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ÜRITUSED

JUHTKOND TÄNAB

E

23. november

 võidukat 9. klasside võistkonda, kes
saavutas
koolidevahelisel
frisbeevõistlusel 3. koha ning nende õpetajaid
Tiina Terasmaad ja Martin Vändrat

T

24. november

10.45
17.30

Juhtkonna nõupidamine
Hoolekogu koosolek

K

25. november

N

26. november

TEATED

14.00

1.b õppeprogramm "Vee-elustik"
loodusmuuseumis
Tugimeeskonna nõupidamine

R

27. november

9.30
Reedel, 27 novembril lõpeb I trimester ja
õpetajad panevad välja trimestrihinded.

Hinded välja!

KOOLIELU
 KALEVIPOJA KOJAS JÕGEVAMAAL
Neljapäeval, 12. novembril tegi 9.c klass
kirjandustunni
Kääpal
Kalevipoja
muuseumis, mis oli kaks aastat suletud ja
nüüd on juulikuust alates lahti täiesti uue ja
tänapäevasena. Töölehti täites sai huvitavaid
interaktiivseid ülesandeid lahendada.

TDK võistkonda kuulusid:
Nele-Liis Aun (9.b)
Eliis Aid (9.a)
Kristina Kangur (9a)
Ramon Põldaru (9.a)
Richard Murak (9.a)
Karl Kurits (9.a)
Kerdo Jürisoo (9.a)
Sander Markus Põntson (9.a)
Tiina Terasmaa ja Martin Vändra,
kehalise kasvatuse õpetajad
 TÖÖTOAD VANEMUISES
7.a ja 7.c klass külastasid 6. ja 11.
novembril Vanemuises töötubasid „Lastele
keelatud“ ja „Butafooria teatris“. Esimeses
töötoas räägiti, kuidas laval kakeldakse,
pauku tehakse ja tulega ümber käiakse.
Teises sai valmistada kreemikooki liimist,
värvist, herneteradest ja penoplastist.

Kõiki köitis eepose ainetel tehtud film. Kõige
huvitavam oli võimalus Kalevipojana Põrgus
käia, kapsasuppi keeta ja sortsidega
võidelda.
Riina Voltri,
eesti keele õpetaja
 KOOLIDEVAHELISED VÕISTLUSED
FRISBEES
13. novembril toimusid koolidevahelised
võistlused frisbees. Osa võttis 13 võistkonda
erinevatest Tartu linna põhikoolidest. Koolid
olid jagatud kolme alagruppi. Alagruppide
kaks paremat võistkonda liikusid edasi
vahegruppi. Kokku pääses vahegruppi 6
võistkonda. TDK võistkond suutis võita oma
alagrupi ning pääses edasi vahegruppi, kus
mindi kokku Raatuse kooliga, keda võideti
kindlalt. Vahegrupist pääses kohamängudele
kolm paremat võistkonda. Lisaks TDK-le
said kohamängudele Härma kool ja
Forselius. Omavahel mängitud mängud olid
võitluslikud. Kõik said kohamängudes ühe
võidu ja ühe kaotuse. See aga tähendas, et
"surnud ringiga" saavutas meie kool 3. koha.

Töötoad olid huvitavad ja tekitasid soovi
edaspidigi teatri tagaruume külastada.
Riina Voltri,
eesti keele õpetaja

KOOLIELU
 ÖÖKOOL
Õpilasesinduse öökool 13. novembril algas
Anne
noortekeskuse
noorsootöötajate
koolitusega „Idee kui edu idu”. Seal räägiti
erinevatest võimalustest, kuidas ideid
genereerida ja neid ellu viia.
Kristina Kraani ja Elen Hermanson rääkisid
- unistamisest ja unistuste täitumisest
- projekti kirjutamisest
- ajurünnakutest
- ideede genereerimisest
- rahastuse saamise võimalustest

Järgmiseks arutasime kooli tegevuskava ja
sündmusi. Näiteks, kuidas korraldada kooli
sündmusi
distantsilt.
Samuti
tegime
brainstormingu kooli järgmise nelja aasta
tegevuskavaks. Lõpuks me mängisime ja
tegime erinevaid tegevusi, kuni jõud otsa
lõppes.
Kerttu
***
Õpilasesinduse ööl saime palju häid mõtteid
ja uusi sõpru. Koolitusel saime infot noortekeskuste kohta. Planeerisime eesolevaid
üritusi ja kuidas neid COVID-19 viiruse ajal
teistmoodi korraldada. Vabal ajal sõime
pitsat ja tutvusime uute inimestega. Üldiselt
oli öö väga põnev ja uus kogemus. Võiks
veel selliseid öid korraldada.
Marleen, Alina, Loviisa, Maria

Algul käisid rääkimas kaks väga toredat
Anne noortekeskuse noorsootöötajat, kes
andsid meile palju häid ideid, kuidas leida
motivatsiooni. Veel õpetasid nad, kuidas
kirjutada NOA projekti, mille kavatseme ka
kindlasti tulevikus teoks teha. Pärast
koolitust oli meil söögipaus ja siis genereerisime ideid eesseisvateks sündmusteks. Kui
ametlik osa oli läbi, siis veetsime kõik koos
aega ja õppisime üksteist hästi tundma.
Kokkuvõttes arendas see meie koostööd ja
andis suure panuse TDK õpilasesinduse
tegevusse.
Anette-Jasmin, Kristi Liis

***
Öökooli alguses me pabistasime veidi, sest
olime kõige nooremad ja elevil. Me
arvasime, et meil hakkab igav, aga see oli
kõige lahedam koosolek üldse. Kui meil oli
vaba aeg, siis me saime teistega paremini
tuttavaks. Meile meeldisid need ideed, mis
me kooli tulevikuks planeerisime. Meie arust
võiks päriselt tulla kooli toiduautomaat. Meile
meeldis ka mõte, et me võiksime maalida
koolimaja seintele. Väga meeldis toit ja et
me saime olla vabalt. Meie jäime selle ööga
väga rahule, loodame, et teised ka.
Marieta ja Emma-Liisa

