Opiskelijoiden Facebook-ryhmä
APP-UUTISET

Oulun aikuislukion opiskelijoille on luotu

SYKSY 2014

Facebook-ryhmä, APP-opiskelijat.
Ryhmää pitää yllä koulunkäynninohjaaja
Raita Linnovaara. Ryhmä on tarkoitettu

Oulun Aikuislukion muutto

vain koulun opiskelijoille sekä

Oulun aikuislukio muutettiin Tuirasta

henkilökunnalle. Sen tarkoituksena on

Kastellin monitoimitaloon. Muutto tapahtui

pitää oppilaat ajan tasalla kouluun

kesän aikana. Koulu muutti koska,

liittyvistä asioista kuten esimerkiksi

haluttiin toimiva tila ja kaupunki halusi

kokeiden päivämääristä tai koulussa

säästää rahaa yhdistelemällä eri kouluja

järjestettävistä tapahtumista. Ryhmään

samaan rakennukseen.

liitytään jäsenyyttä pyytämällä, minkä
jälkeen ryhmän ylläpitäjä hyväksyy osaksi

Ali ja Saad

ryhmää.

Retki Kierikkikeskukseen

Roosa

Oulun Aikuislukiolla oli retkipäivä
19.8.2014 perjantaina. Opiskelijat kävivät
Kierikkikeskuksessa kaikkien ryhmien
kanssa. He tutkivat miten ihmiset asuivat
kivikaudella. Opiskelijat myös tutustuivat
miten ja millä tavalla kivikauden ihmiset

Kastellin uusi kirjasto
Kastellin monitoimitalon kirjasto avattiin
7.8.2014. Kirjasto on yleisen kirjaston ja
koulukirjaston yhdistelmä, eli
kombikirjasto. Kirjasto sijaitsee
osoitteessa Sairaalanrinne 5, lähellä

metsästivät.

Oulun Yliopistollista sairaalaa.
Kirjastossa on käytössä langaton
Kierikkikeskus on
mielenkiitoinen.

panOULU verkkoyhteys, sekä viisi
tietokonetta ja kopiokone. Kirjasto toimii
keskisen alueen aluekirjaston

Mustafa ja Abbas

alaisuudessa. Kirjasto on avoinna ma - ti
12 - 19, ke - to 11 - 17, pe 9 – 15.
Koulun opiskelijoille on esitelty
monitoimitalon uusi kirjasto.
Kirjavalikoima oli laaja ja kirjaston
yhteydessä on mahdollisuus lainata myös

oppikirjoja opiskeluun. Kirjasto on pieni,
mutta siellä on suuri valikoima niin kirjoja,
äänikirjoja, lehtiä ja oppikirjoja. Kastellin
kirjastosta on yhteys Oulun kaupungin
pääkirjastoon, eli muualta lainatut kirjat
päätyvät sitä kautta oikeaan
toimipisteeseen.
A-ryhmä nälkäpäiväkeräyksessä Oulun

Sari ja Rosita

keskustassa.

Rizan ja Brum
Oulun SPR:n vieras aikuisten
perusasteella ja Nälkäpäiväkeräys
Keskiviikko ilta-päivällä Aikuisten
perusasteella kävi vieraita Oulun SPR:stä
.Vieraat alkoivat esitellä Punaisen ristin
tarkeitä asiasta ,että opiskelija
tutustumaan Punaiseen ristiin. He
kertoivat minkälainen heidän työnsä on
Punaisessa ristissä. He myös näyttävät
ykden video jossa näkee että
maailmasssa tarvitaan apua, eli
katastrofeista.

Oppilaskunnan hallituksen vaalit
Oulun aikuislukiossa järjestettiin
oppilaskunnan vaalit. Se oli 17.
syyskuuta vuonna 2014. B-ryhmästä
valittiin Yaasmin Mahamed Huseen ja
Rizan Sheikho. A-ryhmästä valittiin
Lamees Al-Nidawi, Salam Mahsin ja
Glody Luala. Oppilaskunnan hallituksen
tehtäviä on esim. järjestää juhlia, ajaa
opiskelijoiden asioita ottaa vastaan
kouluun tulevia vieraita.

Opiskelijat ovat kiinnostuneita vieräiden
puhumisesta .Opiskelija haluaisivat
osallistua nälkäpäiväkieräykseen Oulun
keskustassa ,opiskelijan mielestä on
mukava olla vapaaehtoisena. Vieraat
ehdottavat opiskelijoille nälkäpäivä
tehtävänä .seuravana perjantaina A –

Opiskelija jättää äänestyslipun virkailijan
leimattavaksi.

ryhmä kävi vapaaehtoisena kerämässä
keskustassa missä on paljon ihmisiä.
keräyksessä saattiin 745€.

Yasmin Abdulahi Abdikarim ja Abdi Nuur
Hassan.

Koeviikon kuulumisia

1. jaksossa B-ryhmällä oli
kuuluisuuspuhe

18.08. alkoi Oulun aikuislukio perusaste
ja lukiostartti. 23.09-26.09 oli koeviikko.

B-ryhmän opiskelijoilla oli kuuluisuuspuhe

- Miten ensimmäinen jakso meni? Se oli

koeviikolla suomen oppitunnilla. Joka

mielenkiintoista. Ei ollut paha.

opiskelija piti esityksen kuuluisuudesta.

- Pidätkö tehdä kotitehtävien
tekemisestä? Kyllä, pidän. Pidän mutta ei
paljon

Opiskeljat puhuivat esimerkiksi Mr
Beanistä, Sira Moksista ja Nelson
Mandelasta.

- Oliko sinulla aikaa opiskella kotona?
Kyllä, minulla oli. Ei ollut riittävästi aikaa
esim. englantikokeeseen tarvitsi
enemmän aikaa.
- Miten ja missä sinä opiskelit? Kotona,
kirjastossa ja joskus Raidan kanssa
koulussa.
Kotona.
- Mitä oli vaikein koe? Matematiikka ja
englanti.

Kojahr Saleh puhui Sira
Moksista

- Mitä oli helpoin koe? Biologia ja
matematiikka.
Kojahr
Zahra Yavari, Supatcha, Tracy

