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S ÜRITUSED

JUHTKOND TÄNAB

E

 maailmakoristuspäeval osalenud 2.a,
4.a, 4.b, 4.c, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b ja 6.c
klassi õpilasi ning klassijuhatajaid

Tantsupäev
8.15 Spordinädala avamine,
ühisvõimlemine koolimaja ees
10.55 1.–3. kl JJ-Street tantsuvahetund
aulas
11.00 2.a kl Soome Instituudi raamatukogus
12.00 4.–9. kl JJ-Street tantsuvahetund
aulas

 kooliõde Nadežda Fessaid, kes viis
läbi 5. klassidele esmaabi koolituse

TEATED
 LIIKUMISVÄLJAKUTSE
KOOLIPERELE
23. sept – 6. okt liikumisväljakutse 2 nädala
jooksul seame õpilastele eesmärgiks
koguda 100 000 ja koolitöötajatele 150 000
sammu.
 ORIENTEERUMINE
N 26. sept orienteerumispäev Hansa ja
Kivilinna kooliga
Ajakava:
11.00 2.–3. kl
11.30 4.–5. kl
12.00 6. kl + THK, TKiK
12.30 7. kl + THK, TKiK
13.00 8. kl + THK, TKiK
13.30 9. kl
 NÄITERING ALUSTAB
27. septembril alustab näitering
juhendaja: Marju Marga
koht: aula
2.–4. kl
R 13.15–14.15
5.–9. kl
R 14.30–16.00

T

23. september

24. september

12.00 Spordiväljaku avamine
Ultimate frisbee tutvustus kehalise tundides

K

25. september

Juhtkonna nõupidamine
6.c kl e-külalistund: Valter Soosalu
„Milline näeb välja laulja tööpäev?“
10.00 4.c kl e-külalistund: SissiI Nylia
Benita „Milline näeb välja laulja
tööpäev?“
Jooksupäev Anne kanali ääres
11.00 1.–3. kl
13.00 4.–6. kl
13.30 7.–9. kl
8.30
9.00

N

26. september

Orienteerumispäev Vt rubriigist „Teated“
9.00 2.b kl õppekäik "Sügis mõisapargis"
9.00 3.a kl õppekäik "Rabalummus"
11.00 8.b kl külalistund: Elina Nechayeva
„Kuidas ma sain lauljaks?“
14.00 Tugimeeskonna nõupidamine

R

27. september

9.00 3.c ja 3.b õppekäik "Rabalummus"
SK Jõud aktiivsed vahetunnid spordiväljakul
9.55 7.–9. kl teatevõistlus
10.55 1.–3. kl teatevõistlus
12.00 4.–6. kl teatevõistlus

KOOLIELU
 OMANÄOLISE ERAHUVIKOOLI
ESIMESED RINGITUNNID
Omanäolise
EraHuvikooli
esimesed
ringitunnid 6. ja 9. septembril olid väga
tegusad, kuna lisaks registreerinud õpilastele
käis ka palju teisi huvilisi. Nendel päevadel
olid avatud tunnid ja õpilased said osaleda
konkursil ''Omanäoline Pliiats''. Osales
umbes 50 õpilast. Korraldajad tunnistasid, et
kõik õpilased olid omanäolised ja otsust oli
väga raske langetada. Žürii ehk omanäolised
ringijuhendajad valisid parimaks tööks 5.b
klassi õpilase Kristelle mäetipu.

Õpilased
korjasid
üles
suitsukonid,
pudelikorgid, plastiktükid, kommipaberid,
klaasikillud.
Prügi kogunes mõne tunniga üllatavalt palju.
Kõige rohkem koguti kokku suitsukonisid, leiti
plast- ja klaastaarat
ning erinevaid
pakendeid. Väikeprügile lisaks koguti kokku
ka kolm autorehvi, roostetanud plekkämber,
õhkkumm, kaks rattarehvi ja ohtlikke
jäätmeid.
Kokku
korjatud
prügi
sorteerisime
vastavatesse konteineritesse ja viisime
jäätmejaama.

Klasside mõtted:

Võitja saab septembrikuus osaleda tasuta
ringitundides.
Valminud
õpilaste
töid
saab
näha
Omanäolise EraHuvikooli Facebooki lehel.

2.a klassi õpilased olid agarad prügi korjama
koolimaja ümbrusest. Lapsed ütlesid, et oli
tore koos prügi korjata. Lapsed leidsid, et
nad tegid prügi korjates loodusele head.

Loominguliste kohtumisteni!
Mariliis Lõhmus,
Omanäoline EraHuvikool
 MAAILMAKORISTUSPÄEV
Descartes’i kooli 2.a, 4.a, 4.b, 4.c, 5.a, 5.b,
6.a, 6.b ja 6.c klass osales maailmakoristuspäeval. Kokku osales 183 õpilast ja
10 õpetajat. Prügi korjasime koolimaja ja
Anne kanali ümbrusest ning Annekese
mänguväljakult. Ettevõtmise eesmärk oli
tõsta
õpilaste
teadlikkust
väikeprügi
ohtlikkusest
elusloodusele
ning
teha
üheskoos keskkonna heaks midagi ära.

Järgmisel päeval lugesid õpilased Hilli Ranna
juttu "Kõige koledam". Lapsed leidsid, et
kõige koledam asi maailmas on prügi.
Küllike Kütimets,
2.a klassijuhataja

KOOLIELU
***
Ei teadnud, et inimesed ise tõesti nii teevad.
Prügikast on kõrval, aga ikka viskavad prügi
maha.
Suitsukonisid leidus peaaegu iga meetri
peal. Neid kogunes kohutavalt palju ja kui
mõelda, et üks suitsukoni mürgitab 1000 l
vett, siis mida see kotitäis teeb???
Ei arvanud, et nii palju rämpsu leiab 30
minuti jooksul. See näitab, kui hooletud
inimesed on.
Kes kasutab riiete vahetamise kabiini WC
asemel?
Uskumatu, et mitte ükski kott ei jäänud
tühjaks, liiga palju sodi oli.
Alguses ei tahtnud me üldse tulla, aga nüüd
saame aru, et tõesti on vaja sellist päeva.

 KLASSIGA AERUTAMAS
Kevadisel 5. klasside jooksuüritusel võitis
meie klass peaauhinna – aerulaua koolituse.
Nii saime kooliaastat alustada tõeliselt
põneva ja meeleoluka sündmusega.
10. septembril, mil ilm meenutas palavat
kesksuve, veetsime koolipäeva lõpu Raadi
järvel. Enne veele minekut saime selga
päästevestid ja kaasa juhised, kuidas
aerulaual käituda. Aerutamine osutus
tõeliseks grupitööks, kus tähtsal kohal oli
märkamine,
kuulamine
ja
üksteisega
arvestamine.

5.a, 5.b ja 6.b muljeid vahendas õpetaja
Greta-Eva Kalberg
6.c mõtted koristuspäevast:
Meile
meeldis
maailmakoristuspäeva
ettevõtmine väga. Võib-olla oleks aega
võinud rohkem olla. Kurb oli, et leidsime nii
palju prügi. Eriti palju oli suitsukonisid.

Koristustund oli väga tore. Ainult kurb, et
meie ümber on nii palju prügi. Selliseid tunde
võiksime edaspidigi teha.
Suitsukonisid oli kanali ümbruses palju. See
polnud
üllatus,
pigem
kurb
tõsiasi.
Loodetavasti tegime Anne kanali ümbruse
tsipakenegi puhtamaks.
Mõtted edastas klassijuhataja Pirgit Palm

See oli mega tore! Alguses oli keeruline õiget
rütmi saada ja vastutuult oli ka raske
aerutada. (Anett-Joanna)
***
Väga tore oli teha oma tiimiga koostööd. Mott
oli kõrge ja aerulauaga sõita oli uus
kogemus. Juhendaja ülesanded olid kõik
arusaadavad. (Tarvet)
***
Mulle meeldis, et sain oma sõpradega aega
veeta ja arendada tiimitööd. Väga lõbusad
olid ka juhendaja mängud. See oli väga hea
vabaaja tegevus, mida võib teha koos
klassiga, perega või sõpradega. Soovitan
soojalt kõigile! (Elisabeth)
***
Väga tore oli purskkaevu alt läbi sõita ning
jahutust saada. Eriti tore oli riietega vette
hüpata. Ka oli meil grupiga hea koostöö.
(Karoliina)
Õpilaste muljed kogus kokku
klassijuhataja Pirgit Palm

