
OG Infoleht 
Hea Orissaare  

gümnaasiumipere ja 

sõbrad! 
 

2020-2021. õa on hoogsalt alanud ja edukalt kul-

genud. Tavapärane koolikorraldus võimaldab nii 

õpilastel kui õpetajatel oma põhitööga rahulikult 

ja sihipäraselt tegeleda. Septembris ja oktoobris 

oleme saanud lisaks õppetööle viia läbi ka tunni-

väliseid üritusi ning osaleda maakondlikel võist-

lustel. Ikka edukalt, nagu meil kombeks. Kõigest 

toimunust saate ülevaate kooli infolehe artikleid 

lugedes. 
 

Järgmisel õppeaastal avab Saaremaal uksed rii-

gigümnaasium. Selle direktor ja õppejuht külasta-

sid meid 7. oktoobril. Nad tutvustasid õpilasi uue 

kooli võimalustega ning tegid ringkäigu Orissaare 

koolihoones. Ringkäigu lõppedes palus direktor 

hr. Visak meie kooli õpilastele kindlasti edastada 

kolm sõnumit:  

1. Sellist luksust, nagu on Orissaares, riigigüm-

naasiumis kindlasti olema ei saa. 

2. Kodulähedane kool on õpilastele logistika sei-

sukohast lähtudes parim võimalus. 

3. Riigigümnaasium on valmis tegema meie koo-

liga koostööd valikainete õpetamise osas. 
 

Enne sügisesele koolivaheajale minekut saame 

kooliperega tähistada kooli sünnipäeva, ka sel 

aastal koos näitemängupäevaga. Toredat Oris-

saare Gümnaasiumi 74. sünnipäeva ja ilusat sü-

gist kõigile! 

 

Direktor 

Marjana Prii 

Orissaare Gümnaasiumi infoleht  Nr 653, oktoober 2020 

Direktori kiitused 

Kiidan Orissaare Gümnaasiumi noorsportlasi koo-

li eduka esindamise eest võistlussarja TV 10 

Olümpiastarti finaalvõistlustel. Võistkondlik I koht 

väikeste koolide arvestuses: Lisell Laul, Simona 

Rüütel, Nora Mahlak, Karoli Koska, Uku Rüütel, 

Madis Mägi. 

Juhendajad õp. Margo Rüütel, õp. Kateriin Kuusk 

ja treener Endel Tustit. 

 

Kiidan Orissaare Gümnaasiumi noorsportlasi koo-

li eduka esindamise eest EKSL poiste 6. - 9. kl 

jalgpalliturniiril, saavutati võistkondlik II koht: Ardi 

Kald, Andri Truumees, Margus Mägi, Meikel   

Särev, Karl Õunapuu, Riko Robi Tamtik, Kaur 

Kurg. 

Juhendaja õp. Margo Rüütel. 

 

Kiidan Orissaare Gümnaasiumi noorsportlasi koo-

li eduka esindamise eest Saare maakonna meist-

rivõistlustel teatekrossis. Põhikoolide arvestuses 

saavutati I koht, võistkonnas olid Emma Liisi  

Leidas, Oliver Laul, Melissa Rei, Eva Kätliin  

Leidas, Egon Kula, Uku Rüütel, Lisell Laul,  

Simona Rüütel, Ilmar Vidres Kütt, Hindrek  

Ansper, Nora Mahlak, Lissel Lee Tamtik, Margus 

Mägi, Ardi Kald; 

gümnaasiumide arvestuses saavutati võistkondlik 

III koht: Sandra Stahhiv, Kertu Goidin, Karolina 

Nõu, Triinu Rajanok, Liis Räim, Joonatan  

Johanson, Gendro Peet, Oliver Moorsoo,  

Armo Jõeäär, Ardi Kald. 

Juhendajad õp. Kateriin Kuusk ja õp. Margo Rüü-

tel. 

 

Direktor Marjana Prii 
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Kümnendike koolikatsed  
ehk Lõvikutsikate tegus nädal Orissaare Gümnaasiumis 

 

Oliver Moorsoo, abiturient 
 

14. - 17. septembrini leidsid Orissaare Gümnaasiumis aset kümnendike koolikatsed, 

milles oli rõõmu ja hirmu ning mida värsked gümnasistid niipea ei unusta. 

Orissaare Gümnaasiumis kümnendike koolikatsetel pandi proovile uute gümnasistide loovus 

ja oskus ootamatustele reageerida. Koolikatsed on iga uue gümnasisti tipphetk, kus ta saab 

tõestada, et on tõepoolest gümnaasiumi vääriline. 

Esmaspäeval sai iga kümnendik omale lõvi, kelleks olid kaheteistkümnendikud ja kellele ne-

mad kui kutsikad alluma pidid. Lisaks andsid värsked kutsikad ka kutsikavande. Iga kutsikas 

pidi kasutama kogu koolinädala koolikoti asemel kartulikorvi. Iga päev oli kutsikatel vaja riietu-

da kindla lastesaate või multifilmi tegelaseks: esmaspäeval oli selleks “Käsna-Kalle Kantpüks”, 

teisipäeval “Jänku Juss”, kolmapäeval “Leiutajateküla Lotte” ja neljapäeval “Mõmmi ja aabits”. 

Iga päev tuli teha erinevaid ülesandeid ja süüa ning juua erinevaid asju. Kõige vähem meeldis 

kutsikatele sprotileib meega ja soolane tee, kuid mõni toit maitses neile, näiteks piprakurk.  

Kutsikate nädal on täies hoos. Foto: K. Koppel 
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Ülesannetest oli kõige huvitavam kindlasti toore kartuli koorimine ning selle söömine, millele 

järgnes teatejooks ümber koolimaja, kusjuures teatepulgaks oli kala. 

Katsed lõppesid lõpurajaga, kus kutsikad said süüa tervislikke toite, nagu sibul ja küüslauk, 

kuid samas ka roomata augus, mis oli öö jooksul veega täitunud. 

Lõpetuseks said kutsikad kaela medalid, koos abiturientidega jagati muljeid, söödi-joodi ning 

lõpetati nädal sõbraliku koosviibimisega.  

 
 

10. klass käis  

Kesselaiul 
 

Roland Nõu, 10. klassi õpilane 

 

Neljapäeval, 1. oktoobril käis 10. klass 

õppereisil Kesselaiul. Koos õpilaste-

ga külastasid saart ka klassijuhataja 

ja direktor, kellest sai Kesselaiul reisi-

seltskonna giid. 
 

Kell kümme hommikul sõideti koolimaja 

juurest Kuivastusse. Selleks, et Kesse-

laiule saada, pidid reisihuvilised kõige-

pealt praamiga Virtsu sõitma ja seal ka-

kuamile istuma. Kesselaiule jõuti kesk-

päevaks. 

Kui saarel ringkäiku alustati, jagunes 

seltskond kaheks: kiiremad olid väleda-

mate jalgadega, aeglasemad nautisid 

loodust ja kuulasid giidi juttu. Kuna direk-

tor oli aastaid tagasi Kesselaiul  kodutü-

tardele ja noorkotkastele laagreid korral-

danud, tundis tema seda saart hästi ja 

oskas Kesselaiust huvitavalt rääkida. 

Lõunaajal grilliti liha ja vorsti, lobiseti ja 

söödi. Pärast mitmetunnist puhkust liiguti 

jälle kahes grupis edasi. Kiiremad ei 

teadnud, kuhu minna, ja eksisid ära. Õn-

neks saadi sadamas jälle kokku. 

Oli tore reis, mida tasuks tulevikus korra 

ta, kuid siis võiks saarel vähemalt paar 

päeva veeta. 

Kakuamisõit Kesselaiule. Foto: L. Laul 
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Sisekaitselise  

kutseõppe erialalaager 

Johanna Nõukas, abiturient 

 

Orissaare Gümnaasiumi 12. klassi sise-

kaitselise kutseõppe suuna õpilased viibi-

sid 5. - 6. oktoobril Tallinnas Sisekaitsea-

kadeemias politsei õppepraktikal. Neid 

pandi kahe päeva jooksul proovile erineva-

te politseiametniku eriala hõlmavate tege-

vustega. 

 

Esimene ülesanne oli läbida Sisekaitseaka-

deemia vastuvõtu kehalised katsed: 2 minutit 

kätekõverdusi, 2 minutit kõhulihaste harjutusi, 

koordinatsiooniharjutus ja 3 km jooksu staa-

dionil. Peale füüsiliste katsete läbimist oman-

dasime riviõpetuse käsklusi ja nende järgi lii-

kumist. 

Matisaalis tegid politsei kadetid meile korrali-

ku soojenduse ja seejärel hakkasime erine-

vaid enesekaitsevõtteid harjutama. 

Järgnes lõunasöök kooli sööklas. Edasi liiku-

sime relvaõppe tegevustöötuppa. Seal de-

monstreerisid kadetid meile erinevaid relvi, 

saime raskekilpi ja muud kaitsevarustust 

proovida, õppisime selgeks relva õige käsitse-

mise, relva osad ja ohutustehnika. 

Peale seda testiti meie politsei- ja sisekaitse-

alaseid teadmisi Kahoot-viktoriiniga. 

Õhtu lõpus läbisime 3-liikmelistes võistkonda-

des interaktiivse rollimängu. Kaheksas erine-

vas kontrollpunktis pidime tegelema kuriteo 

lahendamisega. Kehastusime menetlejaks, 

kriminalistiks, operatiivtöötajaks ja kohtus esi-

nevaks prokuröriks. Otsisime kuriteo asitõen-

deid, võtsime sõrmejälgi, tegime ruumi läbiot-

simist, koostasime fotoroboti ja lõpuks pidime 

andma kuriteole juriidilise hinnangu kohtu 

ees. 

Samades meeskondades koostasime plakatid 

teemal “Milline on tubli politseinik?”. Need pla-

katid anti akadeemia töötajatele ja kadettidele 

hinnata. 

Kui peale kella 22 õhtul oma rollimängu lõpe-

tasime ja õhtupala ära sõime, oli aeg minna 

ühiselamusse, et järgmise päeva katsumus-

teks valmis olla. 

Hommikul kell 7.15 alustasime koos kadetti-

dega nende igahommikust hommikujooksu. 

Peale seda sõime koolis hommikust ja meid 

ootas ees järgmine jõuproov. Saime selga 

märulipolitsei varustuse, alates säärekaitsme-

test ja lõpetades kilbi ja kiivriga, ning võisime 

alustada mässu peatamist. Teine grupp, kes 

olid nö meelt avaldama tulnud, proovisid meie 

moodustatud müürist läbi saada ning meie 

pidime neile vastu pressima. 

Järgmiseks läksime vanasse koolimajja, kus 

hakkasime õpperelvaga laskmist harjutama. 

Pidime sihtmärki tabama ning kõige täpse-

maid laskureid ootas ka auhind. Seal saime 

väga hästi oma kannatlikkuse ja osavuse 

proovile panna. 

Uues Sisekaitseakadeemia õppehoones on 

loodud väga head võimalused nii sportimi-

seks, praktilisteks tundideks, erinevate olukor-

dade läbimängimiseks kui ka teooria omanda-

miseks. Samuti on heal tasemel koolisöökla, 

kus peale laskmise praktikat kõhud korralikult 

täis sõime. 

Järgmisena ootas meid ees uus väljakutse, 

kus pidime ise kehastuma politseinikeks. 

Ühes ühikatoas tegid kadetid meile lähisuhte-

vägivalla läbimängu.  
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Läksime paarikaupa korterisse, kust oli polit-

seile väljakutse tulnud, ja pidime proovima olu-

korda lahendada. See oli väga adrenaliiniroh-

ke kogemus, saime politseiniku tööst nii mõn-

dagi uut teada ja õppisime selle alaga seondu-

vat paremini mõistma. 

Viimaks tutvustasid instruktorid meile krimina-

listi kohvrit, rääkisid tema tööst ja sündmusko-

ha vaatlusest. Veel kuulsime näiteid erineva-

test väljakutsetest, mida nad ise on pidanud 

lahendamas käima. 

Kell oli saanud 16 ning siis oligi aeg laagri kok-

kuvõtete tegemiseks ja parimate autasustami-

seks. 

Kuna Orissaare Gümnaasium on Lääne-Eestis 

ainus kool, kus on võimalik omandada eeltead-

mised sisekaitse erialadest, siis saime selle 

laagri käigus väga palju uusi teadmisi ja prakti-

lisi oskusi ning mõistame nüüd palju paremini, 

mida politseiniku töö endast päriselt kujutab. 

Soovi korral saame pärast Orissaare Gümnaa-

siumi lõpetamist jätkata õpinguid Sisekaitse-

akadeemias. 

12. klassi sisekaitselise eelkutseõppe suuna õpilased Taavi, Oliver, Johanna, Saara, Elisbeth. 

Foto: K. Ligi 



 
Matk Koigi  
rabas 

 
3. klassi õpilased ja klassijuhataja 
 
21. septembril ootas kooli ees 

buss, mis viis 3. klassi sügismatka-

le. Külastasime koos RMK giidiga 

Koigi raba. Vaatetornis istuti kor-

raks maha ja tehti piknik. 
 

3. klassi laste tähelepanekud: 

SEENED. Küll oli palju ilusaid kärb-

seseeni, nad on küll mürgised, kuid 

sambla sees tunduvad ilusad. Sai-

me teada, kuidas teha vahet mür-

gistel seentel ja söögiseentel. Tar-

gem on alati tundmatud seened 

metsa jätta! 
 

SAMMAL. Õppisime tundma turba-

sammalt. Nägime, kui palju vett ta 

enda sisse võtab. Proovisime ka 

samblale astuda. Mõni koht vajus - 

see oli imelik tunne. Seepärast 

peab alati rajal käima! Tegime 

kummikuga katse. Mõni vajus oma 

kummikutega päris sügavale sisse, 

õnneks jäid meie lastel kõik kummi-

kud jalga. 
 

KUKE PEAJÕGI. Koigi rabas on 

palju väikeseid sillakesi, kust üle 

läksime. See sillake jäi meelde, 

sest tal on nii imelik nimi. 
 

JÄRV. Käisime ära pika ringi ümber 

järve. Oli väsitav, aga saime vahe-

peal marju süüa. Leidsime pohli, 

sinikaid ja jõhvikaid. Nägime taime, 

kes sööb putukaid! See oli põnev. 
 

PRÜGI. Kurb, et mõned inimesed, 

kes looduses käivad, jätavad maha 

oma prügi. 
 

TORE REIS! Vahva oli käia rajal, 

mida minu vanaisa on teinud. Giid 

rääkis väga huvitavaid lugusid. 

 
 

Metsatarkust 
kogumas 
 
 

Klassijuhatajad 
 
 

25. septembril õppisid 1. ja 2. klassi 

lapsed koos RMK matkajuhiga 

Orissaare terviserajal taime-, loo-

ma- ja seeneliike tundma. 

Esmapilgul tavaline metsatee osu-

tus tähelepanelikul vaatlemisel ja 

hoolikal kuulamisel põnevate leidu-

dega salapäraseks paigaks. Kuulsi-

me laulmas viit erinevat tihaseliiki, 

õppisime eristama mürgiseid marju 

söödavatest, kuulasime matkajuhi 

pajatusi looduse kättemaksust ini-

mesele, kes sellega hoolimatult 

ümber on käinud, ja nautisime ilu-

sat kuldset sügispäeva. 
 

Kohtumine  
politseinikega 
 
 

4. klassi õpilased 
 
 

8. oktoobril olid algklassidel külas 

politseinikud Kaisa Nurm ja Robert 

Vahter. Igas klassis toimus tund, 

kus meenutati reegleid, kuidas liik-

luses käituda. 1. klass sai kätte ka 

liiklusaabitsad. 

4. klassi mõtted kohtumisest: 

Reeglid on kõikjal meie ümber ja 

neid tuleb alati täita, muidu järgneb 

kaos. 

Helkur on tähtis. See peaks olema 

kogu aeg küljes; mida rohkem hel-

kureid, seda parem. 

Nägime, mis oli politseinikul vööl: 

rauast nui, käerauad, taskunuga, 

pipragaas, püstol. 

Saime teada, et vahel tuleb kasuta-

da ka elektrišoki relva. 

Tuletasime meelde reegleid, kuidas 

sõita jalgratta, rula ja tõukerattaga. 

Meeldis, et politseinik oli väga lah-

ke ja kuulas ära meie kõikide lood. 

 

 

Õpetaja Tiina 

 

Selle kooliaasta algusest töötab 

Orissaare Gümnaasiumis klas-

siõpetajana Tiina Kand, kelle ju-
hatada on 4. klass.  

Õpetaja Tiina, palun tutvusta end 

meie infolehe lugejatele!  

„Olen sündinud ja kasvanud Oris-

saares. Lõpetasin Orissaare Güm-

naasiumi 2002. aastal, Orissaare 

Muusikakooli kaks aastat varem. 

Mul on mõlemast koolist jäänud 

väga soojad mälestused, mistõttu 

olen tänulik, et saan tänasel päeval 

ise ühes neist õpetajana töötada. 

Esimene kuu oma koolis uues rollis 

olijana on olnud väga põnev. Suur 

au on tänasel päeval oma endiste 

õpetajate kõrval kolleegina toimeta-

da. Tunnen, et mind on nii õpilaste 

kui õpetajate poolt soojalt vastu 

võetud. 

Olen erinevates koolides kokku 

töötanud üle kümne aasta. Klas-

siõpetajana alustasin sel sügisel 

viiendat õppeaastat. Lisaks õpeta-

jana töötamisele õpin Tallinna Üli-

kooli klassiõpetaja eriala viimasel 

kursusel, mistõttu on minu suurim 

isiklik eesmärk sel õppeaastal ma-

gistritöö edukas kaitsmine ning üli-

kooli lõpetamine. 

Soovin edaspidi Orissaare kooli 

ettevõtmistes aktiivselt osaleda, 

sest mulle läheb väga korda, et nii 

õpilastel kui õpetajatel oleks siin 

hea koos tegutseda. Orissaare on 

mulle alati olnud väga südamelähe-

dane ja olen õnnelik, et saan siin 

jälle igapäevaselt elada.“ 

Aitäh, Tiina! Soovime Sulle häid 

õpilasi ja rohket koolirõõmu! 
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Huvijuht Karin 
 

Karin Koppel, huvijuht 
 

Kui sain palve endast lühike persoonilugu kirjutada, 

siis ootasin sellega viimase hetkeni, kuklas kogu 

aeg väike pinge - mida siis kirjutada. Tuleb välja, et 

endast polegi alati kõige lihtsam kirjutada, sest se-

da, et ma olen siin koolis uus huvijuht, olete vist 

juba märganud. 
 

Olen Karin, alustasin sellest aastast tööd Orissaare 

Gümnaasiumi huvijuhina. Olen ise Orissaare Güm-

naasiumi vilistlane. Pärinen veel sellest põlvkon-

nast, kelle kehalise kasvatuse tunnid toimusid va-

nas võimlas, kus laest kukkus krohvi ja põrandas 

olid augud. Minu lõpetamise aastal valmis uus 

spordihoone ja edasine spordielu Orissaares on 

olnud palju helgem.  
 

Pärast Orissaare Gümnaasiumi lõpetamist viis tee 

mind Tallinna, kus astusin ülikooli ja õppisin noor-

sootööd. Praktiseerisin pealinnas ühtekokku kuus 

aastat, enne kui tuli võimalus tagasi Saaremaale 

kolida. Kui kuulutati välja OG huvijuhi konkurss, siis 

ma ei kahelnud kordagi, kas peaksin kandideerima 

või mitte. Õnn naeratas seekord just mulle ja siin 

ma nüüd olen. Täiesti teises rollis: minu endistest 

õpetajatest on saanud minu kolleegid. 
 

Sisseelamine kooliellu on läinud nii kiiresti, et polegi olnud 

aega sisse elada. Koolis on toimunud juba üsna mitu üri-

tust, samuti olen kirjutanud juba kolm erinevat projekti,  et 

meie koolielu veelgi elavdada ja et meil kõigil oleks lisaks 

õppimisrõõmule ka muul ajal tore koolis käia. Ma loodan, 

et saan oma tööga hästi hakkama.  

Kui sul on ideid, mida võiks koolis korraldada või mis aitaks 

meil koolielu rõõmsamaks ja elavamaks muuta, siis ootan 

su ettepanekuid kogu aeg. Leiad mind ruumist 204, kuhu 

oled alati teretulnud! 
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Õpetaja Tiina Soomes erivajadustega noorte 

kutsekoolis praktikal. Foto erakogust 

Huvijuht Karin neljajalgsete sõpradega. 

Foto erakogust 



Orissaare 

Gümnaasium 

 

Postiaadress: 

Kuivastu mnt 29 

Orissaare 94601  

Saaremaa vald  

Telefon 

+372 4530262 

kool@oris.edu.ee  
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Õpetajate päev 
 
 
Karin Koppel, huvijuht 
 
2. oktoobril tähistasime õpetajate päeva.  

Tänavu anti võim üle köietõmbega. Nagu 

tavaks on saanud, sai sel päeval võimule 

12. klass, kellele seekord tulid appi ka mõ-

ned vilistlased.  

Päev kulges hästi: kõik tunnid viidi läbi ja 

uued tarkused omandati. Õpetajad sõitsid 

koolimajast eemale ja tutvusid Laimjala 

maitsetega.  

Tagasisidena ütlesid selle päeva kogene-

matud õpetajad, et ootaksid õpilastelt roh-

kem diskussiooni. Tehkem siis suud lahti 

ja avaldagem arvamust! 

Võimuvõi(s)tlus.  Foto: K. Koppel 

Abiturient Johanna ja direktor Marjana,  toimub 

rahumeelne võimuvahetus. Foto: K. Koppel 

mailto:kool@oris.edu.ee

