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Direktsiooni info
Alli Kallaste. Algklasside
metoodikapäevast

DIREKTSIOON TÄNAB
Sandra Kahu ja Sigrid Hüüdma - Laulud ja
tantsud õpetajatega kena korraldamise eest.
KASVATUSTEADUS- NÄHTAV VÕI
NÄHTAMATU
Eelmise nädala lõpul toimus Tallinnas
kasvatusteaduste konverents „Kasvatusteadusnähtav või nähtamatu“. Olin palutud sinna
diskuteerima teemal „Kas teadus kõnetab
praktikat?“
Algatuseks lugesin osalejatele ette oma eelmise
artikli. Oli muidugi parajalt intrigeeriv väita, et
kasvatusteaduse ja praktika vaheline seos
praktiliselt puudub, aga see võimaldas julgemalt
ja selgemalt otsida nii põhjusi kui ka
edasiminekuteid.
Selgus, et õppejõud ei jõua kooli, sest nende
juures hinnatakse eelkõige teadusartiklite
avaldamise rohkust. Lahenduseks leiti olevat
hinnangukriteeriumide muutmine ülikoolide
õppejõududele. Aga see on väga keeruline ja
seotud rahvusvaheliste arusaamadega.
Selgus ka, et kasvatusteadus peabki koolielu
arengu eest seisma- aga seda me ju aina
ootamegi?
Heakskiitu leidis ettepanek nn nelikliidu
moodustamiseks. Nimelt võiks koostöös õpilane,
õpetaja, üliõpilane ja õppejõud leida igaühele
jõukohase rolli ühises uurimistegevuses.
Teoreetiline ja metodoloogiline pool tuleks
eelkõige ülikoolist ja praktiline koolist.
Võidaksid kõik ja võimalik tulemus oleks ehk
koolis ka tegelikult rakendatav.
Kindlasti läheneksid teooria ja praktika
üksteisele rohkem, kui ülikoolidest kooli
tulevate noorte õpetajate uurimistegevuse pagas
oleks piisavalt suur tagamaks uurimistegevuse
jätkamist ka praktilises koolielus.
Ehk tuleks luua ka iganädalane hittsaade
„Tippkasvataja“, mille abil saaks teoreetilise
toega praktilisi näpunäiteid nii õpetajad kui
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— KOOLI INFO —

lapsevanemad, miks mitte ka õpilased? On ju
ometi „Rakett“ suutnud populariseerima hakata
teadust ja „Klassikatähed“ üllatusena tõstnud
pjedestaalile klassikalise muusika tegijad.

KOOLI KEVADNÄDAL

Olen jätkuvalt veendunud, et õpetada saab alles
siis, kui on piisavalt kasvatust. Seega peab iga
õpetaja suutma kõigepealt kasvatada. Aga see on
üsna paljus ka intuitsiooni ja usu küsimus ning
kõige suuremat rolli määrab siin EESKUJU! Kui
õpetaja on õpilastele eeskuju, iidol, autoriteet
jmt, siis on võimalik kasvatada ja õpetada ka
sõltumata meetoditest. Kui õpetaja ei ole
eeskuju, ei aita teda ka parimad meetodid. Ja
tegelikult kehtib see kõik ka lapsevanemate
kohta.

Esmaspäev, 22. aprill
9.45 2b klassi etendus „Suur Peeter ja Väike
Peeter“ aulas
11.45 multikate vaatamine aulas –algklassidele
16. 00 Heategevuslik üritus „Laulud ja tantsud
õpetajatega“ aulas

Auhinnatud töödest ja kogu konverentsist saab
väikese ülevaate nii Koolielu kui HTM-i
kodulehtedelt.
Viljar Aro, koolijuht
KOOLIVORMI TELLIMISEST 1. – 9.
klassini
Järgmiseks õppeaastaks saab koolivormi tellida
2. - 31. maini 2013 SAAREMAA
KAUBAMAJAST.
Lapsevanemal palun pöörduda tellimuse
vormistamiseks kaubamaja II korruse
lasteosakonna kassa müüja poole. Tellimused
toimuvad nimekirja alusel. Lastel on võimalus
koolivormi selga proovida.
Algklasside koolivorm: pikeepluus – värvid:
sinine, tumeroheline.
Fliisjakk: tüdrukutel - rukkilillesinine, eest pika
lukuga, poistel - tumesinine, eest lühikese
lukuga.
Põhikooli koolivormi tüdrukute ja poiste
triiksärke võib tellida, kuid on võimalus ka
endal muretseda. Triiksärkide värv peab olema
sinine (helesinine, tumesinine), valge. Muud
värvitoonid ei ole lubatud. Ei ole lubatud
triibulised, täpilised jne triiksärgid.
Tüdrukute pluusi number alates 26 kuni 40-ni ja
pikkusele 128-172 cm.
Poiste triiksärgid kasvule 122-170 cm.
Vestid ja kampsunid kasvule 122-188 cm.
Õpilastel on koolivormi kandmine kohustuslik.
Direktor Viljar Aro
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Kooli kevadnädal 22.- 26. aprill 2013
Stiil - Pipid ja Karlssonid

Teisipäev, 23. aprill
Rammupipi ja Rammukarlsson 10.-12.
klassidele (igast klassist üks poiss, söömisel
abistab üks klassiõde):
9.45 rippumine puuris
10.45 söömisvõistlus
11.45 autolükkamine
13.30 1.-2. kl Laululinnu valimine
15.00 3.-4. kl Laululinnu valimine
20.00 Kelmikas kevadõhtu aulas
Kolmapäev, 24. aprill
Lõpukellapäev 12. klassidele
9.00 klassijuhatajatund
9.50 aktus aulas
Osavpoiss 5.-9. klassidele (igast klassist üks
poiss)
9.45 saapavise kooli taga
10.45 raamatuhoidmine (sirutatud kätega ees)
aulas
12.45 jalgpalli kõksimine
16.00 Direktsiooni vastuvõtt tublimatele
õpilastele aulas
Neljapäev, 25. aprill
9.50 Fotonäituse avamine Rohelise maja keldri
korrusel
19.00 kooli kevadkontsert
20.30 Direktsiooni vastuvõtt lastevanematele ja
õpetajatele
Huvijuht Triino Lest
BRIDŽ
Laupäeval koos pitsaga toimunud kooli
meistrivõistluste VI etapi tulemused:
I koht Vahur Varris(11C) - Indrek Viires (11C)
II koht Matis Rüütel (12B) - Sander Sepp (11C)
III koht Kevin Org (10C) - Henrika Trave (10C)
Referii Arne Loorpuu

— KOOLI INFO —

LOODUSFOTOKONKURSI PARIMAD
2012. aastal toimunud loodusfotokonkursi
parimad tööd on žürii poolt välja valitud.
Žürii koosseisus Remo Savisaar
(loodusfotograaf), Tõnu Ling (loodusfotograaf),
Andi Roost (SÜGi kodufotograaf), Kalmer Ait
(Looduse Aasta Foto 2012 võitja) ja Liisi
Vuntus (looduse- ja fotograafiahuviline) on
valinud välja parimad tööd, millest koostatakse
ka fotonäitus KHK keldrikorrusel. Fotonäitus
avatakse 25. aprillil kell 9.50.
Fotokonkursile esitati kokku 89 fotot, aga kuna
parimad pildid jagunesid vanuserühmade vahel
väga ebaühtlaselt, siis osades alakategooriates
anti välja rohkem ja teistes vähem auhinnalisi
kohti.
Parimate autasustamine toimub õppeaasta
lõpuaktustel.
1.-3. klass
Loomafotod
1. Mark Paomees 3b Kullakorjajad
2. Katrin Lindmäe 2b Pardid
3. Martin Vesberg 3b Teo söömaaeg
4. Alex Sander Jõeäär 1b Padakonn
Taimepildid
1. Martin Vesberg 3b Seened puul
2. Liisa Töll 3b Vana vahtrapuu tervitus
Maastikud ja mustrid looduses
1. Mark Paomees 3b Päikesest äikeseni
2. Martin Vesberg 3a Vesine puu
4.-6. klass
Loomapildid
1. Henri Paomees 6b Ellujääja
2. Roosmarii Sarapuu 5b Väike peterselli söödik
3. Roosmarii Sarapuu 5b Evolutsioon
4. Henri Paomees 6b Enne suudlust
Taimepildid
1. Roosmarii Sarapuu 5b Mexico
Maastikud ja mustrid looduses
1. Henri Paomees 6b Maailmalõpu ootel
2. Marleen Vahu 5a Rabajärv
7.-9. klass
Taimepildid
1. Hanna Klaar 7b Looduse hallpead
2. Hanna Klaar 7b Jäätunud vahtraleht
3. Mirge Arge Salme PK 9 Taime talveuni
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Maastikud ja mustrid looduses
1. Mirge Arge Salme PK 9 Päikeseloojang
2. Mirge Arge Salme PK 9 Jääkristallid
10.-12. klass
Loomapildid
1. Karl Eik Rebane 10b Kevadekuulutaja
2. Karl Eik Rebane 10b Põssa

Karl Eik Rebane „Kevadekuulutaja“
Taimepildid
1. Karl Eik Rebane 10b Saaremaised
viinamarjad
2. Oskar Vevers 12b Kolletame ilusaks
3. Henrika Trave 10c Vihmamets
Maastikud ja mustrid looduses
1. Anni Toon 10a Teekond läbi värvide
2. Karl Eik Rebane 10b Maailma lõpp
3. Karl Eik Rebane 10b Loojang
Anne Teigamägi, fotokonkursi korraldaja
3B KLASSI ESIMENE
PRAKTIKAPÄEV
NOORTEKESKUSES
Sellel aastal toimus esimene praktikapäev juba
17. aprillil. 3b klass tutvus Kuressaare Noorte
Huvikeskusega ja neil algas ka jalgrattakoolitus.
Mõningaid muljeid päevast.
Krisse: Juba hommik oli eriline, kuna saime
koolis olla vabade riietega. Pärast kolmandat
tundi hakkasime minema. Noortekeskus asub
Kitsal tänaval, kaubamaja kõrval. Kui olime
kohale jõudnud, panime nimed kirja ja meid
jagati kahte rühma. Üks rühma läks
jalgrattafilme vaatama ja meie rühm läks linna
liiklusmärke uudistama.

— KOOLI INFO —

Orm: Keldrikorrusel oli seinte, lagede, radikate
ja torude peal käejäljed, seinte peale oli
joonistatud ning kirjutatud „Kiusamine
keelatud!“, „Karjumine keelatud!“,
„Ropendamine keelatud!“. Joonistatud oli
naljakaid nägusid, värvilisi lilli ja inimesi, kes
olid must-valged.
Paula: Meie klassi jagati kaheks grupiks.
Esimene grupp läks jalgrattafilme vaatama.
Teine grupp läks linna liiklusmärke vaatama.
Selles grupis olin mina ehk Paula. Meil kõigil
oli külm. Vahepeal hakkas vihma sadama, vihm
oli päris soe. Nägin, kuidas liiklus on väga
ohtlik. Muidugi ma teadsin juba, et liiklus on
väga ohtlik. Niisugused ohud nagu seal olid,
nendest ei teadnud ma küll midagi. Näiteks
Stopmärgi juures mõned autod ei jäägi seisma.
Räägiti, et kui märgile on pandud kilekott pähe,
tähendab see seda, et konkreetne märk ei kehti
sellel tänaval. Punasega tehtud märgid on
keelumärgid. Sinisega on hoiatusmärgid. Kõike
kokkuvõttes oli see päev väga huvitav. Mulle
tõesti meeldis see päev. Ootan väga järgmist
praktikapäeva.
Jonna ja Maria: Esimene film oli natuke igav,
aga teine nii naljakas, et naersime, kõht kõveras.
Esimene film rääkis õige ratta valimisest. Teises
filmis oli algul üks mees, kes ütles, et on
kümneaastane. Ma arvan, et ta oli 38-aastane.
Teine film rääkis, kuidas liigelda ohutult.
Mõlemad filmid olid vanad. Üks oli 1997. aastal
tehtud ja teine1996. aastal tehtud. Teise filmi
peaosas mängis Torgu kuningas Kirill Teiter I.
Emma: Filmi nimi oli „Liikluse ABC“. Sain
teada, missugune peab olema ratas, millega
tohib liiklusesse minna. Samuti seda, kuidas
soetada õige suurusega kiiver. Ma loodan, et
saan jalgrattajuhiloa.

Raul: Pärast tuli filmide põhjal väike töö. Selles
töös olid küsimused, mille vastused olid filmides
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peidus. Meid õpetasid Anne ja Lii. Nad olid
väga toredad ja kiitsid meid ka. Me peame veel
natuke märke ja teisi asju õppima ning siis
saame hakata juba rattaga sõitma. Ootan väga
järgmist korda ja loodan, et ka siis on väga tore
ja põnev.

Otto: Pärast filmi vahetasime teise grupiga
kohad, siis läks meie grupp linna peale liiklusmärkidega tutvuma. Enamus märgid olid mulle
juba teada, kuid ühte märki ma ei teadnud, see
oli „Järelhaagised keelatud!“
Karl: Üks töö oli ristsõna peale. Ristsõna all
olid pildid, millel olid sõidukid ja ristsõnasse
pidime panema need nimed. Ma sain kõik ristsõna lahtrid täis. Mulle meeldis see ristsõna, sest
tuli mõistatada. Peale töid tutvustati meile
natuke noortekeskust. Seal oli lebotuba, arvutituba, kus oli neli arvutit, egistreerimistuba, kus
sai registreerida, kuhu minna tahad, wii-tuba jne.
Klassijuhataja Alli Kallaste
LOOK KOOL
20. arilillil toimus taas maakondlik moekonkurss
LOOK KOOL. Meie kooli õpilastele läks
konkurss väga edukalt. GRAND PRIX – LORD
AHERN, autorid Victoria Käesel, Meril
Kallasmaa 9a. Lisaks lavastuse eripreemia.
Keskmine vanuseaste: I koht - A
RECAPITULANDO autor Genert Allikmaa
8b. Lisaks soengu eripreemia.
Noorem vanuseaste: I koht - kollektsioon
QUILLING autorid Lisanna Lee Leiman,
Kadri Tamleht 5b. Lisaks moekollektsiooni
väljapaneku eripreemia. Meigikunsti
eripreemia–TRIIBUD, autorid Annabel
Hansalu,Gertrud Leiten, Gabriele Ader 5b.
Palju õnne!
Triino Lest, huvijuht

