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Teated
Kadunud asjad
11. novembril on kaduma
läinud poiste tumesinised
hallide triipudega dressid,
pikkusele 140 cm; Saaremaa
Laulupeo sinine T-särk; sinakashallid
botased
oran•ide triipudega number
37. Need olid valges kilekotis, mille ühe külje peal olid
maasikad.
Kui keegi on need
leidnud või on selle kohta
infot, palun teatada sellest
kooli valvelauda!
Tähelepanu kirjasõbrad!
Kõik, kes on kirjutanud
Juan Keefe’le oma soovist
saada endale kirjasõber,
palun kontrollige oma eposti!
Teie kirjasõbrad ootavad
vastuseid!

Klassielu

Juan Keefe II

Raamatukogus
Linna raamatukogu
tähistas oma 95.sünnipäeva.
Käisime loodusesõprade
ringiga raamatukoguga tutvumas. Meile jagas selgitusi
juhataja Anu Vahter. Arutasime läbi lugeja meelespea,
vaatasime raamatuid loodusest ja omatehtud raamatuid, lahendasime ristsõnu.
Saime kingituseks järjehoidjad ja komme.
Raamat on tarkuse
allikas.
Kristiina Ader,
4a klass

Palju
õnne!

Ellen Kask
Sirje Metsküll
Grete Pihl

21.11
24.11
26.11
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Lõppenud 5.-6. klasside
jalgpalliturniiril osales 7
meeskonda, kes andsid oma
hetke parima. Rebimine superfinaali kohtade peale käis
punkt-punkti heitluses viimaste mängudeni. Kes lasi
läbi ühe lõdva mängu, jäi ka
kohe parimate konkurentsist
välja. Turniiri käigus arenesid
ka mängijad, suur kisakoor
asendus arukalt mängivate
vutimeestega.
Kokkuvõtteks löödi turniiril 62 väravat, anti 11 kollast

kaarti. Parimaks väravakütiks tunnistati Martin Varvas
6c. Võitja 6a kontosse jäi 5
võitu 1 viik ja 1 kaotus.
Meeskonda kuulusid kapten
Aksel Artus, Joonas Kaljumäe, Margus Magus, Fred
Siimpoeg, Kaupo Saar, Valter
Kolberg, Karli Kuris, Kaarel
Paas, Markus Sepp, Indrek
Voksepp. Parimaks väravavahiks osutus 6a õpilane
Joonas Kaljumäe. Turniiri
parimaks mänguks võib pidada 5B ja 6A vahelist 1:0 män-

gu, millega konkureeris 6a ja
6d vaheline 3:0 mäng.
Nendes kohtumistes sai otsustavaks meeskonnatöö ja
paikapandud taktikast kinnipidamine. Kiitma peab ka
5a ja 5b klassi, kes osutasid
südi vastupanu 6-ndikele.
Kohtade järjestus: 1- 6a,
2-6d, 3- 6c, 4-5a, 5-5b, 6-5c,76b.

Kooli metoodika nõukogul oli kolmapäeval külas
Saaremaa Ühisgümnaasiumi
metoodika nõukogu.
Kui meie kooli nõukogu
kümnel liikmel on kindel tööjaotus, olenemata tema
ametijärgust, siis naaberkooli
nõukogu koosneb eranditult
õpetaja-metoodikutest.
Nõukogude tööülesanded on
aga sarnased, tegeleda, lähtudes õppeaastaks püstitatud
õppekasvatustöö eesmärkidest, õppekava arendusega ja
õpetajate täiendkoolitusega.

SÜG-i nõukogu liikmed
kohtuvad ja peavad aru igal
kuul, meie käime koos tööplaanijärgselt kord perioodis.
Pärast koolide nõukogude
tegevuste tutvustusi, peeti
plaani ühistöö valdkondadeks.
On alanud juba TPÜ
Haapsalu Kolled•i poolt
läbiviidav kursus kahe kooli
õpetajatele, “Noorte õpetajate ja praktikantide juhendamine koolis”. Leiti, et jätkuma peaksid sügisesed kahe
kooli konverentsid Mänd-

jalas. Püüaks korraldada
mõlema kooli pedagoogilisi
uurimistöid
tutvustava
ühiskonverentsi.
Järgmine nõukogude
kohtumine toimub kevadel,
kus arutatakse sügisvaheajale
planeeritavat Mändjala konverentsi.
Kohtumine oli huvitav ja
arvame, et mõlemaid osapooli ka uute ideedega rikastav.

Neljapäeval, 14. novembril alustas vene keele ainekomisjon ainekonkursside koolivoorudega. Esimestena said
oma ainealaseid võimeid
proovile panna 10. ja 11.
klassid. Osalesid nii vene
keelt B, kui ka keelt C keelena õppijad.
Vene keel B-keelena:
10. kl. osales 2 õpilast.
Maksimaalselt oli võimalik
saada 20 punkti. 1. Anu
Heinsalu 16 p. 2. Mario Rauk
9 p.
11. kl: 1. Alisa Mook 19 p.
2. Kairi Madisson 16 p. 3.

Hannela Artus 14 p.
Vene keel C-keelena:
10. klassidest oli võimalik
osaleda ainult 10B ja 10C
klasside õpilastel. 10A klass
alustab keele õppimist alles 3.
perioodist. Konkursil osales 9
õpilast 10. klassidest ja 9
õpilast 11. klassidest. Maksimaalselt oli võimalus saada
12 p.
Ilona Käsk 10C klassist ja
Marina Skljarenko 10B klassist proovisid jõudu ka 11.
klasside konkursil. Mõlemad
said 10. kl. konkursil maksimaalse punktide arvu.

1. Ilona sai maksimaalse
punktide arvu ka 11. klasside
konkursil. 2. Marina kogus
11-st punktist 9 11. kl. konkursil. 3. Raili Ruttu 10B kl. 12 p.
4. Riin Rajanok 10B kl. 11 p.
5. Mariliis Varilepp 10C kl. 11
p.
11. klassidest: 1. Alder
Tsvetkov 11B kl. 10 p. 2. Mari
Lest 11B kl. 9 p. 3. Piret
Puppart 11C kl. 8 p.
Aitäh osalejaile ja jaksu
lõppvoorudel osalemiseks!

Metoodika nõukogult

Johannes Kaju,
spordiinstruktor

Anu Saabas,
õppealajuhataja

Vene keele ainekonkursi koolivoor

Ellen Kask ja
Ursula Matvejeva
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Suure Teatriõhtu esinemisjärjekord

25. - 29. november
Kodanikunädal
26. november
Õpilaskoosolek

Teisipäeval, 26. novembril
tähistatakse Kodanikupäeva,
mis tänavu kannab juhtmõtet
“Teadlik kodanik- riigi alustala”. Demokraatliku riigi areng
sõltub kodanikest, kes teavad
oma õigusi ja ka realiseerivad
neid.
Kodanikupäeva ürituste
raames toimub teisipäeval,
26. novembril k. 15.30 aulas Kuressaare Gümnaasiumi
järjekordne õpilaskoosolek
“Kooliprobleemid meie klassi
pilgu läbi”.
Koosolekul saavad IX-XII
klasside esindajad rääkida nii
probleemidest, mis õpilaste
arvates vajavad lahendamist,
kui ka sellest, mida õpilaskond
ühiselt teha saaks või milliseid
oma klassi õnnestunud
ettevõtmisi teistelegi võiks
soovitada. Oma tegevusplaane
tutvustab ka õpilasomavalitsus. Osavõtt vaba alates V klassist!
Tule- ja näita: et Sinu kooli käekäik ei jäta Sind külmaks,
et Sinu klass on tegija, et
õpilane on kooli alustala!
Kõigil koosolekul osalejatel
on võimalik esitada küsimusi
nii esinejatele, õpilasomavalitsuse liikmetele kui ka kooli
juhtkonnale. Pikema sõnavõtusoovi korral registreeri end
õpilasomavalitsuses Jaagup
Kallase või huvijuhi juures.
Maidu Varik,
õppealajuhataja

Suure Teatriõhtu esinemisjärjekord: 1. 11. A “Improvisatsioon “Kevade” teemadel,
2. 9. B “Viimne reliikvia”, 3.
10. A “Kohtuprotsess”, 4. 12.
C “The best of Kummi Tarzan”, 5. 11. B”Anna jäi Tartu
rongi alla”, 6. 9. D “Perspektiiv”, 7. 10. B “Agu Sihvka annab aru”, 8. 12. B” On üks
mägi”, 9. 10. C “Aga ükskord

algab aega”, 10. 11. C”Koll
Kalli” ainetel, 11. 12. A
“Kakuke”
Austatud esinejad! Aega –
max 10 minutit. Kui Teie
trupp on esinemiseks valmis,
andke sellest teada õhtujuhtidele, kes siis publikule edasi
kuulutavad. Iga trupp koristab
kohe peale etendust lava, kasutage aja võitmiseks teiste

klassikaaslaste abi. Etenduse
ajal saali ei pääse, samuti ei
pääse järgmine esineja eelneva etenduse ajal õpetajate tuppa. Kõikvõimalik lavakujundus tuleb õhtu lõpus õpetajate
toast ära viia. Palun hoidke
reeglitest kinni! Meeldivat
õhtut ja tugevat lavanärvi!

21.novembril tähistatakse
kõikjal
Ei päeva suitsetamisele.

Miks vanemad ütlevad, et
ära suitseta - nad teavad, milleni see viib. Sinu jaoks on see
vaid kauge tulevik ja
vähetõenäoline fakt.
Siis mõtle hoopis käesolevale hetkele - suitsuhais, mis
jääb külge sinu riietele ja
juustele, mis tuleb su suust,
kui sa räägid, tuleb ka kopsudest, see tähendab, et sinu
kopsud on tihedalt tossu täis.
Praegu muud ei juhtugi, aga
seesama suits takistab
rakkude normaalset elu, aja
jooksul jäävad nad haigeks ja
tekibki vähk - haigus, mis
hävitab järk-järgult teisedki
rakud.
Praegu ajab jooksmine
sind hingeldama ja hambad
lähevad tasapisi kollasemaks sama juhtub ka veresoontega.
Suitsetamisel tekkivad ühendid rikuvad veresoonte seinu,
need kattuvad kollase kihiga,
mis takistab vere normaalset
voolamist, ükski kude ei saa
piisavalt hapnikku ja hingeldab koos sinuga.

dust, enesekindlus tähendab
jõudu.
Pea meeles – suitsetamisega alustamine on palju kergem
kui hiljem sellest loobumine!
Mõningad väljavõtted
meie kooli 5 klasside õpilaste
arvamustest suitsetamise kohta:
• On tõestatud, et suitsetavate inimeste IQ on madalam
kui mittesuitsetajatel.
• Kui mõni inimene suitsetab, siis ei saa ta teisi inimesi
süüdistada oma haigustes.
• Ma sooviksin, et kõik
suitsutehased pankrotti läheksid.
• Minu ema ja isa ei suitseta, olen selle üle uhke
• Ma ise ei suitseta. See on
mõttetu ja rõve. Suitsetajad
ise arvavad, et see on popp,
kuid tegelikult on see täielik
jama. Ja kui nad nii arvavad,
on nad tropid.
• Isa suitsetab autos, aken
on lahti, aga mul hakkab
ikkagi pea valutama.
• Suitsetamisega kaasneb
halb õppimine.
• Suitsetajatel ei ole tavaliselt hommikul söögiisu.
• Suitsetamine maksab
palju.
• Suitsetamine tekitab
kortse
• Suitsu müümine tuleks
toidupoodides ära keelata.
Aet Raukase (arst-nõustaja) ja Kuressaare Gümnaasiumi õpilaste materjalide
põhjal kokku pannud

Ei päev suitsule

Enne kui hakkad suitsetama
… mõtle selle peale, miks
sa seda teed.
Noored suitsetavad kõigest
hoolimata
Suitsetamine noorte seas
on täiesti tavaline nähtus,
hoolimata kõigile teadaolevatest tõdedest, et suitsetamine
viib vähi tekkeni ja südamehaiguste
kujunemiseni.
Aastate jooksul püsib noorte
suitsetajate arv samal tasemel,
suitsetama hakkavate tüdrukute hulk vaata et tõuseb.
Miks noored suitsetavad
Põhjusi, miks noored
hakkavad suitsetama, on palju. Üks olulisemaid põhjusi on
suitsetavate eakaaslaste surve,
arvamus, et suitsetamine on
cool ja vanemate või sugulaste
eeskuju. Varjatumad põhjused on madal enesehinnang,
halb edasijõudmine koolis
ning ümbritseva keskkonna
mõju, sealhulgas ka meedia
mõju.
Tegutsedes vastupidi
Need samad tegurid, mis
sunnivad noori suitsetama uudishimu, protestimeelsus ja
eakaaslaste surve - võivad teenida aga hoopis vastupidist
eesmärki. Uudishimu selle
kohta, kuidas suitsetamine
sinule mõjub ja kuidas see
sind mõjutab, saab rahuldada
ka ilma suitsetamata.

Saaremaa Kaubamaja

AS

TESMAN LTD

Kuidas öelda eakaaslasele
"ei"
Kodused tingimused võivad ka head olla, kuid mida
teha kooli- ja eakaaslastega,
kes ühistegevuseks ja grupikuuluvuse märgiks on valinud
suitsetamise? Mõtle oma
tõeliste soovide peale - kas
sinu eesmärgiks on olla terve
ja iseseisev noor inimene või
olla osake seltskonnast, kus tehakse otsused sinu eest. Enesekindlus ei tähenda üksin-

Marit Tarkin

Sirje Metsküll

Kuressaare Gümnaasium
kool@oesel.edu.ee ja http://www.oesel.ee/kg
Toimetaja Marit Tarkin (marit@oesel.edu.ee)
Küljendaja/kujundaja Gert Lutter (gL@oesel.edu.ee)

