
OG Infoleht 
Hea koolipere! 

Täiesti eriline õppeaasta 2019 – 2020 on läbi! Vä-

ga hea meel on tõdeda, et oleme ootamatute väl-

jakutsetega edukalt toime tulnud. Meie koolipere 

kohanes uue olukorraga hästi. Õppetöö kokkuvõt-

teid tehes selgus, et tulemused ei jää eelnevatest 

aastatest halvemaks. III trimestril õppisid meie 

põhikooli 161 õpilasest hästi ja väga hästi 109. 

Gümnaasiumi 35 õpilasest said teisel poolaastal 

head ja väga head tulemused 13. Kõik õpilased 

lõpetasid klassikursused positiivsete tulemustega. 

 

Pedagoogilise nõukogu otsusel pälvisid EDU 

märgi III trimestri õppetöö tulemuste eest 

1. klassi õpilased Mirjam Kana, Hiie Kärner,  

Oliver Laul, Mia Tintso; 

2. klassi õpilased Emma-Liisi Leidas,  

Oskar Mölder, Martin Pint, Risto Truumees,  

Alissa Vaher; 

3. klassi õpilased Britte Brant, Janek Koppel,  

Marek Koppel, Henri Laidmaa, Johannes Lauge, 

Lisell Laul, Lagle Levit, Raidon Peet, Melissa 

Reio, Kaisa Trull, Karolin Tüür, Carola Viljaste; 

4. klassi õpilased Meele Kelder, Eva Kätliin  

Leidas, Oskar Joosep Metsla, Erika Viil; 

6. klassi õpilased Sandra Leht, Hindrek Ansper, 

Elisabeth Ige; 

9. klassi õpilased Karolina Nõu, Triinu Rajanok, 

Sandra Stahhiv. 
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Kiituskirjaga lõpetasid klassi 

Mirjam Kana, Hiie Kärner, Oliver Laul,  

Mia Tintso, Emma-Liisi Leidas, Oskar Mölder, 

Martin Pint, Risto Truumees, Alissa Vahter,  

Marek Koppel, Lisell Laul, Lagle Levit,  

Melissa Rei, Kaisa Trull, Karolin Tüür,  

Karola Viljaste, Meele Kelder, Sandra Leht,  

Eva Kätliin Leidas, Johanna Nõukas. 

 

Kiituskirjaga lõpetasid põhikooli  

Karolina Nõu, Sandra Stahhiv. 

 

Hõbemedaliga lõpetasid gümnaasiumi  

Hell Kärner, Karina Teesalu. 

Kuldmedaliga lõpetas gümnaasiumi  

Lisell Reinmets. 

 

Õppeaasta parimad õppurid õppetöö ja olüm-

piaaditulemuste kokkuvõttes on  

II kooliastmes Meele Kelder, 

III kooliastmes Liisa-Katariina Sünter, 

IV kooliastmes Karina Teesalu. 

 

Tänan kõiki õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid 

tehtud töö ja nähtud vaeva eest! 

 

Marjana Prii, 

Orissaare Gümnaasiumi direktor 
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Põnevaid teemasid ja teadmisi 12. kl uurimistöödest 

 

Möödunud õppeaasta pingelise kevade kulminatsioonina esitasid 12. klassi õpilased oma põnevad 

uurimis- ja praktilised tööd. Kõik 13 tööd pakkusid huvitavaid nüansse ning hoidsid lugemisel pinget 

kuni viimase leheküljeni. Neli õpilast otsustas iseseisva tööna läbida praktilise töö protsessi ning ühek-

sa inimest valis uurimusliku lähenemise. Millest siis täpsemalt kirjutati? 

 

Paari töö autorid uurisid õpilaste kehalisi võimeid ja kehalise kasvatusega seotud tegevusi. Ühe prakti-

lise töö tulemusena valmis nauditav omaloomingulise muusikapala salvestis. Osa töid keskendus psüh-

holoogiliste ja meditsiiniliste probleemide uurimisele ja ühe töö tulemusel on vähemalt töö autori ja 

hindamiskomisjoni liikmete teadmised kahjulikest ainetest käsimüügi šampoonides oluliselt suurene-

nud. Kindlasti suurenes õpetajate teadlikkus tänapäeva noorte oskustest virtuaalmaailmas, kui nad tut-

vusid tööga, mis andis tagasisidet visuaalromaanide loomise keerukusest. Paar õpilast tundsid huvi 

õpetajate elu ja tööks vajalike oskuste vastu, sel teemal valmisid nii uurimis- kui praktiline töö. Prakti-

line töö täiendab nii autori keemiaülesannete kogu kui keemiaõpetaja võimalusi tunde huvitavamaks 

muuta. Viimased, veel seni nimetamata kolm tööd olid väga omanäolised ja kindlasti sai iga autor neist 

vajalikke lisateadmisi. Üks noor uuris päikeseprillide UV-kiirguse neeldumisvõimekuse kvaliteeti, ühe 

õpilase töö keskendus Vikipeedia täiendamise saladustele ning üks neiu uuris oma töös ajakirjanduses 

kasutatavate võõr- ja tsitaatsõnade esinemissagedust. 

 

Tore on tõdeda, et kõik õpilased olid oma tööd teinud innuga ning tulemused pakkusid rõõmu ka neile 

endile! 

 

Aitäh teile huvitavate ja sisukate tööde eest ja edu järgmistes koolides oma lõputööde valikutel! 

 

Hilde Kurg, 

Orissaare Gümnaasiumi õppealajuhataja 
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Õpilaste rahulolu mais 2020 

 

Distantsõpe oli väga väsitav! Küsitlusele vastanud 115 õpilasest umbes pooltele sobis selline õpe väga 

hästi, teistele mitte nii väga, üldse ei meeldinud veerandile õpilastest (Joonis 1). 

Joonis 1. Kas distantsõpe meeldis? 

 

Õpetajad olid väga tublid ja loovad, jagasid arusaadavaid õpijuhendeid ja andsid piisavalt tagasisidet 

(Joonis 2., Joonis 3.) 

Joonis 2. Õpetajate tugi ülesannete sooritamiseks 
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Joonis 3. Õppetöö juhendite arusaadavus 

 

Lastel oli kõige raskem distantsõppes hakkama saada keelte ja matemaatika õppimise-

ga; lapsevanematelt paluti abi arvutiga töötamisel, küsiti ülesannete selgitusi ja lasti 

kodutöid kontrollida. Suur tänu, lapsevanemad, kes te oma lastele õppimisel igati toeks 

olite! 

Me saime üheskoos hästi hakkama! 

 

Marjana Prii, 

Orissaare Gümnaasiumi direktor 

 

Kosutavat suvepuhkust kõigile,  

kohtume 1. septembril! 
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