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PIPARKOOKIDE NÄITUS.
Õpilasesindus.

Sügisel, kui hakkasime kokku panema õpilasesinduse poolt
organiseeritavate ürituste kava, tuli meile meelde, et
piparkooginäitusjäi eelmisel õppeaastalkoroonaviiruse tõttu
ära. Otsustasime veelkord üritada ja loota, et sellel aastal
saame jõuludeni koolis käia ja ürituse läbi viia. Nii
kutsusimegi kõiki klasse detsembrikuu algusel osalema
ülekoolilisel piparkoogitaignast meisterdatud kujude
näitusest. Kõik piparkoogid pidid näituseks valmis olema
20.dets. Lõpuks otsustasime veel, et osaleda võivad nii
klassid kui ka üksiküritajad. Rääkisime oma plaanist
direktoriga ja ta lubas meid aidata nii taigna kui ka
glasuuridega. Pea terve viimase nädala oli koolimajas tunda
mõnusat piparkoogilõhna ja 20.dets hommikul reastasime
valmistatud piparkoogid kohvikuklassi, et kõik saaksid näha,
mida oli tehtud. Terve pikk aknalaud sai täis imeilusatest
piparkoogimajadest, piparkoogifiguuridest ja lihtsalt ilusalt
kaunistatud küpsitest.
Õpilasesindus tänab direktorit, kõiki õpetajaid ja õpilasi, kes lõid
kaasa ja valmistasid meile kõigile imetlemiseks toreda näituse.

TÄHISTASIME NOVEMBRIKUU RAHVAKALENDRI TÄHTPÄEVI.
ÕE president
Lisette Toomla

Juba mitmeid aastaid on saanud meie koolis traditsiooniks, et õpilasesinduse
liikmed korraldavad algklasside õpilastele ühise mardi- ja kadripäeva. Seekordne
üritus toimus reedel, 26.nov. Õpilasesinduse liikmed Lisette ja Eliis tutvustasid
õpilastele mardi-ja kadripäeva traditsioone ja kombeid ning viisid läbi viktoriini
just kuuldud juttudest. Kes oli usinam kuulaja, sellel oli ka lihtne küsimustele
vastused leida. Viktoriin lahendatud, oli aeg võistlusmängudele ja tantsudele.
Ühiselt veedetud tund möödus kiiresti ja lusti ning rõõmu jagus kõigile. Ära ei
unustatud ka seda, et martidele ja kadridele meeldivad kommid. Magus amps
põske ja tuligi minna taas tundi.

TRADITSIOONILINE
VEERANDILÕPU VIKTORIIN.
Koidu Pettai
6.- 7. kl klassijuhataja

Iga kooliveerandi viimasel päeval toimub
meie koolis traditsiooniline veerandilõpu
viktoriin.
Kõik õpetajad on viktoriiniga seotud ja
saadavad oma ainealased küsimused
õpetaja Salle Nurmetale, kes need siis
kenasti kokku paneb ja viktoriiniks
ettevalmistab. Seekord oli viimaseks
koolipäevaks 22. detsember ja toimus
järjekordne viktoriin. Viktoriin toimub alati
eraldi kahes vanusegrupis. Esimese
vanusegrupi moodustavad 1.-4.kl õpilased
ja teise vanusegrupi 5.-9.kl õpilased.
Õppeaasta parimad võistkonnad selguvad
kevadel, kui viimane viktoriin on läbi
saanud. Kuna jõulud olid kohe saabumas,
siis II veerandi viktoriin oligi jõuluteemaline.
Väikene ajuderagistamine viimasel
koolipäeval oli mõnus ja hariv.

JÕULUKOHVIK AVAS UKSED.
Koidu Pettai
6.- 7. kl klassijuhataja

Juba päris mitmeid aastaid on meie koolis olnud
traditsiooniks, et II veerandi lõpus toimub koolis
heategevuslik jõulukohvik. Eelmisel aastal ei saanud me
oma kohvikut avada, sest olime siis kaugõppel ja kõik
traditsioonilised jõuluüritused jäid ära. Seda toredam oli
seekord teadmine, et 20.-22. detsembrini saame jälle
avada õpilaskohviku uksed. Kõik kolm päeva olid
klasside vahel jagatud, et igaüks saaks panustada
heategevusele ja olla kohvikupidaja. 20.12 toimetasid
kohvikus 1., 3. ja 8.klassi õpilased, 21.12 olid
kohvikupidajateks 2. ja 5. kl õpilased ja kohvikupäevad
lõpetasid 4., 6., 7. ja 9. õpilased.
Meie kohvik oli kõikidel päevadel täidetud huvitavate ja maitsvate küpsetistega.
Ostmis- ja müügirõõmu jätkus kõigile ja kohvik oli nendel päevadel koolis kõige
populaarsemaks kohaks. Kuidas heategevuslikust müügist saadud tulu kasutada,
seda peavad nüüd õpilasesinduse liikmed õpilastelt välja selgitama. Kas raha
kasutatakse koolipere ühisele väljasõidule või millekski muuks, seda näitab juba
küsitlus!

Suur aitäh lapsevanematele ja
kõikidele abistajatele, kes aitasid
kaasa meie kohviku tööle!

ÕPPEKÄIK SILLAOTSA TALUMUUSEUMI –
JÕULUD RAHVAKALENDRI JÄRGI.
Koidu Pettai
6.- 7. kl klassijuhataja

16. detsembril käsime 5.-7.klassi õpilastega
Sillaotsa Talumuuseumis, kus meile
tutvustati jõulukombestikku, mängisime
jõuluaja unustatud mänge, laulsime vanu
jõululaule ja taltsutasime jõulusokku. Kui
tubased toimetused olid lõppenud, seadsime
sammud metsas asuvasse Mutionu
trahterisse. Seal ootas meid ees mõnusalt
praksuv lõke, kuum taimetee ja jõuluaja
maiustused.
Enne tagasiteele asumist tuli veel ka
õnnetina valada. Õnne valamise usaldasime
õpetaja Anu Sinirohule ja siis võis juba igaüks
ise mõelda, mida see tinatükk talle
meenutab. Tänusõnad muuseumirahvale
öeldud, oligi aeg bussi minna ja koduteele
asuda.

LIPA LASTEAIARÜHMA LUSTILAPS
AASTALÕPU TEGEMISTEST.
Lustilapse õpetaja
Ly Vaikmets-Vain

Novembris Lustilastega ehitasime plastliivast
linnakuid ja viisime mõtted juba piparkoogimaale
ning voolisime liivapiparkooke; tähistasime
mardipäeva rühmasiseselt, meisterdasime maskid
ja tegime Marditralli, kadripäeval meisterdasime
kauneid Kadrisid- nöörijuppidest ja riidetükkidest.
Detsembris hoiame oma rohelist jalajälge
suurena, meisterdasime vastavalt,
taaskasutatavatest materjalidest- WC paberi
papprullidest põhjapõtru, tühjadest
jogutipudelitest lumememmesid, vanadest
seemnetest lillesid jne.
Olime looduslähedased ja liikusime palju õues ,
juba varajastel hommikutundidel otsisime
päkapikujälgi nii jalgsi matkates, kui ka
hobuvankriga ringi sõites, tubastes tegemistes
olime loovad küpsetasime piparkooke ning
nautisime küünlavalgel maagilisi talviseid
jõulujutte.

"We helped Ms. Eli whip up the
whole class' Halloween bash! It's
super exciting and spooky!"
- Susan Allen, Class President

MUUMIDE RÜHMA TEGEMISTEST
NOVEMBRIS JA DETSEMBRIS.
Muumi rühma õpetaja
Triinu Roosvalt

Novembris korraldasime toreda Kadride tantsupeo. Riietusime
Kadrisantideks ja tantsisime saalis toreda Eesti muusika saatel.

Detsembris valmistasime koos mitmeid
jõuluteemalisi ehteid ja kaunistusi.
Koostööna valmis, teiste jõuluehete seas,
suur taaskasutatud materjalidest jõulupärg.
Tegime tutvust ka Beebot robotiga.
Rajasime koos robotile linnatänava,
arvestades tema liikumise ,,sammu pikkust,,.
Hiljem ehitasid lapsed erinevatest legodest
tänavatele erinevad hooned. Valmis said
loomaaed, kohvik, juuksuri salong ja
mänguväljak. Programmeerisime robotit
liikuma kindlate objektide juurde ja koju
tagasi.
Jõulupeol maalisime laste ja vanematega
ühise jõuluteemalise maali. Värvid läksid
heitliku ilma tõttu küll veidi jäässe, kuid
saime siiski maali valmis.
Rõõmsate kohtumisteni uuel aastal!

KÜLAS KÄIS PSÜHHOBUSS.
9. klassi õpilane
Kaila Erika Viira

17.11 külastasid lasteaia koolieelikud ja 1.klassi õpilased KIK-i projekti raames C. R
Jakobsoni Talumuuseumi, kus osaleti projektis „Talulapse tegemised“. Lapsed
nägin ning tutvusid talulaste tööde ja mängudega. Esmalt võttis meid vastu
hobune Ramsi, kes tegi lastele väikese vankrisõidu. Seejärel tutvuti juba natukene
põllumaaga ning räägiti, kuidas maad talveks ette valmistakse. 09.nov oli meie
kooli 6.-9.klassi õpilastel külas Psühhobuss, et viia läbi tõhusa õppimise töötuba ja
teadusetendust. Psühhobussi töötajad jagasid töötoas teadmisi sellest, millised
on teaduslikult tõestatud tõhusad õpimeetodid, kuidas õppimist lihtsustada,
õpitut meelde jätta, kuidas planeerida aega ja kuidas võidelda segajatega.
Meile õpetati ja tehti katseid, kuidas meie aju asju meelde jätab. Peale seda
kuidas õppida tundi, näidati videosid ja pilte, mis meie aju petavad. Saime esitada
ka ise igasuguseid psühholoogiaalaseid küsimusi. Eriti põnevad olid läbiviidud
katsed, mis aga vahepeal panid meid üsna tobedalt tundma. Hariduslikul
teadusetendusel räägiti meile inimese tajust, ehk sellest kas ikka saame alati
oma silmi-kõrvu ja muid meeli usaldada ning milliseid üllatusi nad võivad meile
mängida. Kaks tundi Psühhobussi töötajatega oli põnev,hariv ja möödus väga
kiiresti.

ÕPPEPÄEV KURGJAL.
Muumi rühma õpetaja
Helen Karlson

17.11 külastasid lasteaia koolieelikud ja 1.klassi õpilased KIK-i projekti raames C. R
Jakobsoni Talumuuseumi, kus osaleti projektis „Talulapse tegemised“. Lapsed
nägin ning tutvusid talulaste tööde ja mängudega. Esmalt võttis meid vastu
hobune Ramsi, kes tegi lastele väikese vankrisõidu. Seejärel tutvuti juba natukene
põllumaaga ning räägiti, kuidas maad talveks ette valmistakse. Muidugi käidi läbi
ka laudast, kus lapsed said näha lehmi, pulle, lambaid ja kanu ning koplis olevaid
hobuseid. Kui õuealal ring peal, suunduti tubasematele toimetustele. Rehetoas
arutleti, millega lapsed vanasti mängisid ning vaadati erinevaid puidust ja riidest
tehtud mänguasju. Lapsed said ka ise endale meisterdada riidest nukud. Päev
Kurgjal lõppeski lõbusa mänguga vastvalminud nukkude ning puidust
loomadega. Oli väga tore ja õpetlik reis.

JÕULUKAARDID RAPLA HOOLDEKODUDESSE
Muumi rühma õpetaja
Helen Karlson

Jõuluaeg on lähenemas ja
ka sel aastal saadab
Jõmmu rühm omapoolsed
soojad jõulutervitused ja
head mõtted Raplamaa
hooldekodudesse koos
omavalmistatud
kaartidega.

I POOLAASTA LÕPUÜRITUS.
Koidu Pettai
6.- 7. kl klassijuhataja

22. detsember oli nii II veerandi ja I poolaasta lõpp. Kuigi õpilased tunnistusi ei
saanud, olid esimesed tulemused juba I trimestri lõpus selgunud. Seega oli õige aeg
teha kokkuvõtteid ja tänada ning tunnustada kõiki õpilasi, õpetajaid ja koolitöötajaid
tehtud töö ja tulemuste eest. Koolipäeva viimaseks ürituseks oligi direktori poolt uue
traditsioonina tänuüritus, kus kogu koolipere sai meeles peetud ja millegi heaga ära
märgitud. Kuna oli ka toimunud piparkookide võistlus, siis esimesena said tunnustuse
kõik piparkoogimeistrid. Edasi jagas direktor kõikidele õpilastele tänukaardid koos
šokolaaditahvlitega.
Tänud ja tunnustused veel ka kõigile õpetajatele ja koolitöötajatele ning viimane
koolipäev oligi lõppenud. Saabunud oli aeg minna koolivaheajale, et puhata ning
alustada siis juba 10. jaanuaril uut poolaastat. Järgmine tänuüritus on kindlasti
kevadel, kui käes on selle kooliaasta viimane päev.

