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Abituriente ja nende
klassijuhatajaid Jukude
nädala ürituste korraldamise
eest.

Jukude nädal
16. oktoober 2002

Teated

Aitäh kõigile, kes aitasid
korraldada Jukude pidu:
10.-ndikud ja nende
klassijuhatajad, garderoobis
olijad, piletimüüjad, abituurium, nende klassijuhatajad,
õpilasesindus.
Ursula, Inge ja Merle

Koolitop 2002
Koolitopi võistlus 5.- 9.
klassidele toimub 18. oktoobril kell 16.00 Kuressaare
Põhikoolis. Osaleb ka KG 15.ne liikmeline võistkond, kes
ootab kõiki kaasõpilasi hoogsalt kaasa elama.
Inge Jalakas

Algab kooli Punase Risti
hooaeg.
Kõikide klasside rühmad
peaksid oma liikmed arstikabinetis registreerima ja
alates järgmisest nädalast algavad esmaabiõppused järgmiselt: 5 klassid - neljapäeviti kell 14.00, 6. - 8.(9.)kl neljapäeviti kell 15.00, (9.)10. 12. kl. kolmapäeviti kell 15.30.

Sirje Metsküll

Lastevanemate
koosolek
Neljapäeval,
24.
oktoobril k. 18.00
X-XII klassi lastevanemate koosolek!

Palju
õnne!

Anne Mets
Argo Kirss
Hirja Rand
Aili Porila
Irja Kivinukk

17.10
17.10
17.10
22.10
23.10

Kaptenid nädalast

Kogu protsess oli väga
keerukas ja aeganõudev.
Tegemist oli mitmel rindel.
Tuli organiseerida asju klassi
sees ja üle lennu. Heaks
soojenduseks Jukude nädalale oli õpetajate päev. Sealt sai
tuule tiibadesse! (Muuseas,
orgunnimist tuleb ikka tõsiselt
õppida). Protsessi kujunemine ja meeskond oli meie
arvates superhea! Pisikesest
ideest kasvas ülelennuline
ettevõtmine (aplaus tegijatele
abiturientidele), mille märgid
jäävad värsketesse gümnasistidesse kauaks! Rist on veel
püsti!
Juhanid Jukudest

Jukude nädal 12a arvates
oli üks äärmiselt vahva ja kordaläinud üritus. See jääb Juhanitele kauaks meelde ja eriti uhked oleme oma 10a üle!
Jukud said nädala lõpuks perfektselt selgeks prääksuga
kükid, tibutantsu, konna
häälega jänese mängimise,
laulmise ja põrandapesu.
Usume, et Jukud oskavad
nüüd hinnata koolimaja puhtust ja korda.
Meie kooli uued kümnendikud on väga tublid,
vähemalt 10b, keda meie terve
nädala kiusasime. Nad täitsid
meie nõudeid täielikult,

seetõttu ei saanud me neid
konkreetselt millegi tegemata
jätmise eest karistada. Tipphetk oli reede õhtu – väga hea
ja huvitav. Pakkus palju emotsioone ja soovi edaspidigi midagi korraldada. Jukude ristimine oli fantastiline, kõik oli
superhästi ette valmistatud ja
läbi mõeldud. Usun, et ka
Jukud jäid rahule. Selliseid
üritusi, kus terve abituurium
üheskoos midagi ette võtab,
võiks rohkem olla.
Nädal kujunes täiesti huvitavaks, 10c Jukud võtsid üsna
usinalt katsumustest osa.

Jukud nädalast, Juhanitest ja ristimisest
10a: Reedene päev oli
nädala nael. Sinise vilkuri saatel tõrvikutega läbi linna joosta – no kellele see ei meeldiks.
Takistusrajad, väikesed jõupingutused, kinniseotud silmadega läbi aula jooksmine –
see kõik oli lihtsalt üks mõnus
närvikõdi. Hiljem sai lõdvestuda, nautides Jukude ja Juhanite etendusi. Tore oli!!
10b: Eelmine nädal oli
meile üsna “piinarikas”.
Nädala alguses sai juba oma
vaimud valmis panna, et alustada teed täieõiguslikuks KG
õpilaseks saamiseni! Kartsime
midagi hullemat, kuid oli
päevi, kus antud ülesandeid
sai nimetada piinamiseks.

Neljapäeval toimunud tekliaktusel pandi meile teklid
pidulikult pähe. Kuulasime
koolilaulu ja M. Variku kõnet.
Meie meelest on see väga ilus
ja asjalik traditsioon.
Reede õhtu oli siiski kõige
tipp. Meie rongkäik sai alguse
lossihoovist ja lõppes koolimaja juures. Sees olid 12dikud
valmistanud meile päris palju
“piinakambreid”. Neid kõiki
läbida polnud just kõige lihtsam. Kõik see rabelemine väsitas meid päris ära. Asi oli hästi organiseeritud. Väsinuna
suutsime veel esitada klassi
tutvustava kava ning enamus
nautis pidu kuni kella 24ni.
Edasi tähistas igaüks pidu
omamoodi, sest ega JungaJukust Juhaniks saamine pole
ju mingi tühiasi.
10c: Laeva teema oli super.
Lahe õhtu, tordid tõid palju
üllatusi, etteasted olid
vaimukad – ühesõnaga ainulaadne üritus. Rada oli raske,
palju füüsilist pingutust.
Jukude nädal ise oli igav, sest
12c ei suutnud meid midagi
tegema panna, aga reedeõhtune piinamine meeldis. Meeldis, et solki sisse ei söödetud
ja et ei olnud mingit riiete ja
näo sodimist. Pidu oli tore.
Juhanid said korraldusega
igati hakkama. Tubli töö!

lk. 2

Teated
Kooli kodulehelt on võimalik uurida, millist kirjandust
sisaldab kooli raamatukogu.
Link sellele on kooli kodulehel teema "viited" all.
Otsingut on võimalik teha
raamatu pealkirja, autori,
sarja, märksõna või vaba
sõna järgi.
Urve Aedma,
raamatukogu juhataja

Klassielu

Ära osta nende elu!
Loodusesõbrad külastasid linnuses olevat näitust
"Ära osta nende elu". Aitäh
Sirje Azarovile, kes rääkis
meile salakaubanduse ohtlikust mõjust looma- ja
taimeliikidele ning näitas
Taani tolli poolt ära võetud
karusnahku, koralle, mao- ja
krokodillinahast esemeid jm.
Saime neid oma käega katsuda. Muide, Saaremaa
orhideed kuuluvad ka
ohustatud liikide hulka.
Iga õpilane sai kaasa lauamängu ja voldiku. Näituse
eesmärk oli selge: "Palume
rohkem austust looduse vastu." Tänusõnad ka Kristi
emale!
Valve Rauna,
loodusesõprade ringi
juhendaja

2.oktoobril külastas 11B
klassi klassijuhataja tundi
külaline, kooliarst Pia
Maidsaar.
Tema rääkis meile esmaabist, mida teha siis, kui
juhtub õnnetus. Tal oli kaasas ka katsealune (kumminukk) Charlie, kelle peal katsetati kunstlikku hingamist ja
südamemassaa•i. Saime teada palju uut ja huvitavat, igaüks pani ühtteist kõrva taha!
Täname Pia Maidsaart ja
klassijuhatajat Raili Kaubit,
kes külalise kutsus!
Marilin Assafrei,
11B klassi õpilane

Kuressaare Gümnaasiumi infoleht

Veelkord spordipäevast

16. oktoober 2002

Spordipäev kulges paljudele meelepäraselt ja lõbusalt. Viisime läbi küsitluse
õpilaste hulgas ja küsisime
teemakohaseid küsimusi. Selgus, et paljude meelest on
spordipäev vajalik ja hea vaheldus koolirutiinile.
Küsitluses selgus, et 9. A
klassi poisid olid suured malemängijad, aga tüdruktele
meeldis bowling, matkamine
ja aeroobika. Tüdrukute arvates oli spordipäev vajalik,
poistest arvasid nii ainult
pooled ja enamusele meeldis
selline spordipäev nagu
Kuressaare Gümnaasiumis.

Paar tüdrukut soovisid
rohkem kergejõustikualasid.
10. B klassi tüdrukutele
meeldis selline spordipäev
nagu Kuressaare Gümnaasiumis, kuna kõik saavad valida
sobiva ala. Sooviti, et korvpall
oleks sees ja et aladel ei oleks
kohtade piirangut. 10. B klassi poisid arvasid kõik üksmeelselt, et selline päev on
vajalik ja meeldib selline spordipäev nagu Kuressaare Gümnaasiumis.
11. klassi tüdrukd arvasid,
et spordipäev on vajalik.
Kõige enam meeldis neile
aeroobika, jalgsimatk ja vesi-

aeroobika. Meeldib spordipäev nagu Kuressaare Gümnaasiumis, aga ei tohiks olla
kohtade piirangut. 11. klassi
poistele meeldis jalgsimatk ja
bowling. Üks poiss aga soovis
kohtunik olla.
12. B klassi tüdrukutele
meeldis bowling, jõusaal,
aeroobika. Poistele meeldis
võrkpall, bowling, jalgsimatk.
12. B poisid ootasid spordipäevalt võitu ja nemad annaks igale tublile osalejale
suutäis magusat. Täname kõiki vastanuid!

Teisipäeval, 8.okt., toimus
leivapäev algklasside õpilastele. Seda päeva aitasid läbi
viia Kuressaare Ametikooli
koka eriala II kursuse õpilased Edith Viira, Õnne
Soosaar, Koit Aro ja Kristo
Karttel õpetaja Õile Aaviku
grupist. Nad rääkisid meie
õpilastele leiva valmistamisest minevikus ja tänapäeval.
Jäi kõlama mõte: sööme rukkileiba, see on tervisele kasulik. Oli võimalik degusteerida
a/s Kuressaare Leib tooteid.
Eriti meeldisid meie
õpilastele ametikooli õpilaste poolt tehtud kaunistustega

võileivad, mis pakkusid silmale rõõmu ja maitsesid hästi. Võileibade tutvustamine ja
müük jätkus kogu kooliperele.
Aitäh Õile Aavikule ja
tema õpilastele toreda ürituse
eest!
Kolmapäeval jätkus leivanädal juba traditsioonilise
võileibade näitusmüügiga.
Õpilased olid näitusele
toonud hulgaliselt väga huvitavalt kujundatud leivast
suupisteid. Lastele meeldisid
kõige enam Sander Tulk'i (4B
kl.) "Draakon", Marten Truu
(4A kl.) ja Lilian Truu (1B kl.)

"Laevukesed",
Minni
Meistersoni (1A kl.) "Maja",
Riin Nõukase (1A kl.) "Kalad", Ott Otsingu (4B kl.)"Siil"
ja Hanna Lena Kesküla (1A
kl.) "Nägu". Põnevad ja lõbusad olid Karl-Sten Suurna
(1A kl.) "Kingikotid".
Näitust külastati väga aktiivselt ning tundide lõppedes
olid peaaegu kõik võileivad
ära ostetud-müüdud ja
söödud. Aitäh kõigile, kes
selle päeva õnnestumisele
kaasa aitasid!

1. Õpilase geograafiasõnastik. (2002). Tallinn : Koolibri. 39, [1] lk. ;. ISBN:
9985012488. UDK: 91
2. Riismaa, Pille.. Eelmise
sajandi eesti kirjandus.
Tallinn : Künnimees. 295 lk.
;. ISBN: 9985941500. UDK:
821.511.113
3. Swarthmore. (2002).
4. Kooruke ja Iva. (2002,
nr.1 ). Tallinn : Ühendus
Omanäoline Kool. UDK: 37
5. Helsinki Time. (2002).
(Video)

6. Finlandia Video Souvenir Sound and sight of Finland. (2002).
7. Impressions of Helsinki. (2002). (Video)
8. Oma Keel. (2000).
Tallinn : Emakeele Selts.
UDK: 811.511.113
9. Seero, Tõnu.. (2002).
Jürimari pere lood. [Tallinn]
: Tänapäev. 53, [1] lk. ;. ISBN:
9985620712.
UDK:
821.511.113-93-32
10. Sarapuu, Jaak,.
(2002). Jutustusi ajaloost. V

kl.õpik. Viljandi : J. Sarapuu.
128 lk. : ill., portr. ;. ISBN:
998593721X. UDK: 94
11. Psühholoogia gümnaasiumile. (2002). Tartu :
Tartu Ülikooli Kirjastus. 280
lk. : ill.. ISBN: 998556670X.
UDK: 159.9
12. Pikver, Ann.. (2002).
Open to debate. Tallinn :
Koolibri. 31, [1] lk. ;. UDK:
811.111.

Leivanädal algklassides

Riin ja Evelin 12B klassist

Kati Haamer,
algklasside õpetaja

Uudiskirjandust kooli raamatukogus

Saaremaa Kaubamaja
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