
OG Infoleht 

Direktori kiitus 

Direktori kiitus kooli esindamise eest 

1) maakonna vendade Liivide konkursil: 

Olev Mattias Sünter - eripreemia sugestiivse proo-

sa esituse eest, juhendaja õpetaja Katrin Kirs.;  

1) vabariiklikul majandusolümpiaadil Oliver Moor-

soo, juhendaja õpetaja Külli Rihvk; 

2) TÜ Teaduskooli Jänku Juta matemaatikavõistlusel 

(II järk) Ruudi Kelder,  juhendaja Viive Kelder. 

Direktor Marjana Prii 
 

 

Orissaare Gümnaasium ootab  

õpilaste avaldusi 

2021. - 2022. õppeaastal kõikidesse 

gümnaasiumiklassidesse  

õppima asumiseks. 

Vastuvõtutingimused ja avalduse blankett leitavad 

kooli kodulehel https://www.oris.edu.ee/. 

10. klassi vastuvõtuvestlused toimuvad 18., 21. ja 

22. juunil kell 10.00 - 13.00. Vestlusele oodatakse 

õpilast koos ühe lapsevanemaga.  

Kaasa võtta lõputunnistus. 

Aeg vestlusele broneerida aadressil 

oppealajuhataja@oris.edu.ee. 

Orissaare Gümnaasiumi infoleht  Nr 657, mai 2021  

 

 

Pakume tööd! 

 

Alates 2021. - 2022. õppeaastast ootame  

oma meeskonnaga liituma uusi töötajaid: 

 

 majahoidja 1,0 ametikohta; 

 füüsikaõpetaja 0,45 ametikohta (PK ja G); 

 geograafiaõpetaja 0,48 ametikohta (PK ja G);  

 gümnaasiumi majandusõppe õpetaja 0,1 ameti-

kohta; 

 väikeklassi õpetaja 0,5 – 1,0 ametikohta; 

 kunstiõpetuse õpetaja 0,45 ametikohta 

(lapsehoolduspuhkusel oleva õpetaja asendamine). 

 

Oleme avatud värsketele ideedele ja algatustele. 

Omalt poolt pakume kaasaegset ja toetavat  

töökeskkonda. 

Kandideerimiseks esita sooviavaldus, CV, ja kvalifi-

katsiooni tõendavate dokumentide koopiad e-postile 

kool@oris.edu.ee hiljemalt 31.05.2021. 

Täiendav info:  

direktor Marjana Prii  

tel: 5344 9474 

mailto:oppealajuhataja@oris.edu.ee
mailto:kool@oris.edu.ee


 

Huvitegevus 

 

Distantsõppe perioodil on läbi viidud kolm kooliviktoriini. Nende võitjateks on 

Rasmus Maasik, Hedina Madisson, Saimon Särev, Juho Jakob Sünter, Meikel 

Särev, Grettely Rattur. 

Neljanda viktoriini küsimused laeti üles 26. aprillil kell 18.00. Tulemused selgu-

vad mõne aja pärast. 

 

OG liikumisväljakutses oli osalejaid pea kõikidest klassidest. 

Kõige rohkem samme terve kooli arvestuses kogus õpetaja Liis Laul. Tüdruku-

test oli kõige tublim sammukoguja 5. klassi Meele Kelder. Poistest oli kõige usi-

nam sammukoguja 2. klassi Oliver Laul. Kõige aktiivsem klass oli 10. klass. 

Kõige rohkem samme kogunud pere, kes süstis ka teistesse pereliikmetesse sam-

mukogumisindu, oli perekond Kelder (Meele, Ruudi, Roosi). 

Liikumisväljakutsel ei olnud vahet, kas oled suur või väike, vana või noor. Tähtis 

oli liikuda ja oma liikumine fikseerida. Kiitus kõigile osalejatele, liikumine on 

vaimse ja füüsilise tervise pant! 

10 kõige tublimat liikujat, kes sel aastal esikohta ei saanud, aga palju maha ei 

jäänud: Roosi Kelder, Ruudi Kelder, Kertu Goidin, Lisell Laul, Remy Mattis 

Kirr, Brigita Õue, Sandra Stahhiv, Kärt Aaso, Henri Kaasik, Johanna Nõukas. 

 

OG huvijuht Karin Koppel 
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Aardejaht 

5. klass korraldas hoolimata distantsõppe olukorrast 1. aprillil klassiürituse. Kuna situatsioon 

nõuab täielikku kontaktivabadust, siis korraldasime aardejahi, kus iga õpilane tegutseb üksinda 

ning teiste õpilaste ega õpetajatega kokku ei puutu. Selleks määrati igale õpilasele kümnemi-

nutiliste vahedega stardiaeg ning oli teada, kust tuleb võtta orienteerumiseks spetsiaalselt trüki-

tud kaart.  

Kokku oli aardejahil viis punkti, kus pidi lahendama erinevaid ülesandeid ning kokku saama 

kodeeritud sõnumi, mis juhatas aardelaekani ehk šokolaadi täis kastini. Ülesannetes tuli hinna-

ta Orissaare telemasti kaugust, võrrelda staadioniringi pikkust rahvusvaheliste normidega, ni-

metada puuliike, lahendada piltmõistatusi ning 1. aprillile kohaselt vimkaga küsimusi. Fini-

šiaegu registreeriti ka täiesti kontaktivabalt - aardelaegast filmiti otseülekandena ning lõpuaeg 

fikseeriti sel hetkel, kui võistleja kaadrisse ilmus.  

Poiste ja tüdrukute esikolmik sai auhinnaks diplomi ja suure šokolaadi!  

Klassijuhataja Sander Lember  
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Orissaare 

Gümnaasium 

 

Postiaadress: 

Kuivastu mnt 29 

Orissaare 94601  

 

Telefon 
+372 4530262 

 

Kooli koduleht 

https://oris.edu.ee/ 
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Abi

turi

ent 

Viimane koolikell      16. aprillil 

Ülemisel fotol:  lilled klassijuha-

taja Monikale. 

Parempoolsel fotol helistavad 

viimast koolikella Johanna ja 

Oliver. 


