
OG Infoleht 

Direktori kiitus 

1. Kooli eduka esindamise eest TV10 Olümpiastarti finaaletapil, 

väikeste koolide arvestuses III koht: 

Uku Rüütel, Lisandra Piik, Lisell Laul, Simona Rüütel, Ilmar 

Vidres Kütt, Madis Mägi. 

Juhendajad treener Endel Tustit, õp Margo Rüütel ja õp Riina 

Paat. 

2. Kooli eduka esindamise eest  

etluskonkursil „Koidulauliku valgel”: 

Karoliina Kaljuste – laureaat. 

Juhendaja õp Katrin Kirs. 

3. Koolivikkeri meeskond, kes saavutas maakonnas II koha: 

Oskar Joosep Metsla, Andero Niits (kunstitöö kratist I 

koht), Toomas Normak, Andre Jantre (kunstitöö kratist II 

koht), Karola Viljaste, Meelde Kelder, Nenna Luise Mahlak, 

Sandra Leht, Ardi Kald (mälumängu võistkond). 

Juhendaja õp Karin Koppel. 

4. Kooli eduka esindamise eest  Eesti sisemeistrivõistlustel vi-

buspordis:  

vaistuvibu noored poisid:  

Keron Saulus – I koht. 

Juhendajad Katrin Virula ja Kadri Saat. 

5. Kooli eduka esindamise eest  TV 10 Olümpiastarti Saaremaa  

I etapil:  

Henri Laidmaa - kõrgushüppe II koht, Egon Kula - kõrgus-

hüpe III koht 

Juhendajad õp Riina Paat ja õp Margo Rüütel 

5. Kooli eduka esindamise eest TV 10 vabariiklikul etapil 

Lisell Laul – kõrgushüppes III koht. 

Juhendajad treener Endel Tustit ja õp Margo Rüütel. 

 

Direktor Marjana Prii 
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2021/22. õppeaasta I trimestri kiitused 

I trimestril omandasid õppekavas nõutud teadmised ja 

pälvisid EDU märgi väga hea õppeedukuse eest järg-

mised 2. – 9. klassi õpilased: 

Ruudi Kelder, Kirke Lember, Oliver Nõgu, Ken Palu, 

Sandra Viljaste; Mirjam Kana, Hiie Kärner, Oliver 

Laul, Richard Loik, Mia Tintso; Emma Liisi Leidas, 

Alex Mölderkivi, Risto Truumees; Lagle Levit,  

Carola Viljaste; Meele Kelder; Ragnar Kurg, Sandra 

Leht. 
 

Pedagoogilise kollektiivi kiituse hea ja väga hea õp-

peedukuse eest pälvisid: 

Henri Kaasik, Jenna Kald, Artur Kaljuste, Carola 

Ling, Hendrik Raju Ränk, Scarlett Marii Tagaküla, 

Helena Tiitma, Luise Õun; Mahe-Liis Järmut, Remi 

Mattis Kirr, Johanna Laula, Hanna Loree Miilits, 

Elerin Nöör, Grettely Rattur, Artur Traumann,  

Castor Leon Võting; Hanna Ell Elson, Artur Holm, 

Vanessa Jõeäär, Roosi Kelder, Oskar Mölder, 

Merilee Niits, Mihkel Nõu, Kuldar Peit, Martin Pint, 

Saimon Särev, Alissa Vaher, Olivia Vahter; 

Uma Säsil Hanso, Janek Koppel, Marek Koppel, 

Johannes Lauge, Lisell Laul, Piibe Lii Rand,  

Melissa Rei, Maarek Soo, Kaisa Trull, Karolin Tüür; 

Kärt Aaso, Marten Kuusk, Eva Kätliin Leidas, Oskar 

Joosep Metsla, Andero Niits, Erika Viil; Nenna  

Luise Mahlak, Madis Mägi, Keitlin Raudseping,  

Simona Rüütel; Hindrek Ansper, Elisabeth Ige,  

Ilmar Vidres Kütt, Olev Mattias Sünter; Ardi Kald, 

Margus Mägi. 

 

Rõõm tõdeda, et meie koolis õpib nii palju motiveeritud 

õpilasi. Loodetavasti annab see eeskuju ka nendele, 

kes sel trimestril veel siia nimekirja ei jõudnud. 

Soovin kõigile õpilastele töötahet ja soovi pingutada, 

siis tulevad ka tulemused. 

 

Õppealajuhataja 

Hilde Kurg 

 



5. klassi tegemised esimesel poolaastal 

Viiendal klassil on möödunud esimene poolaasta väga vahvalt. Harjumine sellega, et nüüd peab 

käima klassist klassi ja igas tunnis on uued õpetajad, ei võtnud sugugi kaua aega, sest alati saab 

minna oma koduklassi ja pehmetel kott-toolidel veidike pu-
hata (pilt 1).  

Sügisel käis klass väljasõidul Muhu muuseumis, kus muu-
semitunnis õpiti nii eesti keelt kui ka ajalugu. Soovime tä-

nada õpetaja Katrinit ja õpetaja Ivo, sest sellised väljas-
pool klassi toimuvad tunnid on väga värskendavad. Muhus 

tegime ka katse, mitut viiendikku on vaja, et õpetaja Ivo 

kaalukii-
gel üles 

tõsta? 
Õige 

vastuse 
saad pildilt nr 2. 

Samuti oleme jõudnud läbi viia öökooli. Tahtsi-
me tervitada ka oma endise klassijuhataja uusi 

õpilasi ja otsustasime, et ööbime koos esimese 

klassiga koolimajas. 

Klassiöö möödus meil väga meeleolukalt. Algul 

olid tegevused koos esimese klassiga, aga kui 
pisikesed olid magama läinud, panime algklas-

side koridori ukse vahelt kinni ja ülejäänud koo-
limaja oli vaid meie päralt. Lõbu oli laialt, sest 

pidi toimuba päästemissioon, sest kogemata lakke lennanud limauss oli vaja tagasi maa peale 

tuua. Missioon lõppes alles hommikul, kui pooled koolimaja harjad olid appi võetud ja kordamööda 
redelil ronitud, aga alla me selle ussi saime. Klassiöö unetunde oli õnneks pigem vähe ja koosole-

muse rõõmu selle võrra rohkem (pilt 3). 

Nii nagu kõik teisedki, siis oleme jõudnud tähistada ka kooli juubelit. Meie klass käis Leisis, külas-

tasime Leisi ujulat ja käisime Sassi majas söömas. Selline kooli sünnipäeva tähistamise viis oli 
väga vahva ja meie arvates võiks sellest 

saada traditsioon. 

See poolaasta on meile pakkunud erinevaid 
emotsioone. Hoolimata sellest, et pidime I 

poolaastal kaks korda terve klassiga isolat-
sioonis olema, oleme saanud ikkagi koolis 

käia ja osaleda huvihariduses. Peame oma 
klassis väga lugu, kui keegi meie seast toob 

häid tulemusi ja kiidame üksteist. Peame 
koos üksteise sünnipäevi ja hoiame üksteist. 

Hoidke teie ka! 

5. klassi juhataja õp Karin Koppel 
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1. klassi ettevõtmised 1. poolaastal 

Esimese klassi jaoks on esimene poolaasta koolis olnud väga põnev ja toimekas. Lapsed on kooli ja 

üksteisega sõbraks saanud. Meie esimene klassiväline ettevõtmine oli matk Maasi metsas RMK giidi 

juhendamisel. Väga põnev oli erinevaid puid ja seeni tundma õppida. 

Meie esimene klassiõhtu toimus oktoobris. Korraldasime esimese klassiõhtu koos 5. klassiga, et 

oleks julgem õhtul koolimajas toimetada ja sinna ööbima jääda. Terve õhtu oli sisustatud erinevate 

mängude, tantsimise ja filmide vaatamisega. Esimese klassi lapsed olid väga tublid ja südid, kõik 

osalejad jäid klassiõhtule ööbima. 

Oleme sel poolaastal osa võtnud kahest erinevast veebitunnist. Tartu Ülikooli Muuseumi läbiviidud 

veebitunnis õppisime, et iga tegu jätab jälje. Katsetasime enda hammaste ja sõrmejälgede võtmist. 

Teises veebitunnis, mille viis läbi Tallinna Käo Tugikeskuse eripedagoog, räägiti meile teemal 

„Kuidas suhelda pildikeeles?". Meile selgitati, kuidas saavad suhelda need inimesed, kes kõneleda 

ei saa. 

Lisaks enda klassi korraldatud tegevustele oleme aktiivselt osalenud kooli spordipäeval, kostüümi-

päeval, kooli sünnipäeva tegevustes ning erinevates raamatukogutundides. 

Meie kõige suuremaks saavutuseks esimesel poolaastal on aga kindlasti olnud aabitsa läbilugemi-

ne. Selle puhul on kõik 1. klassi lapsed tänaseks meie kooli Tarkade Klubi liikmeks vastu võe-

tud. 

1. klassi juhataja õp Tiina Kand 
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4. klassi tegemised  
 
 

Meie klassis olla vinge, 
rõõmsad sõbrad ümberringi, 
spordime ja lustime, 
sünnipäeval laulame. 
 
Klassiõhtul on meil põnev, 
kõigil mängides on sõber. 
Tantsuringis keerutame, 
kringlit, õunu matsutame. 
 
Kool meil pidas sünnipäeva 
õnnitlusi saime siit ja sealt. 
Töötoad olid lõbusad, 
naljakad ja tegusad. 
 
„Vaata auto! Ole hoolas!” 
hüüab politsei. 
Temalt õppida on palju - 
liikluses ei tehta nalju. 
 

 
 
 
Jõululaadal palju müüme, 
ise teeme, ise sööme. 
Muffin maitses, oli hea 
kõhud täis said õige pea. 
 
Kostüümipäeval palju nalja, 
printsid, printsessid- kõik tulid välja. 
Käsna-Kallel kantis püksid, 
ta ei jäänud üldse üksi. 
 
Tore koolis olla, 
kui sul kõrval sõber. 
Varsti kõigil ukse taga 
jõulumees ja põder. 
 
4. klass ja klassijuhataja õp Siiri Vaht 



Meie reis Kuressaare seiklus-

parki ja klassiõhtu 

Seikluspargis käisime klassiga oktoobris. 
Seal meeldis mulle väga ja eriti lilla rada. Teised 

rajad olid ka ägedad. Pikniku osa oli ka nor-
maalne. Kõik võtsid lauale midagi kaasa. 

Klassiõhtu oli meil 3. detsembril. Pooled õpi-

lastest võtsid kaasa toitu. Ülejäänud mõtlesid 
välja mänge. Mulle meeldis telefonimängu män-

gida. Pikk nina oli äge, aga osa paarilistest mul-
le ei meeldinud. 

Mirjam Kana, 3. klass 

 

Kunstist, loovusest ja ilu te-

gemistest sügisel 2021 OG-s 

Alustan lõpust. Jõuludeks sai OG õpilastööde 

näitus kultuurimajja üles seatud. See on päris 

põhjalik üle-vaade kogu sügistalvisel õppepe-

rioodil tehtud tegemistest kunstitunnis ja –

ringides. Taieseid on väga eripalgelisi. Palju on 

kasutatud põnevaid tehnikaid ja töövõtteid. Õn-

neks on kool võimaldanud vahendeid ja materja-

le. On olnud töine ja põnev kunstisügis. 

Suuremad ja mahukamad tööd olid seoses kooli 

juubeliga, kus 99% kooliperest tegi oma portree 

ja me saime täita õppehoone seinad iseendaga. 

6. klassi kunstiringi tüdrukud võtsid osa Pärnu 

Lions-klubi korraldatavast plakatikonkursist 

„Hoiame kokku”. Kõik osalejad said tänukirjad. 

Võit jäi sel aastal kahjuks mandrile. 

Samuti algas jõulude ettevalmistus päris vara-

kult, vähemalt ideetasandil. Kulmineerus see 

koolimaja kaunistamisega ja kultuurimaja jõulu-

peo-eelse dekoreerimisega. Nii said peaaegu 

kogu koolimaja klaaspinnad kaetud paberist 

„lumekuulidega”, vallatute käbipesadega ja klas-

side ustel olid jõulutemaatilised dekoratsioonid, 

mis tehtud iga klassi õpilaste endi poolt. Peo tar-

vis valmistas samuti iga klass oma butafooriat ja  

 

kostüüme. Seda pea kogu detsembrikuu kunsti-

tundide jooksul! Oli tore aeg. Uuel veerandil 

alustame uue hooga! Ikka loovusest sassis pea-

ga ja pintslid-pliiatsid peos! 

Kunstiõpetaja Reine Uspenski 

 

 

 

6. klassi I poolaasata 

Septembris jätkasime teist aastat traditsiooni 

ja sõitsime ratastega Pöide terviserajale tule-

tegemist õppima, grillima ja piknikut pida-

ma. Sel aastal toimus laste soovil ka väike 

discgolfi võistlus, millest võttis osa terve klass 

ning lisaks kaasa tulnud lapsevanemad.  

Novembrisse oli meil plaanitud laste soovil ja 

vanemate heakskiidul mitmekülgne huvireis 

Tartusse. Esimese hooga pidime karantiini 

tõttu reisi edasi lükkama, kuid õnneks det-

sembri alguses sai sõit toimuda. Esimesel 

päeval käisime spordimuuseumis, kus oli väga 

palju tegemist ja uurimist. Sai puuris korvpalli 

mängida, rallimasinaga sõita ja tutvuda spor-

diajalooga. Õhtul ootas ees Aura veepark, mil-

lega jäädi väga rahule. Ööbisime Tamme 

staadioni hostelis, meie tublid jalgpallitüdrukud 

tegid kunstmuruväljakul trenni nii hilisõhtul kui 

ka varahommikul enne hommikusööki. Klassi-

juhataja, kes on sellel staadionil 12 aastat töö-

tanud, usub, et see oli kõige varasema trenni 

rekord! Teisel päeval oli meil plaanis Ahhaa! 

Teaduskeskus, kus  neli tundi möödus imekii-

resti. Tagasiteel saime nautida imeilu-

sat talveilma. 

6. klassi juhataja õp Sander Lember 
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11. klassi I poolaasta 

 

Meie, 11. klassi I poolaasta tegemisi pole küll palju, aga õnneks on kõik olnud põnevad ja kind-

lasti oleme saanud nende tegemistega juurde palju mälestusi, mida saame kunagi meenutada. 

22. oktoobril käisime klassiga Karujärvel kooli sünnipäeva tähistamas. Me käisime seal discgolfi 

mängimas. Kohapeal jagasime end gruppidesse ning määrasime ära, mis rada pidi keegi läheb. 

Metsas veedetud aeg oli täis naeru. Peale discgolfi läksime Sassimajja sööma. Sõime seal kõ-

hud täis ning suundusime tagasi koolimajja, kust igaüks läks oma teed.  

Meie koolis on traditsiooniks, et 11. klass korraldab jõulupidu, mistõttu on meie klassil see vas-

tutusrikas ülesanne ja võimalus korraldada selle aasta jõulupidu. Jõulupeo teemaks valisime 

filmi "Home Alone". Selleks, et jõulupidu oleks kõigi jaoks võimalikult tore, jagasime klasside 

vahel ära kõige tähtsamad stseenid, millega nemad jõulupeol esinevad.  

15. novembril osalesime klassiga Väike-Maarjas päästelaagris, kuhu tulid samuti Valga ja 

Jõhvi gümnaasiumi õpilased. Olime seal kuni 16. novembri õhtuni. Need kaks päeva olid väga 

sisutihedad ja täis töötube, kus oli nii teoreetilisi kui ka praktilisi ülesandeid. 

Päästelaagri esimesel päeval peeti meile loeng kodu tuleohutusest ja evakueerumisest ja sel-

lest, kuidas saada vabatahtlikuks päästjaks, meile tutvustati ka AED elustamisaparaati. Sellel 

on hääljuhised, kuidas käituda ja mida teha, kui inimene vajab elustamist, sellega saab anda ka 

elektrišokki. Saime proovida nukkudel elustamist ning proovida panna jalamulaažile rõhksidet. 

Õhtul oli meil teatevõistlus. Viieliikmelistes võistkondades pidime tegema erinevaid tulekustuta-

misega seotud harjutusi aja peale. 

Laagri teisel päeval tegime suitsusukeldumist termokaameraga, liiklusavariijärgseid toiminguid 

(auto lammutamine, et päästa inimene autost välja), proovisime kaljult alla minna, et tuua vigas-

tatu kelguga üles, kustutasime ka tulekahjut tulekustutitega. 

See laager oli väga põnev ning nüüd on palju kindlam tunne tegutseda, kui peaks tekkima mingi 

hädaolukord. 

Seega naudime oma klassiga olemist väga, kuna meie klass on väga ühtne ja samas võtab ala-

ti osa kõigist tegemistest, olgu siis need kerged või rasked. Kõigega saame hakkama. Looda-

me, et II poolaasta tuleb sisurikkam ja väljakutsuvam. 

11. klassi õpilased 
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Killukesi abiturientide I poolaasta tegemistest 
 

Meie kooliaasta algas 10. klassi koolikatsete nädala korraldamisega, pärast seda on toimunud 

veel hulk huvitavaid sündmusi. 
 

5. oktoobril tähistasime õpetajate päeva, kus kõik meie klassi õpilased said ühe päeva olla õpe-

tajad. Sel aastal oli õpetajate päev eriline selle poolest, et tunnid kestsid 45 minutit.  

Hommikul toimus aktus, mida aitasime korraldada. Koolitunnid tõid kaasa katsumusi ja muhe-

daid hetki. Kogemuse võrra sai rikkamaks igaüks. Hilisemas vestlusringis selgus, et pärast õpe-

tajate päeval saadud töökogemust mõtlevad mitmed abituriendid õpetajaametile kui ühele või-

malikule elukutsele. 
 

22. oktoobril tähistas Orissaare Gümnaasium oma 75. juubelit. Pidupäeva puhul oli kõigil klassi-

del ülesanne ise oma koolipäev meelepäraselt sisustada. 12. klass otsustas oma päeva veeta 

Kuressaares. Plaani võeti lõunasöök aasiapärases restoranis Monk ja kinoskäik.  

Peale hommikust aktust koolimajas asutigi Kuressaare poole teele. Jagasime klassi gruppideks 

ja liikumine toimus oma autodega. Kuressaarde jõudes ootas meid Monkis pikk kaetud laud ja 

saimegi kohe kõhud head ja paremat täis süüa. Pärast lõunasööki jäi veidike vaba aega, mil 

igaüks sai kas poodides ringi vaadata või Kuressaare linna avastada. 

Peagi oligi aeg minna kinno, et vaadata seal humoorikat multifilmi „Boss Beebi: Pereäri”. Sise-

nesime kinosaali oma popcornide ja jookidega, ning väljusime rõõmsal meelel. Seejärel sõitsi-

me tagasi Orissaarde ja vaheaja võis lugeda alanuks. 

Sellega ei lõppenud aga kooli juubeli tähistamine. Soovijatel oli õhtul võimalus koolimaja ette 

tuleetendust vaatama minna ning kooli sünnipäev lõppes uhke ilutulestikuga. 
 

8. ja 9. novembril olid sisekaitselise õppesuuna õpilased Tallinnas Sisekaitseakadeemias polit-

seilaagris.  Laagris tuli täita väga paljusid erinevaid praktilisi ülesandeid. Näiteks oli õpilastel 

võimalus ise sõrmejälgi võtta, lasketiirus käia, harjutada erinevaid enesekaitsevõtteid ja riviõpet. 

Kuna viimase kahe-kolme aasta jooksul on meil olnud väga vähe võimalusi klassiga midagi ka 

väljaspool koolitunde ette võtta, otsustati 3. novembril korraldada väike klassireis Pärnusse. 

Plaan oli külastada Terviseparadiisi ja seejärel minna Endla Teatrisse soome huumoriga tutvu-

ma. 

Hommikul kogunesime koolimaja juures ja asusime bussiga teele. Pärnusse jõudsime paar tun-

di enne, kui oli kavas ujuma minna, nii et oli ka aega šoppamas ja söömas käia. Terviseparadii-

sis oli võimalik supelda, liugu lasta või lihtsalt saunas mõnuleda. Õhtupoole käisime Endla Teat-

ris vaatamas soome komöödiat “Arktilised mängud,” mis rääkis nii elust kui surmast. Võib-olla 

me lihtsalt ei saanud soome huumorist aru, aga ootasime midagi enamat. See ei tähenda seda, 

et etendus ei oleks nauditav olnud.  

Hilisõhtul hakkasime Saaremaa poole tagasi sõitma tehes juba traditsiooniks saanud peatuse 

Lihula Olerexis. 
 

Abituriendid Markus Kask, Riin Kostikov, Helena Teesalu ja Angela Mercedes Lauge 
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LR päev OG-s 

 

Moodsad tähelühendid võimaldavad igapäevaelus mälul luua pa-

remaid seoseid, kuid nende liigne tarvitamine võib mälule hoopis 

koormavaks saada. Seepärast olgu lisatud väike selgitus: loodus- 

ja reaalainete päev ehk LR ja Orissaare Gümnaasiumis ehk OG-s. 

 

Traditsiooniline loodushariduspäev möödus sel aastal veidi uues 

teostuses. Nimelt oli meie kooli saabunud töötuba „Labor ratastel“. 

Õpetajaks Anne Teigamägi, kes on tavapäraselt Saaremaa Kesk-

konnahariduse Keskuse juhtaja. Õpetaja Anne juhendamisel said 

nooremad õpilased valmistada seepi (vt pilt 1) või huulepalsamit ja 

veidi vanemad õpilased uurisid DNA puuviljades või kartulikrõpsu-

des leiduvaid aineid (vt pilt 2).  Analüüsisid tulemusi ja tegid järel-

dusi, mis millest sõltub ja kuidas siis tegelikult on lood nende kurikuulsate kartulikrõpsude söömisega. 

Õpilastel oli tore ja targemaks said kindlasti kõik. Aitäh õpetaja Annele! 

 

Samal ajal toimus koolis ka mälumäng ehk viktoriin, kus 1.-2. klassi õpilased said ennast proovile panna 

mõistatuste tundmises ning 3.-12. klassi õpilased pidid mõõtu võtma 2021. a. tuntumate loodustegelaste 

(loom, lind, liblikas jne) tundmises. Mõõduvõtmine toimus segavõistkondades ning kooliastmete kaupa. 

Lisaks tavapärasele mõistatamisele tuli õpilastel teha koostööd, et rühmas suhelda. Tegeleti ka enese-

hindamisega, sest tulemuste kont-

rolli viisid samuti läbi õpilased ise. 

 

Sellise teistmoodi päeva lõpus oli 

kõigil meel rõõmus ja kiiremad ning 

nutikamad said suudki magusaks. 

Oleme osake loodusest ning selle 

seaduspärasusi tähele pannes ja 

tundma õppides kohaneme kiiremi-

ni ja elame tõhusamalt. 

Usinat teadmiste ammutamist kõigi-

le! 

Loodusainete õpetajate nimel õp 

Hilde Kurg 
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2. klassi I poolaasta 
 

Meie klassile on siiani kõige eredamaid hetki pakkunud 

klassiõhtud traditsiooniliste lemmikmängudega. Uue 

üllatajana haaras meid põnev Kuldvillak. Kaunil oktoobri-

päeval külastasime Mihkel Ranna dendraariumit, mil kogu 

aia ilu avanes meile sügisvärvides. Uusi taime-teadmisi 

saime aia perenaiselt, Oliveri vanaemalt. Eriti mõnusa sü-

gistunde andis lehtedes „rullimine“, millest keegi ei suutnud 

kõrvale jääda. Liikumisrõõmu pakkus Oliveri onu tehtud 

huvitav labürint, mille läbimiseks kulus lausa kilomeetreid. 

Lisaks oleme viinud klassisiseselt läbi arvukalt viktoriine, 

meeleolukaks kujunes ka klassi jõuluraamatu kirjutamine-

kujundamine. 

2. klass ja õpetaja Kai Paasoja 

 

Algklasside jõuluhommik 
 

Selle poolaasta viimase koolipäeva saime veeta jõulueel-

seid tegevusi nautides. Tegutsesime kõik küll klassiti eraldi, 

aga see meie jõulurõõmu ei vähendanud. 

Meid rõõmustasid lõbusad liikumismängud, haaravad vik-

toriinid, selgeksõpitud jõuluetteasted ja päkapikurahva ter-

vitused filmilinalt. 

Suur lemmik, jõuluvana, tundus meiega rahul olevat. Meie-

ga veedetud tunniks pakkusime talle kuulamiseks üle 85 

jõulusalmi. Päeva rekord kuulus kindlalt meile. 

 

Klassiõpetajad 

 


