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 õpetajaid Pirgit Palmi ja Kaja Kivisikku,
kes juhendasid Liikuma Kutsuvate
Koolide sügisseminaril töötuba

TEATED
KÕIK LIIKUMA!

24. sept – 5. okt toimub sammulugemisvõistlus. Liitu Endomondo väljakutsega
„TDK liikuma!“
https://www.endomondo.com/challenges/3
8437620. Kahe nädala jooksul selgitame
välja aktiivseima õpilase ja koolitöötaja.
Kampaania mõte on jälgida, kui palju me
aktiivselt liigume või treenime.
Aktiivseimatele auhinnad!


KARJÄÄRINÕUSTAMINE

25. sept toimub 9. klassi
karjäärinõustamine kab 110.
9.10 9.b klass
11.15 9.a klass
12.20 9.c klass


ÜRITUSED
Spordinädal

JUHTKOND TÄNAB
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õpilastele

ORIENTEERUMINE

27. septembril toimub kooli orienteerumispäev Ihaste pargis.
Ajakava:
10.45 3. klassid
11.15 4. klassid
11.30 5. klassid
12.00 TDK, THK, TKiK 6. klassid
12.30 TDK, THK, TKiK 7. klassid
13.00 TDK, THK, TKiK 8. klassid
13.30 9. klassid

E

24. september

Tantsupäev
8.15 Spordinädala avamine,
ühisvõimlemine koolimaja ees
10.55 DanceAct tantsuvahetunnid 1.-3. ja
7.-9. kl õpilastele aulas
11.15 3.b kl õppeprogramm Vapramäel
12.00 DanceAct tantsuvahetunnid 4.-6. kl
õpilastele aulas
13.30 Juhtkonna nõupidamine

T

25. september

Jooksupäev Anne kanali ääres
11.00 1.-3. klass
13.30 4.-6. klass
14.00 7.-9. klass

K

26. september

Akrobaatika päev
Slackliner Tauri Vahesaare esinemine ja
tasakaaluliini õpituba koolimaja ees
10.55 Õpituba 1.-3. ja 7.-9. klass
12.00 Õpituba 4.-6. klass
11.15
12.00

2.c kl õppeprogramm Vapramäel
1.-3. klassi VK Akrose aktiivne
vahetund B-korpuse II korrusel

N

27. september

Orienteerumispäev Ihaste pargis
Vaata ajakava rubriigis „Teated“
14.00 Tugikomisjoni nõupidamine

R

28. september

Rattapäev
10.55 Tartu Eksperimentaalse Jalgrattatehase spetsialistid kontrollivad
jalgrattaid
12.00 Teine võimalus jalgrattaid kontrollida

KOOLIELU
 LUGEMISVÄLJAKUTSE
Kolmapäeval, 12. septembril külastasid 2.a
klassi õpilased Soome Instituuti. Kohapeal
võtsid meid vastu Kadri Kaljurand ja
praktikant Joonas Simula. Kadri tutvustas
meile
Soomes
aastaid
läbi
viidud
lugemisväljakutset. Seal on see nii levinud,
et on muutunud õppekava osaks.

Valikus on üle 60 raamatu. Iga õpilane peab
neist läbi lugema vähemalt neli ning nende
kohta
etteantud
küsimustiku
toel
lugemisaruande kirjutama. Meie klassi
vaieldamatuks lemmikuks on Mika Keränen,
kelle raamatutega mitmed õpilased juba
tuttavad on. Klassi lugemisnurgast on
võimalik lugemiseks võtta raamatuid, mis
räägivad
Heinakübara
ja
Viltsussi
tegemistest. Nende lugemist oleme juba ka
tundides alustanud.
Lisaks läbilugemisele ja aruandele peame
raamatute kohta ka erinevaid ülesandeid
lahendama. Kõiki, kes antud ülesannetega
hakkama saavad, ootab maikuus ees tore
diplom Soome Instituudilt.
Kaja Kivisikk,
2.a klassi juhataja
 ÕPPETUNNID BOTAANIKAAIAS
Teisipäeval, 18. septembril ja kolmapäeval,
19. septembril toimusid 7. klasside õpilastele
tunnid botaanikaaias.
Kokkuvõte õpilaste mõtetest:
Saime teada palju huvitavat taimede kohta ja
ka maitsta mõningaid marju. (Kristiina, 7.a)
Botaanikaaias kasvab üle 11 000 liigi taimi.
(Janete, 7.b)

Kõikidel taimedel polegi eestikeelset nime.
(Kerdo, 7.a)
Okaspuud kasvatavad käbisid, lehtpuud
õitsevad. (Marleen, 7.c)
Jugapuu marjad on mürgised. (Viktoria, 7.b)
Kui nööpkakra lehte närida, siis muutub
keel tuimaks. (Janete, Laura, 7.b)
Safran on maailma kalleim maitseaine,
mida saadakse krookuse õitest. (Kristiina,
Rasmus, 7.a)
Lihasööjad kanntaimed on väga huvitavad.
(Sander, 7.a)
Kadakamari ei ole mürgine. (Alina, 7.c)
Kanepnõges kõrvetab väga valusalt.
(Richard 7.a)
Mimoos voldib puudutades oma lehed
kokku. (Kerttu, Ramon, 7.a)
Kirss-kontpuud tasuks meil kasvatada,
marjad on maitsvad. (Kristi Liis, Richard,
7.a)
Veekilpkonni ei tohi enam akvaariumites
pidada. (Raul, Mirko, 7.b)
Vällamäe nõlval on turbakihi paksus 17 m.
(Kristiina, 7.a)
Kaja Haljasmets,
geograafiaõpetaja
 LIIKUMA KUTSUVATE KOOLIDE
SÜGISSEMINAR
13. ja 14. septembril toimus Käärikul
sügisseminar, kuhu tulid kokku kõik 40
Liikuma Kutsuvat Kooli. Kahe päeva jooksul
liiguti, osaleti aruteludes ja töötubades,
mängiti ja õpiti ning tõmmati lehvima
Liikuma Kutsuva Kooli tuliuus lipp.
Kümmet pilootkooli tunnustati hõbedase
seinatahvliga suurepärase koostöö eest
Liikumislaboriga.
Ka sellel õppeaastal jätkame õpilaste
aktiivsena hoidmist nii vahetundides kui ka
tundides. Lehelt liikumakutsuvkool.ee leiate
hulganisti ideid ja soovitusi, tööriistu ja
analüüsivahendeid, vastuseid ja selgitusi.

