Juhtkond tänab

õp. Marit Tarkinit ja
Merle Rätsepa't õpilaste hea
ettevalmistuse eest luulekonkursiks.

Teated

Vabariiklikud tasemetööd
2001/2002.
Emakeel 3. klass 24.
aprill, matemaatika 3. klass
8. mai, emakeel 6. klass 25.
aprill, matemaatika 6. klass
15. mai, loodusõpetus 6. klass
9. mai, kodanikuõpetus 9.
klass 14. mai.
Kui haridusministeerium ei vali meie kooli, tehakse töö õpetajatega kokkulepitult hiljem. Tööl on arvestusliku hinde osakaal.
Anu Saabas
õppealajuhataja

13.04 toimus Tornimäe Kultuurimajas XI Saaremaa vokaalansamblite konkurss.
Meie koolist osales ansambel “Hellena”, kellele
omistati parima noorteansambli tiitel.
Mai Rand

Teateid raamatukogust
On alanud võistkondade registreerimine 23. 04
toimuvale informiinile. Ülesandeks on kontrollaja (20
minutit) peale 15-le küsimusele vastuse leidmine
raamatukogu teatmeteostest.
Info ajalooõpetajatelt ja kooli raamatukogust.

Urve Aedma

KG parimad luulelugejad (vasakult) Meren Tamm, Erki Uus ja Girlis Tuisk.

Vendade Liivide luulekonkurss
12. aprillil toimus SÜGis
vendade Liivide konkurss, kus
osalejatel tuli esitada üks Juhan või Jakob Liivi luuletus ja
teiseks J. Liivi luulepreemia
saanud autori luuletus. Meie
koolist osales 7 õpilast (kokku
18 osalejat üle maakonna).
•ürii koosseisus Toomas

Lõhmuste (TPÜ re•iikateedri
juhataja), Kutt Kommel
(Kuressaare Linnateatri juht),
Kaie Rõõm-Laanet (Euromaja
juhataja) hindasid luuletuste
esitamisel isikupärast lähenemist ning huvitavat tõlgendust.
Meie õpilasi tunnustati järgmiselt: laureaat Meren Tamm

11c (juh. M.Tarkin), eripreemia
Girlis Tuisk 10b (juh.
M.Rätsep), eripreemia Erki
Uus 12b (M. Rätsep). Saare
Maakonda vabariigis esindab
Riinu Räim SÜGist.
Palju õnne võitjatele!

Lennukirjand on preemia lennu parima kirjandi kirjutajale . Preemia eesmärgiks
on tunnustada ja hinnata
õpilaste loomingut, originaalsust ning keelelise väljenduse
rikkust. Preemia suurus - 500
EEK. Lennukirjandi autor kuulutatakse välja abiturientide
lõpuaktusel. Lennukirjand valitakse välja abiturientide proovikirjandite põhjal.
Hindamiskomisjonile
esitavad töö hindamiseks XII
klassi emakeele- ja kirjandusõ-

petajad või XII klassi õpilased
ise aprillikuu jooksul. Komisjonile esitatakse anonüümsed
märksõnaga varustatud tööd,
autori isikuandmed lisatakse
kinnises ümbrikus.
Lennukirjandi valikul
arvestatakse: teema avatust,
originaalsust, sisukust, isikupära, põhjendamis- ja järeldamisoskust ning stiili. Lennukirjandi hindamiskomisjoni
koosseis (kuni 5 liiget)
määratakse direktori käskkirjaga igal õppeaastal, kusjuures

üks koht on õpilasesinduse
esindajale. Hindamiskomisjoni koosseisu ei või kuuluda XII
klassi emakeele õpetajad. Hindamiskomisjoni
otsused
võetakse vastu lihthäälteenamusega, häälte võrdsel jagunemisel on otsustav komisjoni
esimehe hääl.
Abituriendid, palun esitage tööd hr. Maidu Varikule,
lõpptähtaeg 26.04.

Valitakse Lennukirjand 2002

Lõpukirjandist Kuressaare Gümnaasiumis

Eha Põld
Tambet Kikas
Genadi Noa

21.04
22.04
23.04

Merle Rätsep

Marit Tarkin

Teemade valik: Elu tegelikest ja näilistest väärtustest - 42 kirjutajat; Inimese siseheitlus hea ja
kurja vahel - 30; Piirid meis ja meie ümber - 16; Ajalugu on suur õpetaja - 15; 21.sajand- mõttemallide
muutja - 7; Soorollid muutuvas maailmas - 7; Virtuaalmaailma võlu ja viletsus - 3; Isamaalisus enne
ja nüüd - 3; Tee Idast Läände on kahesuunaline - 1. Teema "Kunst - kas müütide looja või lõhkuja" jäi
seekord kasutamata.
Maidu Varik

lk. 2

Kuressaare Gümnaasiumi infoleht

Õppevahendid 2002/2003 õ-a
klasside kaupa

17. aprill 2002

Kas kartul või
makaron?

10.04 võisite näha ja
kuulda väitlejate aktsiooni hinnatõusu põhjendatusest meie
sööklas. Kõneosavust demonstreerisid Astra Mõistlik, Priit
Sepp, Mary Tamsalu, Mats
Varik, Priit Rand ja Piret Sepp.
Publiku otsustada jäi võitja.
Hääletuse tulemusena võitsid
hinnatõusu vastased 76 häälega, kartuli kallinemist pidas
õigeks 3 õpilast. Kuulajatel oli
võimalik kaasa mõelda ja arvamust avaldada. Õpilaste mõtteid kuuldust: Jorma Ratas (X
A): Mul ei oleks midagi ühe
kindla päevaportsjoni vastu.
Kokkuvõttes on kuskil kesklinnas söömine odavam kui koolis (hind võib suurem olla, aga
portsjon samuti) Oleks vaja
toitlustusasutust KG lähedusse, hinnad langeksid kohe!
Tuuli Kald (X A): Saaks
aru, kui teised koolid käituksid
samuti, aga ainult meie kool!
Janno Saft (XI B): Tahvel, tuhvel, kartul hea, teravaks
see teeb mu pea!
Ragna Roi (XI A):
Koolisöökla peaks otsima ja
leidma võimaluse osta kartulit
võimalikult odavalt. Kartul on
tervislik ja maitsev. Hinnatõus
erinevate toitude puhul sööklas
on ebaloogiline.
Väitlejad tänavad kõiki
kuulajaid, arvajaid!
Astra Mõistlik,
väitlusklubi president

Õppevahendid 2002/2003 õ-a Osilia kutsub eesti keele
Lapsevanem kannab õppetööle või suvetööle jääõppevahendite raha KG vate õpilaste vanemad saavad laagrisse tugiõpilaseks!
Sihtasutuse pangaarvele
Ühispangas (arve number
10220007768018 ):
 märgusõna TÖÖVIHIK;
 summa … krooni (vt. tabelist klassi juurest);
 õpilase nimi ja klass
(järgneval õppeaastal);
Ülekanne palume teha
31. maiks 2002. Ülekande
koopia esitab õpilane oma
klassijuhatajale. Pikendatud

teha ülekande juunikuus,
pärast õppenõukogu otsust
(info
klassijuhatajalt).
Nimekirjas mitteolevate
võõrkeele töövihikute ja gümnaasiumiõpilaste õppematerjalide raha kogumist organiseerib aineõpetaja septembris. Töövihikud saab kätte
septembri esimesel nädalal.

U. Aedma ja A. Saabas

Eelmisel nädalal saabunud teate kohaselt rahastas
Integratsiooni SA Osilia projekti Osilia eesti keele laager
2002. Selle projekti raames
korraldatakse eesti keele laager 20-le Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi ja 20-le Kuressaare 10.-12.klassi noorele (nn
tugiõpilasele) 04.-15.aug.k.a.
Palun kõikidel asjast hu-

vitunutel tulla Osiliasse , kust
saab eeloleva kohta lähemat
infot. Eriti on laagrisse oodatud sel kevadel Kohtla-Järvel
toimunud keelelaagrist osa
võtnud ja varasematel aastatel
tugiõpilasena laagris olnud
noored. Olete oodatud!

Maie Meius

