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TUNNUSTUS
JUHTKOND TÄNAB
 kooliaasta
avaaktustel
esinenud
õpilasi Sofi Marleen Mesipuud, Triin
Puusaart, Melissa Lillemetsa, Carola
Horni, Liisa Tomanni (4.a),
Keili
Raaperit, Mattis Karist (8.c), Carmen
Horni (8.a), Kriste Villi (1.a), Liisa Risot
(9.a) ja juhendajaid õpetaja Kristel Tikku,
Anneli Koppelit, Küllike Kütimetsa ja
Riina Voltrit ning helitehnikut Heino
Tellingut
 õpetajaid Signe Annsood ja Lilia
Benderit prantsuse keele õpipäevade
korraldamise eest Rogosi mõisas
 Rakett69 õpihuvilaagri korraldanud
õpetajaid Siret Voolu, Pirgit Palmi, Maris
Allikut ja Kadri Lille
 õpetajaid Kaja Kivisikku, Küllike
Kütimetsa, Kristi Ilvest, Eve Ilvest ja
Kadri
Lille
ÕHULA
õpihuvilaagri
korraldamise eest.

SOOV
Tänavu alustas meie kooli 1. klassides
31 mudilast.

AVASTUSTEROHKET
ALANUD KOOLIAASTAT!
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KOOLIELU
 SUVEPÄEVAD ROGOSI MÕISAS 2021
23 meie kooli prantsuse keele huvilist veetis
18.–22. juuni Lõuna-Eestis Rogosi mõisas.
Ikka prantsuse keele suvepäevadel, kus töö
ja lõbu möödusid vaheldumisi. Külastasime
ümbruskonna huvitavamaid paiku nagu
Munamägi, Vällamägi, Rõuge Ööbikuorg,
Hinni kanjon, nautisime Kantervilla ja Värska
veeparke.
Kui varematel aastatel oleme teinud ajalehte,
näidendeid või perekonnalugusid, siis
seekord oli õppetöö natuke teistmoodi:
tutvusime Pariisi ajalooga: kuidas väikesest
külast kujunes suurlinn.

Vahelduseks kokkasime prantsuse keeles,
nautisime prantsuse juuste ja laulsime
prantsuse laule.
Kui selg suurest töötegemisest märjaks läks,
jahutasime end järves.
Lilia Bender ja Signe Annsoo,
prantsuse keele õpetajad
 RAKETITEADUS DESCARTES'IS
11.–18.
augustil
toimusid
Rakett69
õpihuvilaagrid. Kolmeks päevaks tõusid õhku
noorema vanuseastme (4.–7. klass) raketid
Apollo, ESTCube, SpaceX ja Sojuz ning
vanema astme (8.–9. klass) rakett Atlantis.
Pardal oli 63 teadushimulist õpilast.
Laagripäevad
sisaldasid
avastamist,
katsetamist, uurimist, näksimist, koostööd ja
põnevaid
duelle.
Nagu
Rakett69
telesaateski,
oli
tegemist
sõbraliku
võistlusmänguga, kus tuli ette nii võite kui
kaotusi.

Raketlaste mõtted laagrist:
Mind üllatas, et …..
suutsin ülesannetega toime tulla
tegelikult
oskan
rohkem
asju
meisterdada, kui ma arvasin
muna ei lähe katki, kui sellele raskus
peale panna
kõik tegid hästi kaasa
elevant ei hüppa
ehitatud stopperite täpsus, enda tehtud
raketti tuleb ise käivitada, sest teised ei saa
sellega hakkama
need ülesanded olid suhteliselt lihtsad,
ma ei arvanud, et nendega hakkama saan
kosmosekapslis ei läinud muna katki
toimus snäkipaus

Ma õppisin laagris …
et oskan kõike teha, kui väga tahan
kuidas meisterdada heitemasinat
kuidas isepuhuvat vilet teha
et kolmnurk on kõige tugevam kujund
mis on periskoop
kuidas ehitada pabersilda
õppisin uuesti kirjalikult jagama, tegema
erinevatest materjalidest ägedaid asju
võõraste inimestega suhtlema
kuidas võita
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Ma arvan, et …
laager oli väga tore ja tahaksin veel siia
tulla
laagris oli arukas seltskond ja ülesanded
oli ägedad
laager meeldis mulle nii toredate
juhendajate, toredate sõprade kui ka
huvitavate ülesannete poolest
laager oleks võinud pikem olla
need olid kolm kõige toredamat päeva
tahaks järgmisel aastal uuesti osaleda
see oli väga õpetlik laager
oli väga tore kogemus
WOW!
Täname
AHHAAd
ja
Rakett69
Teadusstuudio meeskonda meeleolukate
koolituspäevade, põnevate, ülesannete ja
läbimõeldud laagriformaadi eest.
Juhendajad: Siret Vool, Pirgit Palm, Maris
Allik, Kadri Lill
 SUVISED ÕHULA-PÄEVAD
16.–18.
augustil
toimus
koostöös
Dronootika
Erahuvikooliga
esimene
õpihuvilaager
„ÕHULA“
2.–4.
klassi
õpilastele. Koolimajas ja selle lähiümbruses
tegutses lennupõhistes rühmades kokku 43
õpilast.
Esimesel päeval said laagrilised osaleda
eesti keele, matemaatika, robootika ja
meisterdamise
töötoas.
Mängulises
matemaatika töötoas lahendasid õpilased
puuviljateemalist sudokut ja tuletasid
meelde pikkus-, massi- ja mahuühikuid.
Näiteks ehitati legoklotsidest torne ja
ennustati palju on 1 kg või 1 l ning hiljem
mõõdeti ja kaaluti need üle. Kärbsepiitsa- ja
rannapallimänge mängides korrati õpitu
piires peast liitmist ja lahutamist või
korrutamist ja jagamist.
Meisterdamise töötoas valmistasid õpilased
miniatuurseid
seinaplaate,
kasutades
selleks erinevaid vahendeid ja tehnikaid.
Vineertahvlile põletati kaunid pildid ja
keraamilisi
plaate
kaunistati
salvrätikutehnikas.

Eesti keele töötoa õpitegevused panid
lapsed liikuma ja olid kaasahaaravad ning
võistluslikud. Õpilased lahendasid erinevaid
salakirju
ja
mõistatusi.
Lisaks
keeleteemadele pandi rõhku ka õigekirjale
ning funktsionaalsele lugemisele.
Robootika töötoas tegutseti paarides,
tööülesandeid jaotades ehitati ühiselt robot.
Koostati ka erinevaid programme, mida
kasutati robotite programmeerimiseks, et
erinevaid katseid läbi viia.
Teisel päeval orienteeruti kaardi järgi
koolimajas
ja
selle
lähiümbruses.
Laagrilised tegutsesid neljas rühmas,
otsides kontrollpunkte ja lahendades
mängulisi tegevusi. Kontrollpunktides olid
erinevad õppe- ja avastamismängud, mis
olid seotud erinevate ainevaldkondadega
(keel, matemaatika, loodus-, sotsiaal- ja
kunstiained ning kehaline kasvatus).
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Kolmandal päeval jätkasime põnevate
töötubadega. Looduse töötoas kohtusid
õpilased küülikute ja meriseaga. Õpilased
said loomade kohta teada uusi põnevaid
fakte ning tuletasid meelde lemmikute
hooldamise reeglid.
Meisterdamise töötoas jätkati poolelioleva
tööga ja meisterdati vahvaid käbidest
mehikesi.
Jäätise töötuba oli laagripäevade magusaks
lõpetamiseks, kust ei puudunud ka
„varjatud“ õppimine. Töötuba oli oma
olemuselt kõigile põnev ja eriline, sest jäätis
valmistati vedela lämmastikuga. Selline
teistsugune lähenemine tekitas osalejates
positiivseid emotsioone.

 SPORDIUUDIS
Spordiklubi SK JÕUD JUNIOR teatab, et
20.–27.augustini Poolas toimuvatel tõstmise
U15 ja U17 vanuseklassi Euroopa
meistrivõistlustel võitis meie kooli õpilane
Vladislav Maznik (9.a) hõbemedali.

Vladislav võitis väga põnevas lahingus
hõbemedali rebimises tulemusega 115 kg.
Kulla
võttis
valgevenelane
Artsiom
Rahazhynski 116 kg-ga.
Kuna esikolmikus olid vahed nii väikesed,
siis
tõukamine
tõotas
tulla
sama
kaasahaarav. Maznik suutis säilitada külma
närvi ning näitas tugevat võitlusvaimu –
tasuks kuldmedal ja Euroopa meistritiitel
tõukamises 141 kg-ga.
Laagri
lõpetasime
lõbusate
teatevõistlustega. Võistlused tekitasid osalejates
hasarti, olid lustlikud ja mängulised,
pakkudes
positiivset
kogemust
ning
pöörates rõhku meeskonnatööle.
Laagripäevade
tegevused
toetasid
üldpädevusi sh sotsiaal-, õpi-, suhtlus-,
matemaatika- ja loodusteaduste pädevusi ja
toetasid õppimisrõõmu.
Suviste õppurite tagasiside oli positiivne.
Osalejad sooviksid veelgi rohkem selliseid
laagreid.
Juhendajad: Kaja Kivisikk, Küllike Kütimets,
Eve Ilves, Kristi Ilves ja Kadri Lill

Noortõstja rebimise ja tõukamise tulemused
andsid kogusummas kokku 256 kg ja
hõbemedali.
Igor Baskirov,
treener

