängisid omavahel korra läbi. 

Meie kooli esindasid Olev Mattias Sünter, Renet Ligi, Ilmar 

Vidres Kütt, Karl Indrek Kula, Madis Mägi, Hindrek 

Ansper, Artur Vaba, Ragnar Kurg. 

Tüdrukutest mängisid Elisabeth Ige, Alexandra Hints, 

Marleen Suurna, Hanna-Helena Meitern, Simona Rüütel, 

Mirabel Kaarna, Sandra Leht, Nenna Luise Mahlak. 

Poisid lõpetasid turniiri kaheksanda ja tüdrukud viienda ko-

haga. 

 

Kateriin Kuusk, treener, kehalise kasvatuse õpetaja 
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Tüdrukud osalesid 6.-9. klassi Tuule Cup saali-

jalgpalliturniiril 
 

8. novembril võeti suund Kuressaare poole, kuna toimusid koolidevahelised jalgpal-

livõistlused tüdrukutele. Kahjuks olid kohale tulnud vaid nelja kooli esindajad, mis-

tõttu saime pidada vaid kolm mängu. Kuna saalitreeningud said alles alguse, siis oli 

loomulik, et alguses ei saanud mängu käima. Väljakul seisti palju ja mängus sees ei 

oldud. Õnneks saime napi võidu Kahtla kooli üle. Lümandaga tehti väga hea mäng, 

kuna võistlema mindi kogenud jalgpalluritega. Paraku mängiti kaks tugevat kohtu-

mist järjest ja KG vastu mängimiseks polnud lihtsalt enam jaksu. 

Tulemused: 

Kahtla - Orissaare1:2 (Anette, ov); Lümanda - Orissaare 0:1; Orissaare – KG 0:6 

Finaaletapp peetakse maikuus, kui minnakse jälle vastamisi ning seekord käib mäng 

juba medalite peale. 

Võistkonnas mängisid Riin Kostikov, Lissel Lee Tamtik, Anette Ige, Saskja 

Lember, Nora Mahlak, Elisabeth Ige, Alexandra Hints, Marleen Suurna. 

Kateriin Kuusk, treener, kehalise kasvatuse õpetaja 

 

Alustas XII Tipa-Tapa jalgpalliturniir 2019 
 

20. novembril alustas taas populaarne jalgpalliturniir, mis toob kokku erinevad koo-

lid üle Saaremaa. Õppeaasta jooksul toimub kolm turniiri, aprilli lõpuks selgitatakse 

välja parimad koolid 1. - 5. klasside jalgpallis Meistriliigas ja Kooliliigas. Sel aastal 

võtab Kooliliigas turniirist osa 12 võistkonda ning Meistriliigas 5 võistkonda. 

Orissaare mängib sel aastal Kooliliigas kahe võistkonnaga: Orissaare Poisid ja Oris-

saare Tüdrukud. 

Kahel esimesel etapil mängitakse neli mängu, viimasel kolm mängu ehk lõpuks 

mängitakse kõigi vastastega üks kord läbi. 

Esimese etapi tulemused: 

Orissaare Tüdrukud - Aste II 1:3 (Saara Põld); Orissaare Poisid - Salme 0:0; 

Orissaare Tüdrukud – Salme 0:8; Orissaare Poisid - Kärla 2:3 (Mattias Ras-

mus Noot, Artur Vaba); Kihelkonna - Orissaare Tüdrukud 0:3 (Melissa Rei, 

Elisabeth Ige, Eva Kätliin Leidas); Orissaare Poisid - Aste II 1:1 (Mattias 

Rasmus Noot); Orissaare Tüdrukud - Kahtla 2:1 (Melissa Rei, Elisabeth 

Ige); Orissaare Poisid - Tornimäe 1:0 (Mattias Rasmus Noot). 

Mängisime koosseisus Alexandra Hints (vv), Elisabeth Ige, Marleen Suurna, 

Eva Kätliin Leidas, Meele Kelder, Erika Viil, Grete Kundikov, Melissa Rei, 

Saara Põld, Kätrin Kuuder, Renate Viil, Emma Liisi Leidas; 

Harles Aasa (vv), Renet Ligi, Ilmar Vidres Kütt, Madis Mägi, Mattias Ras-

mus Noot, Chris-Ander Pihlak, Artur Vaba. 

Järgmine etapp toimub juba uue aasta veebruarikuus, kui meid võõrustab Salme 

kool. Seniks aga jaksu harjutamisel! 

Kateriin Kuusk, treener, kehalise kasvatuse õpetaja 

KOOLISPORT 

 

Mis on haridus? 
 

Mõtteteri 
 

Sain muuhulgas aru, et tegelikult ei ole 

üldse võimalik kedagi õpetada. Õppida 

jah, see on võimalik, õpetada aga mitte. 

Tõnn Sarv 

 

* * * 

Kedagi vastu tahtmist õpetada on sama, 

mis hobust saepuruga sööta.  

George Bernard Shaw 

 

* * * 

Kui sa arvad, et su õpetaja on kõige kar-

mim, siis oota, kuni oled kohtunud oma 

bossiga.  

Bill Gates 

 

* * * 

Kool on selleks, et meie pea ei oleks 

prügi täis, kuid meie haridus on kindlasti 

poolik, kui me koolis katsume prügist 

lahti saada, kooliteel aga teeme näo, et 

seesama prügi meile korda ei lähe.  

Lennart Meri  


