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URMO UIBOLEHT  5.11

Neljapäeval kell 15.40 keemia-füüsika klassis

STUUDIUM
Teema:

PEDAGOOGILISE TAGASISIDE SKAALAD

nEsmaspäeval, 1.11 külastavad meie alg- ja põhikooli
Saaremaa  õpetajad, kes tulevad tutvuma poiste ja
tüdrukute eraldi õpetamise kogemusega. Nad osalevad
ka teenistusel Peeter-Pauli kirikus.

Vanematekogu 21.10

nKinnitati pedagoogilise tagasiside skaalad. Otsustati,
et 4. novembri stuudiumis tutvustatakse neid õpetajatele.

nÜlevaade sisekontrolli toimimisest. Arutati, mida
üldse oleks vaja spetsiaalselt kontrollida. Puudumised,
korrapidamine, tunnikülastused.

nOtsustati, et jõululaat toimub 11. detsembril kell
11.00 � 14.00. Korraldajateks, nagu ikka, 3. klassi
vanemad ja 11. klassi gümnasistid.

nOtsustati välja töötada teatriharusse vastuvõtmise
protseduur. Protseduur kinnitatakse 18. novembri
consiliumis.

nEsmaspäeval, 1.11 on kogunemiste ajal  KÕIGI
PÜHAKUTE PÄEVA TEENISTUSED

11.00 algkool
12.00 5.-9. klass

nREAALAINETE NÄDAL
Esmaspäeval pannakse põhikooli õpetajate toa juurde
üles stend, kus on iga päev uus ristsõnamõistatus.
Kiirematele lahendajatele auhinnad!

Teisipäeval 5.-9. klassides peastarvutamise võistlused,
mille tulemusena selgitatakse lõpuks välja kooli kiireim
arvutaja.

Neljapäeval kell 11 peegelsaalis nuputamisvõistlus, kus
igast klassist osaleb üks 5-liikmeline võistkond.

nEsmaspäeval kell 10.00 toimub PÜHAKUTEPÄEVA
TEENISTUS Peeter-Pauli kirikus.

nKogunemiste ajal klasside korrastus

nHead ÕPILASOMAVALITSUSE liikmed!

On aeg hakata planeerima sõrmustepidu!

Vanalinna Muusikamajas

KOLMAPÄEV  3. NOVEMBER KELL 19.00

KAMINAMUUSIKA

LAVAKUNSTIKOOLI  22. LEND

ETTEVALMISTA  - TULT  ja  -  MATA

TEGUTSEB   KÕNELEB   LAULAB

PUNUME KLASSI LUGEMISPESA!

Kuidas muuta lugemine õpilase jaoks meeliköitvaks igapäevaseks
harjumuseks? Prooviks punuda klassiruumi lugemispesa, mille
kaudu konkreetseid lugemistegevusi korraldada. Huvi raamatute
vastu on aluseks sellele, et laps raamatuid loeb ja tänu sellele
ka lugemisoskus areneb. Hea lugemisoskus aitab lapsel koolis
paremini hakkama saada ja tunda lugemisest naudingut ka
vaba aja veetmisel.

Projekti �Lugemispesa� loojate  eesmärk on jõuda võimalikult
paljude lasteni, kes saavad võimaluse mugavates lugemispesades
raamatutega tegeleda. Projekti toetajad ja koostööpartnerid on
Hollandi Suursaatkond MATRA KAP, Hasartmängumaksu
Nõukogu, Tallinna Pedagoogikaülikool ja Eesti Lugemisühing.
Projekt kasvab ja ootab uusi toetajaid. Näiteks õpetaja Igor Kaasik
on lubanud annetada raamatuid.

Meie õpetajatele toimub �LUGEMISPESA� PROJEKTI
TUTVUSTAV KOOLITUS 2. novembril kell 15. 30 VII
tüdrukute klassis. Ootan kõiki huvilisi, kes pesapunumisest
huvitatud! Osalejad saavad ka tõendi koolituse läbimise kohta.

Krista Nõmmik.

nPõhikool

nGümnaasium


