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KOLMAPÄEVAST LAUPÄEVANI
K 26.11

N 27.11

R 28.11

L 29.11
P 30.11
E 01.12

T 02.12
K 03.12

N 04.12

R 05.12
L 06.12
P 07.12

8.10 TÜ Väike Vanker —
teadusteater
10.00 tutvustus
15.30 Ainekomisjonide esimeeste
koosolek
MK algklasside elektrooniline
viktoriin (Täheke, Hea Laps)
II voor
MK Noorte Osaluskohvik 2014
MK algklasside elektrooniline
viktoriin (Täheke, Hea Laps)
II voor
Saaremaa Miniteaduspäevad
23. kabaree viimane etendus
MK algklasside elektrooniline
viktoriin (Täheke, Hea Laps)
II voor
Saaremaa Miniteaduspäevad
I advent
10.45 Klassivanemate koosolekud
14.00 Direktsiooni koosolek
Matemaatikaolümpiaadi koolivoor
gümnaasiumile
MK Noorsootöö nädal
10.45 Õpilasesinduse koosolek
Sisekergejõustikuvõistlused
Robootikapäev
14.00 Juhtkonna koosolek
15.00 Metoodikanõukogu
koosolek
18.00 Välkmale
Sisekergejõustikuvõistlused
Kooli aritmeetikavõistluse finaal,
vahetundides
16.00 Gümnaasiumi mälumängu
IV voor
MK Koidulauliku konkurss KG
Matemaatikaolümpiaadi koolivoor
põhikoolile
Vabariiklik inglise keele
olümpiaadi eelvoor 10.-12. kl
Informaatikaolümpiaadi eelvoor
10.00 Matemaatika talvine lahtine
võistlus, Ülikoolide Keskus
Saaremaal
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PEDAGOOGILISED KÕNELUSED
K 26.11
Anne Teigamägi. Ravimtaimed 10
N 27.11
Direktsiooni info
R 28.11
Marina Mäetalu. Loodusõpetus 1.
ja 2. kooliastmes
E 01.12
Mari Ausmees. Muusikaõpetajate
sügispäevadest
T 02.12
Jaanika Kask. Soome kogemus
kunstiõpetuses
K 03.12
Anne Teigamägi. Ravimtaimed 11
N 04.12
Direktsiooni info
R 05.12
Merje Lindmäe. Taas HEV-lastest
ÕNNITLEME!
Viljar Aro — aasta haridusjuhi tiitel
Jane Treima (10b) — Valjala valla Hea
Eeskuju
DIREKTSIOON TÄNAB
Taavi Larionov, Raili Tamm, Triin Vallsalu,
Arne Loorpuu, Indrek Peil — suure panuse
eest kooli tutvustamisel messil Tuleviku
Kompass.
Õpilasesindus — meeldejääva filmiklipi „SÜG
— kool merede süles“ tegemise eest.
Aime Metsmaa — Kadri-Mardi
võrkpalliturniiri läbiviimise eest.
Õpilasesindus, huvijuhid — Jäljendusvaadendi
korraldamise eest.
HARIDUSKONVERENTSIST 2014
Tegelikult olime oma koolist koos Aado
Haandiga väisamas Saaremaa koolijuhtide
lahedas seltskonnas mandrielu. Esimesel päeval
olid
plaanis
Konguta
kool,
Lähte
Ühisgümnaasium ja Jääajakeskus. Kõik olid
huvitavad ja soovitatavad, aga Konguta kool
jättis eriti sügava mulje.
Vaid mõned mõttepudemed sealt:
- koolikellaga õpetatakse klassikalist muusikat;
- Jukuakadeemia matriklites jäädvustatakse juba
esimesest klassist tehtavad uurimistööd, igasugu
õpitoad,
teadlaste
loengute
kuulamine,
õpiekskursioonid jm;
- igasugu lisainfo jaoks on seintel QR-koodid;
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— KOOLI INFO —

-sponsori poolt antakse koolis välja kohusetunde
rahalist preemiat neile, kes õppeaasta jooksul ei
puudu koolist, ja koosmeele preemiana sõit
Eestis klassile, kel on kõige vähem puudutud
tunde.
Kõigest ei jõua rääkida ...
Konverentsi üldteemaks oli TASAKAAL ja
sõnumiks tolerantsus, multikultuursus, rahvadiplomaatia. Üheks huvitavaimaks, intrigeerivamaks ja tõelisemaks esinejaks oli meie Mustjalas
suvekodu ja oma isiklikku observatooriumit
omav miljonär Raivo Hein — teemakski miljonäriks saamise õpetus ja selle õpetamine koolis.
Ühtlasi oli au saada tunnustatud kui hää
koolijuht. Selles on „süüdi“ muidugi kõik meie
tublid õpetajad, koolitöötajad, õpilased ja
usaldavad lapsevanemad. AITÄH TEILE
KÕIGILE!

Arukask kasvab niitudel ja metsades, sookask
niisketes metsades, võsastikes ja soos. Kask
kasutatakse raviks väga mitmeti: kasetõrva
kasutatakse nahahaiguste ravimisel ja sügeliste
hävitamisel; kasemahl on väga tervislik oma
suure vitamiinide, ensüümide ja teiste
bioaktiivsete ainete tõttu, seetõttu on tal
põletikuvastane toime ja organism saab kevadel
sealt
väärtuslike
aineid
turgutuseks,
kaselehtedest teed kasutatakse kuseteede
loputamiseks neerude ja kuseteede vaeguste
korral. Kõige parem on koguda noori lehti
maikuus ja juunis, mil tehakse ka kasevihtasid.
Tihti kasutatakse ka kasepungi, aga tänapäeval
arvatakse, et kasepungad sisaldavad liigselt
vaiku ja võivad neerukude ärritada.

Kohe-kohe on käes esimene advent — suure
jõuluaja algus ja hääks olemise tippaeg.

OMALOOMINGU LEIUNURK
Mina koosnen...

Soovin kõigile rahu — nii südamesse kui
mõistusesse ... ja konverentsist lähtudes ka
tasakaalukust — ikka ja alati!
Viljar Aro, koolijuht
RAVIMTAIMED
Kask

Anne Teigamägi

soojast ja ilusast kodust,
heast õest,
vanilje jäätisest,
heast arvutajast,
joonistamisest,
abivalmist sõbrast,
oma väikesest toast,
targast tüdrukust,
oma perest,
tantsutrennist.

Anet Tõnus, 3.B
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