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TÄNU TEGIJAILE!
Rita Ilves, Riina Laanes, Mari Ausmees,
Arti Allmägi, Andreas Noor, Kajar Lember,
kõik esinejad – EV 103 videoaktuse
korraldamise eest.
Merje Oopkaup – Eesti Vabariigi sünnipäevale
pühendatud plakatikonkursi korraldamise eest.
Liina Hoogand (11.c), Triinu-Liis Torri (12.c)
– Eesti Vabariigi sünnipäevale pühendatud
kõnekoosolekul kooli esindamise eest.

KOLMAPÄEVAST REEDENI
1.–12. märts Informaatikaviktoriini Kobras
II voor
K 03.03

E 08.03

Keeleteaduse viktoriin Kiil
3.–31.03 Matemaatikavõistlus
Kuubik
14.00 Juhtkonna koosolek (019)
15.00 Ainekomisjoni esimeeste
koosolek
15.30 Tehnikanõukogu koosolek
16.00 Võõrkeelte koosolek
Inglise keele olümpiaadi lõppvoor
(Zoom)
10.45 Klassivanemate koosolekud
13.00 Direktsiooni koosolek
13.00 Mõttespordi olümpiaadi
III etapp: male (404)

T 09.03

13.00 Mõttespordi olümpiaadi
III etapp: kabe (404)
15.30 Tehnikanõukogu koosolek
16.00 Õpilasesinduse koosolek

K 10.03

Mõttespordi olümpiaadi III etapp:
gomoku (404)
14.30 Majandusolümpiaadi
piirkonnavoor (Moodle)

N 11.03

Mõttespordi olümpiaadi III etapp:
sudoku (404)

R 12.03

Mõttespordi olümpiaadi III etapp:
ristsõnad
Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor 4.–6. kl
II trimestri lõpp
XVIII Hansenist Tammsaareni
võistulugemine (virtuaalruum)

KUHU EDASI?
Just sellise pealkirjaga artikkel (ikka olnut meenutades) oli meie koolilehes täna 10 aastat
tagasi.
Käes on märts. See on kuu, mil koolis tegeletakse
järgmise õppeaasta tunnijaotustega. Sel aastal on
märts midagi veel rohkemat. Üleriigiliste
seadustemuudatuste tõttu on likvideerimisel/
reorganiseerimisel sihtasutus ja sündivuse vähenemisest tulenevalt peab mõtlema koolitäituvuse
üle.
Edasiminekuteid on mitmeid – millist valida?
Kas manduda nn tavategijaks ja saada tsentraliseerituks või avastada uusi radu – tekitada
filiaale, muuta paralleelklasside vahekordi, luua
koostööd (ja millist) teiste koolidega, liituda
kellegagi, tekitada uusi õpetamis-kasvatamisvorme jne, jne. Kui mõõdetavad tulemused on
kenad, siis mida ja miks üldse muuta? Samas –
koolil ei ole ujulat, ei ole tänapäevast tehnoloogiaõpetuse baasi, pole piisavalt kunsti- ega
muusikaõpetuse riistvara, ei ole ka vajalikke
spordiõpetamisvahendeid... Kindlasti vajab kool
oma territooriumile kõiki neid ja ehk veel
täiendavat huviharidust pakkuvat hoonet
(saarlus üldse, kangasteljed, tänapäevane õppeköök, savipõletus, klaasipuhumine, rahvapilliõpetus, joogakultuur, tantsuõpetus, ...). Kui palju
gümnaasiumit ja kui palju põhikooli? Kas
algklasside maja eraldi? Kas on vajalik ka nn
tasandusklassi teema ja selle lahendamine
koostöös mõne valla kooliga? Kuhu ses süsteemis
paigutada loodav keskonnahariduskeskus või
meie kooli juurde moodustatav teadus- ja
huvikool? Kuidas tegelda uute projektidega? Kui
leiad, et Sul on vastuseid või lisaküsimusi või
asjalikke soovitusi, siis meili mulle.
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— KOOLI INFO —

Vot selline minevikumälestus. Paljud tolleaegsed küsimused on tänagi õhus, kuigi mitmed on
ka lahenduse saanud. Saame mõelda ja saame
öelda. Hoidkem kokku ses ühismõtlemises ja
samas jälgigem ka koroonadistantse.
Viljar Aro, koolijuht

räägivad iseenda eest! Et suusatunnid oleksid
ikka huvitavad ja vaheldusrikkad :)
Tartu Maraton ootas sel aastal lapsi osalema
virtuaalselt, suusatades neile sobivas kohas
oma vanuserühmale vastava distantsi. Laste
virtuaalsõidust võtsid 3.a klassist osa Annabel
Pihl, Kert Robin Kruusik ja Kristjan Reinvald.
Varsti peaksid postiga neile kohale jõudma ka
medalid. Suur tänu teile selle ettevõtmise eest!

PLAKATIKONKURSI TULEMUSED
Traditsioonilise Eesti Vabariigi aastapäevale
pühendatud plakatikonkursi võitjad sellel aastal:
9. klasside arvestuses
1. Anet Tõnus, 9.b
2. Karmen Kundrats ja Liisa Viljaste, 9.a
3. Jan Erich Sarapuu, 9.b
12. klasside arvestuses
1. Anni Kuuseok ja Berit Porss, 12.c
2. Liisa Alpstål ja Kadri-Liis Kolk, 12.c
3. Triinu-Liis Torri ja Kaisa Tänav, 12.c
Laskesuusatamine
Kõikide plakatitega saab märtsist tutvuda III
korrusel.
Merje Oopkaup

Viimane aeg osaleda EESTI LAULU
ENNUSTUSVÕISTLUSEL
6. märtsil toimub Eesti Laul 2021 finaal. Kooli
ennustusmäng endiselt käib, hetkel on võitjateks pakutud enim Kadri Voorandi ja Uku
Suviste laule. Kas oled nõus või arvad teisiti?
Arva ära kolm edasipääsejat ning võitja. Selle
nädala lõpuks selgub, kes on kõige täpsem
eestlaste muusikamaitse asjatundja. Anna oma
hääled SIIN!

Teatesuusatamine

Kuidas eelvoorude ennustus lõppes, näed siit:
https://www.syg.edu.ee/uus/syg/images/huvitege
vus/eesti%20laulu%20ennustus%202.pdf
Arti Allmägi, huvijuht

3.a TEGEMISED VEEBRUARIS
Sel aastal oli meid õnnistatud mõnusa lume ja
kaunite talveilmadega. Seetõttu püüdsime enamuse sporditundidest viibida suuskadel. Fotod
meie suusatundidest Karujärvel, laskesuusatamisest ja teatesuusatamine kooli staadionil
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Karujärvel
Margit Mägi, klassijuhataja

