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TUNNUSTUS

S

ÜRITUSED

JUHTKOND TÄNAB

E

30. november

 7.a klassi õpilasi Tauri Järvetit,
Steven Erest, Robert Kornilovit, kes
osalesid 16.–20. novembril toimunud
Tartu GIS linnavõistlusel "Tartus on
elurikkust" ja nende juhendajat Kaja
Haljasmetsa

T

1. detsember

10.15

Juhtkonna nõupidamine

K

2. detsember

 kooli 4.–6. klasside etluskonkursil
osalenud õpilasi ja korraldajat ning
õpilaste juhendajat õpetaja Mare Liivi

E-ÕPPEPÄEV
 stiilinädala aktiivseid osalejaid
õpilasesinduse korraldusmeeskonda

ja

 õpetaja Maive Sinijärve ja tema
õpilasi lumememmede näitus, mis
esimese lumega sai üles pandud

TEATED
Huvitegevus taastub osaliselt – rohkem
infot kooli kodulehelt.

N

3. detsember

14.00

Prantsuse keele päev 4.–9. klasside
õpilastele filmikonkursi „Kes ma
olen“ videote vaatamine klassides
Tugimeeskonna nõupidamine

R

4. detsember

13.00

Õppetöö toimub tavatunniplaani alusel.
Klassijuhatajatunnid:
11.00 I kooliaste
12.00 II kooliaste
13.00 III kooliaste

KOOLIELU
 II KOOLIASTME ETLUSKONKURSS

Õpilaste mõtted etendusest:

Neljapäeval,
26.
novembril
toimus
4.–6. klasside etluskonkurss. Žürii ja
väikesearvulise publiku ette astusid Jakob
Pettai (4.a), Mirjam Mandri (4.c), Betryna
Babajev (5.c), Elis Tomann (5.c), Annika
Bublei (6.a), Robin Kohal (6.a) ja Leen
Raudsepp (6.a).

Põnev oli – alguses ei osanud kohe
mõrvarit ära arvata ning ei saanud aru, kes
kelle eest põgeneb. Ühte ja sama tegevust
kordas erineva tegelase nurga alt, nii et
vahepeal oli raske aru saada. Üks mees
tundus algusest peale väga kahtlane.
Näitlejad olid väga head ja usutavad.

Žürii otsustas kooli esindama saata Betryna
Babajevi ja Annika Bublei. Betryna võlus
oma loomulikkusega ja Annika oma loosse
sisseelamise oskusega, seejuures publikut
unustamata.
Žürii nimel
Helen Nigol,
raamatukoguhoidja
 „PIRUKA MAGUS PÕHI“
18. novembril käisid 7.b, 7.c ja killuke 8.b
klassist Viljandi Ugala teatris vaatamas
etendust „Piruka magus põhi“.
Lavastus põhineb Kanada autori Alan
Bradley raamatul “Piruka magus põhi“ ning
räägib 11-aastasest tüdrukust, kes ühel
hommikul leiab kurgipeenra vahelt surnud
mehe.
Kuna politseiuurija on kindel, et mõrvar on
tüdruku isa, asub võõra mehe surma
tagamaid uurima 11-aastane Flavia. Oma
uurimuse käigus avastab tüdruk ammuse
saladuse,
mis
aitab
temal
ja
politseikomissaril õige mõrvar tabada.
Laval oli väga leidlikult kasutatud ühte
kujunduselementi erinevate ruumide ning
tegevuspaikade kujutamiseks.

Etendusest võtsid lapsed kaasa õppetunni,
et alati peab oma teod üles tunnistama, sest
muidu
võivad
need
sind
tulevikus
kummitama tulla.
Kaidi Menšikova.
eesti keele õpetaja
 MEELETUD MEELED
3.a klass külastas 18. novembril TÜ
muuseumis,
kus
osalesime
õppeprogrammis
"Meeletud
meeled".
Saime vastuse, kuidas saab inimene teda
ümbritsevast keskkonnast infot või avastab
uusi asju? Kogu info väliskeskkonnast saab
inimene oma meelte kaudu. Mängulises ja
uurimuslikus õhkkonnas avastasime oma
meeli, võrdlesime neid loomade omadega
ning panime oma meeled proovile.
Katsetasime, mis juhtub siis, kui inimene
mõne oma meeltest „välja lülitab“ – näiteks,
miks me ei tunne maitset, kui meil on nohu.
Õppisime,
kuidas
turvaliselt
uurida
tundmatuid aineid. Uurisime, miks me ei
kuule kõiki helisid. Saime teada, mida on
vaja
nägemiseks
ja
kuidas
saab
nägemismeelt petta.
Küllike Kütimets,
klassiõpetaja

KOOLIELU
 STIILINÄDAL
Õpilasesindus korraldas 16.–20. novembril
stiilinädala. Iga päev oli erinev teema:
loomad, ametid, soengud, 90-ndad, värvid:
roosa, kollane, sinine. Koolimaja oli terve
nädal täis vahvaid kostüüme. Aktiivseimad
olid I kooliastme õpilased ja ka õpetajate
hulgas oli julgeid osavõtjaid.

Õpilasesindusele jäid silma:
stiilseim loom – Angelika Aunap (2.c)
ametite päeva stiilseim – Rianna-Maribel
Hintser (1.a). Rico Täht (1.b), Kristofer
Poolakese (9.c)

stiilseim soeng – Stella Sauman (2.c),
Kristelle Vill (6.b)
90-ndad staar – Victoria Mednikova (2.c)
värvipäeva stiilseim – Anastasija Zolotnikova
(2.c), Damian Mängli (2.c)
aktiivseim õpetaja – Katrin Ubaleht, Maris
Allik, Pirgit Palm
aktiivseim klass – 1.a, 1.b, 2.c, 4.c
Aitäh kõigile osalejatele!
õpilasesindus

