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KOLMAPÄEVAST PÜHAPÄEVANI
K 08.04.. Toimub e-õpe
8.–10. aprill 1.–3. kl matemaatikavõistluse "Jänku-Juta" I voor
P 12.04

3.–5. kl matemaatikavõistluse
"Kaval-Ants" II vooru lõpp

E 13.04

13.–15. apr Jänku-Juta II voor
13.–19. apr Kaval-Antsu III voor

..P 19.04 kohe algab vaheaeg

KEVADHULLUSEST JUBA EI VÄSI
Nii nagu aastaid varemgi on olnud, just selline
tunne on ka täna – ülestõusmispühade nädala
algul. Õhus on juba ammu kevadet, aga just
täna on tunda tema kavalsalalikku lummust.
Miskit on kohe-kohe oodata – sõnulseletamatut,
kosutavat, ärgitavat... On aeg taas loota, proovida, leiutada – hoolimata kõigest: nii enese võimetest kui teiste arvamusest, ja eriti hoolimata
kriisiajast või just selle tõttu. On aeg olla teistsugune, julgeda väljuda vanast kestast, vahetada imagot, üllatada nii teisi kui iseennast. On
aeg märgata kevadet ka teistes, mis sest et täna
vaid virtuaalselt – kiita imelikkust, omapära,
üliavatust, lapsemeelsust, naiivsust, värvilisust
ja eelkõige julgust muutuda. On aeg lihtsalt olla
lihtne ning luuletada... lambist... ehk lihtsalt
lasta endast välja ja mitte kontrollida...
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muidugi Eestist. Siiani on mõned sõnumid meelde jäänud:
- Miks tunnevad õpilased ja õpetajad sageli koolist tüdimust? Sest koolis on vähe loovust. Kas
ka meil? Ja kas ka praegu – kriisiajal?
- Loovus ei ole viiuli järjest paremini mängimine. Loovus on, kui laps loob ise muusikapala.
- „Kultuurilise seljakoti“ projekt Norras toob
kooli kaunite kunstide professionaalid.
- Õpetaja peaks rohkem esitama küsimusi „Mis
saab, kui...“ igas aines.
- Oluline on tekitada dialoog õpilase ja õpetaja,
õpilase ja lapsevanema vahel.
- Laste loovus areneb, kui vanemad tunnevad
suuremat huvi oma laste kõigi tegevuste vastu.
- Julgus teha vigu viib loovuse ja ettevõtlikkuseni.
- Avastusõpe suurendab arutlusoskust ja
suurendab küsimise julgust.
- Kui me ise ei ole oma tegevusest (tööst) nakatunud, siis tuleks tegeleda millegi muuga...
- Ehk peaksime üle võtma Taani kombe, mis
võimaldab hirmust üle saada „et tehti valesti“
asemel „et tehti teisiti“ enama kasutamisega.
- Laps tunnetab alati ära selle, mida te mõtlete,
hoolimata sellest, et ta kuuleb, mida te räägite.
- Oluline pole koht, kus seisad, vaid koht, kuhu
liigud (Nansen Norrast).
- Kui põhi on paigas ehk õpetaja ja õpilased
armastavad üksteist, siis jäävad väiksed
probleemid vaid pinnavirvenduseks.

Kui oled olnud kinni iseendas ja korrasolemisest
saanud villand sul,
siis lükka julgelt ümber piiritulbad endas ja
taha olla veidikene hull.
Sest kevadhullusel on oma asi ajada - kõik uued
rõõmud tahavad ju rajada.
Sest uutel rõõmudel on vaja valjult kajada - kõik
inimesed tuleb endast välja ajada.

Olen kolme kodusõppenädala jooksul kuulnud
loovusest rohkem kui viimastel aastatel kokku.
Kasutagem siis seda ära – loovuse tõelist sündi
ja kasvu meis kõigis.

Üks kihvtimaid hulltempe oli kaheksa aastat
tagasi linna noortevolikogu algatatud sadade
lumememmede ehitamine Kuressaares – tõeliselt innustav ja rõõmustav ning kevadhull mõte
ja tegu.

Siin-seal rohetavad mättad lirts´vas
lumevaibavees.

Sügisel 2012 osalesin Põhja- ja Baltimaade
loovusfoorumil „Loovmõtlemine ja loomingulised
õpetamise meetodid koolis“ Naissaarel. Nii tähtsat koosolemist tulid avama ka Soome ja Norra
suursaadikud. Ettekandeid oli Soomest, Rootsist,
Norrast, Taanist, Islandilt, Lätist, Leedust ja

Meri praotand oma silmad uudistamaks kuldset
sära.
Kadakas end sirgu ajand kui üks unest kange
mees.

Kõikjal sidin-vidin-möll, käes on kevad, talv
läeb ära.
Rõõmsat kevadhullust kõigile.

Viljar Aro, koolijuht
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— KOOLI INFO —

KOROONAVIIRUS BELGIAS

www.reddit.com/r/belgium

Esimene patsient saabus Belgiasse 4. veebruaril.
See oli Belgia kodakondsusega mees, kes elas
Wuhanis. Tal oli kodumaale naasmisel koroona,
nii nad suutsid ta lihtsalt isoleerida. Mees ise ei
nakatanud kedagi. Kahe nädala pärast ta lahkus
haiglast. Esimese asjana läks ta välja friikartuleid sööma, nagu tõeline belglane.
Õpilased olid veebruari viimane nädal vabad.
Esimesest märtsist inimesed tulid Itaaliast
tagasi ja koroona hakkas levima. Ühe kuu pärast
oli COVID-19 juhtumeid juba 16 770. 1143 inimest on surnud. 2872 on paranenud. 5552 on
haiglas. Need arvud ei ole head, aga stabiilsed.
25 juhtumit on minu linnas. Ma ei tea, kas meil
on surmajuhtumeid olnud.
Iga päev kell 11:30 korraldab tervishoiuministeerium pressikonverentsi. Iga päev on
uudistes Marc Van Ranst, viroloog, kes selgitab,
mis on lubatud ja mis mitte. Ta selgitab, kuidas
koroona töötab ja kui ohtlik koroona on. Mõned
inimesed peavad teda jumalaks.
Belgia on suletud. Koolid, ülikoolid, kohvikud,
restoranid, enamik poode on kõik suletud (nagu
Eestis). Kõigil on igav ja pettunud (nagu Eestis).
Me saame ainult oodata ja kodus püsida.
Jeroen De Ryck, 11.B

OMALOOMINGU LEIUNURK
Ülestõusmispühade eel näide täitsa uuest
pühast, mille tähistamist võiks kaaluda 
28. veebruar – stressivaba päev
Stressivaba päev on riigipüha. Täiskasvanutel
on puhkepäev või äärmisel juhul lühendatud
tööpäev, õpilastel kooli pole. Püha on mõeldud
selleks, et üheks päevaks kohustustest ja igapäevamuredest vabaneda. Stressivaba päev
annab võimaluse veeta natukenegi rohkem koos
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kallite ja lähedastega. See aitab väärtustada
aega ja inimesi enda ümber. Päev peab tekitama
meis rõõmu ja heaolu. Telekast näidatakse
ainult positiivse sõnumiga ja vägivallavabasid
sarju ning saateid. Väga palju tuleb multikaid ja
lastesaateid ning pannakse rõhku ainult
headele uudistele.
Sellel päeval on eriti soovituslik toituda tervislikult ja süüa pingeid maandavaid toite: kala,
pähkleid, tumedat šokolaadi, apelsine, spinatit
ja muid puu- ja köögivilju. Kindlasti mõjub ka
hästi juua erinevatest ravimtaimedest valmistatud teed, näiteks roheline tee. Kuna igasugune füüsiline liikumine maandab stressi ja
tekitab head enesetunnet, on kõikides spordiklubides ning jõusaalides avatud uste päevad.
Vastavalt ilmale on värskes õhus palju võimalusi liikumiseks, alustades kiirkõnniga, lõpetades suusatamisega. Samuti jagatakse tasuta
pääsmeid spaadesse, kus saab oma stressivaba
päevale saunas lõõgastudes punkti panna.
Imeliine Mändar, Karoli Mägi, Ingeli Leivat

NUHKUR NAHISTAB
Mis kohaga on piltidel tegu?
Kui tunned, võid sellest teada anda meiliaadressile merle.prii@syg.edu.ee. Sind ootab
nutika õnnitlus järgmises koolilehes 

