
Direktori kiitused

maakondlikul etluskonkursil kooli edukalt esindanud ja preemia pälvinud 4. klassi õpilastele: 
Simona Rüütel ja Kristean Steinberg-Elstrok, õp. Maret Aardam;

maakondlikul emakeeleolümpiaadil kooli edukalt esindanud ja 3. – 4. koha saavutanud õpilastele: 
Eliis Kurvist 8. klassist, õp. Katrin Kirs,
Karoliine Kaljuste 11. klassist, õp. Juunika Hõbenael;

maakondlikul  bioloogiaolümpiaadil  kooli  edukalt  esindanud  ja  2.  koha  saavutanud  9.  klassi
õpilasele Eti Ligile ja 12. klassi õpilasele Danel Tiitmale, õp. Margot Ansper;

maakondlikul matemaatikaolümpiaadil 
7. klasside arvestuses I koha saavutanud Liisa-Katariina Sünterile, õp. Marika Lass,
12. klasside arvestuses II koha saavutanud Danel Tiitmale, õp. Liis Laul;

kunstiõpetuse olümpiaadil gümnaasiumiastmes I koha saavutanud ja Ilon Wiklandi nimelise noore
kunstniku preemia konkursi võitnud Saara Välile, õp. Katrin Vaher;  

kooli esindamise eest üleriigilisel festivalil „Vene laul”  järgmistele õpilastele: Lisell Reinmets, 
Karmen Kaljuste, Irma Jäe, Martin Rei, Annaliisa Põld, Alexandra Sigrid Linderg Tarvis, Hell 
Kärner, Kristiina Kesküla, Karoliine Kaljuste, Emili Sepp, Kaia Ligi, Sebastian Mikael Magagni, 
õp. Ülle Hansberg, õp. Martti Nõu, klj. Juunika Hõbenael;

kooli esindamise eest 3x3 korvpallivõistlusel: 
Riko Robi Tamtik, Tormi Joonatan Metsla, Kaur Kurg – I koht,
Karl Õunapuu, Meikel Särev, Juho Jakob Sünter – III koht,treenerid Mati Rüütel ja Margo Rüütel

kooli eduka esindamise eest 1.-3. klassi rahvastepallivõistlusel:
Meele Kelder, Eva Kätliin Leidas, Kätrin Kuuder, Lisell Laul, Emily Järmut, Saara Põld, Grete 
Kundikov – III koht, õp. Kateriin Kuusk;

maakondlikul geograafiaolümpiaadil 12. klasside arvestuses I koha saavutanud Danel Tiitmale ja III
koha saavutanud Sebastian Mikael Magagnile, 11. klasside arvestuses II koha saavutanud Karina 
Teesalule, õp. Külli Rihvk.
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Preemiareis Koeru kooli

6.  veebruaril  toimus  Koeru keskkoolis  sündmus „Õpime professionaalidelt”.  Noortega  kohtusid
mitmed tuntud eestlased,  kes rääkisid nii  oma karjäärist  kui ka elust.  Ürituse eesmärk oli  anda
noortele  eeskuju  ja  innustust  karjäärivalikul.  Orissaare  Gümnaasiumist  osalesid  sellel  üritusel
õpilased 9., 10. ja ka 11. klassist.
Oma kogemusi olid tulnud jagama Peeter Oja, Märt Koik, Andrei Zevakin, Kristina Pärtelpoeg,
Priit  Kuusk,  Madis  Milling,  Hardi  Volmer,  Kadri  Simson  ja  paljud  teised.  Igaüks  pidas  45-
minutilise loengu, mille käigus tehti nalja, suheldi noortega nagu võrdsetega ning jagati huvitavaid
lugusid  oma  karjäärist.  Vahetundides  pakuti  noortele  suupisteid  ning  söögivahetunnis  ka  sooja
sööki. 
Korraldusega  oli  palju  vaeva  nähtud,  päev  kujunes  sisukaks  ja  esinejaid  oli  huvitav  kuulata.
Osaleksin sellel üritusel ka järgmisel aastal ning soovitaksin ka teistel osa võtta.

Maarja Müür, Orissaare Günaasiumi 9. klassi õpilane

1. klass pidas aabitsapidu

13. veebruaril  kogunesime  koos peredega oma kooli saali,  et  tähistada esimese  tähtsa õpiku -
aabitsa - lõpetamist. Kõik aabitsalood said läbi loetud ja tähed selgeks õpitud. Vanematele esinesid
mõistatuste, vanasõnade ja muude toredate mõtetega Lotted, Klausid, Brunod, Matid, Lotte ema
Anna, lepatriinu Uku ja Julia.
Meie kallid emad-isad said meilt tänutäheks „kiidud”, sest on meile  alati suureks abiks olnud.
Koos  suurte  sõpradega  pidasime  maha  vägeva  mängutralli,  mis  meeldis  kõigile.  Eriti  tore  oli
teatevõistlus. 
Peo lõpus andsid 12. klassi sõbrad meile kõigile tunnistuse, kus on kirjas, et oleme läbi lugenud
kõik  aabitsa lood ja laulud.  Oli vahva pidu!

1. klassi õpilased ja õpetaja Siiri Vaht
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7. klassi võistkond Kaur, Kevin jaTormi Joonatan.
Foto: H. Kurg



Sõbrapäev 
14. veebruari esimese koolitunni ajal toimus Orissaare Gümnaasiumis sõbrapäeva koosviibimine.

10.  klass luges koolikaaslastele ilusaid sõbrapäevaga seotud lauseid.  Kõik klassid olid eelnevalt

välja valinud oma klassi sõbralikuma õpilase ja õpetaja, keda tunnustati aktusel väikse tunnistuse ja

kommituutu või lillega.

10. klass näitas ka esitlust, mille jaoks olid õpilased saatnud mitmeid huvitavaid pilte teemal „Mina

oma  sõbraga”.  Samuti  andis  huvijuht  Mare  Noot  üle  eelmisel  päeval  toimunud  sõbrapäeva

tordivõistluse  auhinnad.  Koosviibimise  lõpus  liikus  kogu  koolipere  spordihoonesse,  et  teha

ühispilti. Terve päeva jooksul sai sõpradele saata kirju, mille sõbrapäeva postiljonid laiali jagasid.

Samuti  kõlasid  vahetundide  ajal  kooliraadiost  õpilaste  ja  ka  õpetajate  soovilood.  Kaunistatud

fotonurgas sai, seljas oma lemmikriided, koos sõpradega vahvaid pilte teha. Päev oli väga tore ja

sõbralik.

Johanna Nõukas, OG Toimikute reporter

Lääne- ja Ida-Virumaad avastamas

17. veebruari varahommikul väljus Orissaarest buss, milles istusid veel üsna unised 6. ja 7. klassi

õpilased. Algas ekskurisoon Ida-Virumaale.

Esimene pikem peatus tehti Rakveres. Oma silmaga sai kaetud Tarva kuju ja Rakvere vallimäge.

Linnuses räägiti ajaloost ja pakuti muistsel moel süüa: taldriku asemel oli leib ja kahvlit ei antudki.

Leiva pealt tuli süüa heeringat, kaalikat ja porgandit või herneputru. Peale sööki tantsiti natuke ja

loeti ladina keeles palve, sest edasi viis teekond piinakambrisse. Seal näidati vanu piinamisriistu.

Järgmisena  suunduti  surma  tuppa.  Seal  olid  luukered  ja  lühike  katkend  „Surmatantsust”.  Kes

tahtsid, said minna väiksesse põrgu labürinti Seejärel hakati sõitma Kukruse Polaarmõisa poole.

Seal olid kelgukoerad. Sai proovida sulega kirjutamist. Toimus QR-koodi mäng. Kui mäng  lõppes,

proovisid tüdrukud kleite ja poisid frakke. Seal toimus õhtusöök. Peale õhtusööki sõideti Virumaa

hostelisse. Pärast hommikusööki siirduti Kaevandusmuuseumisse, kus sõideti vaguniga ja räägiti

kaevurite  tööst.  Lõunasöök söödud,  mängiti  tunnike  erinevaid  mänge.  Buss  viis  reisiseltskonna

Valgehobusemäele, kus soovijad said umbes kolm tundi suusatada ja tuubiga sõita. 

Koju jõuti väsinuina, kuid õnnelikena. Kõik jäid reisiga rahule. 

Hedina Madisson, 7. klassi õpilane
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Vene laulu festival
Alustasime ettevalmistustega juba 11. detsembril, kuigi festivalini oli aega kaks kuud.
Kõigepealt otsisime sobivaima laulu, milleks osutus Laima Vaikule „Ночной костёр”. Kui laul oli
juba enam-vähem selge, lisasime esitusele rütmipillide ja kitarrisaate ning tantsuliigutused. 
Järgnesid iganädalased proovid nii lavatehnikaga kui ilma, õpetaja Martti Nõu oli selles osas palju
abiks.
Ametlikult algas üritus 11. detsembril kell 12.30, kuid me jõudsime varem kohale. Aega oli veel nii
palju, et saime proovi teha ning peagi algas festival. Sissejuhatuses nägime balletti ning kuulasime
tervitusi ja tänusõnu kohalviibijatelt. Külalisi oli saabunud ka Moskvast. Meie esinesime viiendana,
üldse  oli  esinejaid  23.  Lavale  läksime  järgmises  koosseisus:  Lisell  Reinmets,  Karina  Teesalu,
Karmen Kaljuste, Annaliisa Põld, Irma Jäe, Karoliine Kaljuste, Kristiina Kesküla, Alexandra Sigrit
Lindberg-Tarvis,  Hell  Kärner,  Kaia Ligi,  Emili  Sepp ja  Martin  Rei.  Lavale minnes  olime pisut
närvis, kuid  lauldes ununes esinemishirm sootuks. Kõik läks nii, nagu olime plaaninud, ning jäime
oma esinemisega rahule. Meie esinemise muutis veelgi nauditavamaks see, et vanemad inimesed
laulsid meiega kaasa.
Me oleme rõõmsad, et vene keele õpetaja meid tagant utsitas ja meid sellisele vahvale üritusele
registreeris.  Ilma  meie  kalli  õpetaja  Ülle  Hansbergi  eestvedamiseta  ei  oleks  me  läinud  „Vene
laulule” ega saanud kogemuse võrra rikkamaks. Üritus tõestas veel kord, kui kokkuhoidev klass
meil on ja kui palju oleme võimelised üheskoos ära tegema. Muidugi ei saa me unustada Kaiat 10.
klassist,  kes  samuti  laulis  koos  meiega,  ja  Sebastianit  12.  klassist,  kes  meie  säravamaid  hetki
jäädvustas.  Samuti  soovime  tänada  õpetaja  Martti  Nõud,  Monika  Kipperit  ja  festivali
korraldusmeeskonda, tänu kellele meie laul väga hästi kõlas.

11. klassi õpilased
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Noorte kunstiprojekt heategevuse toetuseks. Foto: K. Vaher

Oliver, Johanna, Saara ja Martin SPARK Makerlabi töökojas 
valmistatud laternatega. Foto: K. Rihvk

  11. klass esinemishoos. Foto: K. Metsaalt


