
OG Infoleht 

Direktori KIITUS 

Kiidan 8. klassi võistkonda, kes 

saavutas vabariiklikul koolinoor-

te tuletõrjespordi võistlusel I 

koha 8. klasside arvestuses. 

Võistkonda kuulusid Gregor 

Andreas Amelkin, Karl-Eerik 

Holm, Karli Kaal, Kris Kruuse, 

Karolina Nõu, Sandra Stahhiv. 

Juhendaja Orissaare Päästeko-

mando pealik Peeter Rumm 

Direktor Marjana Prii 

Tänases lehes: 

 Lapsevanemate  

          koosoleku kutse 

 Direktori kiitus 

 Tuletõrjesport 

 Lühiuudised  

      Liikumisnädal algab! Foto: M. Prii 

    Orissaare Gümnaasiumi 

lapsevanemate koosolek-nõupidamine 
 

11. oktoobril kell 18.00 

Orissaare Gümnaasiumi saalis 

     OSALUSKOHVIK 
 

Teemad: 

 kiusamise ennetamine koolis; 

 kujundav hindamine; 

 õpilase individuaalse arengu toetamine. 

 

  Ootame! Tulge kindlasti kaasa mõtlema ja  

     oma arvamust avaldama! 
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Lühiuudised 
 
    * * * 
17.- 19. septembrini toimus 10. 
klassi rebaste nädal. Tegemist on 
traditsioonilise ettevõtmisega, mil-
le käigus tuleb gümnaasiumisse 
astujatel lahendada abiturientide 
antud lõbusaid ülesandeid ja kanda 
erilist riietust. Tänavu tuli küm-
nendikel käia koolis helkurvesti ja 
kiivriga, omada supikulpi tarkuse 
ammutamiseks ning kanda kooli-
tarbeid ämbris. 
 

    * * * 
19. septembril toimus külalistund 
10. ja 11. klassile. Loengu pidas 
ettevõtja Jon Ender. 
 

    * * * 
24. septembril algas meie koolis 
liikumisnädal, mille juhatas sisse 
hommikune koolipere ühisliikumi-
ne ümber Orissaare. Kõiki matka 
läbijaid premeeriti šokolaadimeda-
liga ja jooksjate vahel loositi välja 
spordisärk, mille võitis Kristofer 
Kollo 9. klassist. 
 

26. septembril viidi läbi algklassi-
de spordipäev. Päeval alanud 
tihe vihmasadu nurjas suuremate 
õpilaste spordipäeva, nii et neil 
toimusid koolitunnid. 
 

    * * * 
26. septembri külalistundides tut-
vusid 2. ja 3. kooliastme õpilased 
Ida-Saare uue piirkonnapolitseini-
ku Robert Vahteriga, kes tutvustas 
ennast, rääkis liiklusohutusest, 
seaduskuulekusest ja vastas noorte 
küsimustele. 
 

    * * * 
Muusikapäeval, 1. oktoobr il esi-
nesid meie kooli õpilastele Marion 
ja Priit Stranberg, Benno Strand-
berg ja Kaspar Velberg. 
 

    * * * 
5. oktoobril tähistame õpetajate 
päeva, tunde annavad abitur ien-
did. 
 
Anna Kirs 11. klassist 

Tuletõrjesport 
 
13. septembril toimusid Türil 9. koolinoorte tuletõrjespordi võistlused. 

8. klassi võistkonna koosseisu kuulusid Sandra Stahhiv, Karolina Nõu, 

Karli Kaal, Gregor Andreas Amelkin, Kris Kruuse, Karl- Eerik Holm. 

Meie esimene treening toimus  5. septembril. Igaühele jagati teatevõistluse 

roll. Proovisime enda ülesandeid ja harjutasime teatepulga üleandmist. Sel 

päeval tutvusime ka oma juhendaja Peeter Rummiga. Järgmistel päevadel 

harjutasime veel teatejooksu. Viimasel päeval panime vihma käes mootor-

pumpa kokku. Sellega lõppesid harjutamise päevad. 

Võistluspäeva hommikul alustasime sõitu kell 5.30, et jõuda 6.10 praamile. 

Bussisõit kulges viperusteta. Kohale jõudes tabas meid kõiki ärevus. Staa-

dion oli suurem kui Orissaares ja seal oli väga palju rahvast. 

Käisime juhendajaga raja läbi ja ta andis meile viimased näpunäited. Sel 

hetkel poleks me arvanud, et teatevõistlusel saame parima aja, kuid meie 

üllatuseks see juhtuski. Järgmisena oli aeg mootorpumpa kokku panna. Sel-

le võistluse eel enam närvi ei olnud. Ka mootorpumba kokkupanemine su-

jus väga hästi ning sealgi saime parima aja. Kokkuvõttes saime võistlusel 1. 

koha. See tuli väga suure üllatusena. 

Võistlus oli tore ja meeldejääv. Kui oleks võimalust, läheksime sinna kind-

lasti veel. 

Karolina Nõu ja Sandra Stahhiv 8. klassist 

Orissaare Gümnaasium https://www.oris.edu.ee/   Toimetaja/küljendaja 

Kuivastu mnt 29             Katrin Kirs 

94601 Orissaare 

Saare maakond 

Võidukas võistkond. Foto: erakogu 
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