Comeniuse projekti „More trees? Yes, please!“ II ja III veerandi tegevuste kokkuvõte.
Plaanid IV veerandiks.
 Meie projekti koduleht avaneb sellelt aadressilt:
http://www.sp21.lublin.pl/nowa/comenius/com_2012


Meie projekti eesti keelse blogi leiad selle lingi alt:
moretreespliiz.blogspot.com

II veerand, nagu ikka on väga lühike ja möödub kiiresti. Siis oli meil 2 projekti tegevust.
Esiteks, valmistasime looduslikest materjalidest jõulukaunistusi.
Projekti rahade eest tellisime jõulutöötoa Vivendi Koolituskeskusest, kus 6A klass koos
klassijuhataja Piret Lassiga tegid palju toredaid puidust küünlajalgu ja parafinist küünlaid.
Pilte sellest üritusest saab näha siin:
http://portal.sliderocket.com/CTVBL/1ACF6598-A662-45BB-B390-B2E39B14B2B2
Teiseks, kuulutasime välja ülekoolilise retseptivõistluse, kus toit peab olema valmistatud
metsaandidest. Oodatud olid esitlused koos piltide või fotodega. Parimaks osutusid 7B klassi
õpilased Kersti Annok ja Terje Teras oma esitlusega „Gingerbread Relish“.
Comeniuse projekti rahade eest ostsime neile ka väikesed kingitused.
Nende retsepti esitlust saab näha siit.
http://issuu.com/jammakerofestonia/docs/orangegingerbread_relish__1_?mode=window&viewMode=doublePage
Tegelikult tegime teise veerandi jooksul veel tegevusi.
Esiteks, koostasime lausa oma retseptiraamatu.
Selles osalesid erinevad klassid. Iga klass sai ülesandeks teha Word'is oma inglise keelne retsept
koos fotoga. Näiteks, 6A tegi magustoidud või 8B pastaroad jne. Tingimuseks oli see, et toidud
peavad olema valmistatud metsaandidest.
Tehnilistel põhjustel pole praegu võimalik seda retseptiraamatut näidata, kui kindlasti tulevikus
panen ka tema lingi üles.
III veerand on küll pikk, aga möödub veel kiiremini kui II veerand. Siin oli meil 3
projektitegevust.
Esiteks, õpilaste töödega illustreeritud jutustus puust.
7C klass tõlkisid inglise keelde Ott Arderi laulu „Pisike Puu“. Seda me illustreerima ei hakanud,
kuid tegijatele jäi tegemise rõõm.
6A tõlkisid inglise keelde jutukese „Tuule tarkus“ ning 1. klass illustreeris Liia Opmanni
juhendamisel selle jutu. Mis kokku tuli, seda saab näha siit:
http://portal.sliderocket.com/CTVBL/3E114DFF-41BA-48C3-A256-432D32471BF4
Lisaks joonistasid algklasside lapsed Liia Opmanni arvutitunnis pilte puudest.
Janari Alliku eesti keele tunnis oli loovkirjutamisena teemaks puud.
9B klass kirjutas palju toredaid eesti ja inglise keelseid omaloomingulisi jutte puudest. Eriti tahaks
välja tuua Kristjan Liiva ja Jaroslav Gorškovi inglise keelsed jutud ning Kaspar Juuriku eesti
keelse jutustuse, mille link avaneb siin:
http://prezi.com/dc9jdgfyxdfv/volumets-kaspar-juurik-ja-vaikesed-kunstnikud/?kw=viewdc9jdgfyxdfv&rc=ref-12701133
Pildid on joonistatud Eve Aderi kunstitunnis teemal „Haldjapuud“.

Teiseks toimus kolmandal veerandil rahvusvaheline
kunstikonkurss „Haldjapuud“. Pildid olid väljas III
korruse seintel.
Konkurss oli kahes osas: 6-9 aastased õpilased
joonistasid selle teemalisi pilte. Pidime välja valima
parima/huvitavama/inspireerivama töö ja saatma selle
projekti koordinaatorile, konkureerima teiste
partnerkoolide parimate töödega. Valisime kooli
esindama Johanna Krisfeldt’i (5b) töö.
Kokkuvõtet näitusest saab näha siit:
http://prezi.com/b5mewyfp1vat/untitledprezi/?kw=view-b5mewyfp1vat&rc=ref-12701133
10-13 aastastele oli eraldi konkurss, kus nad pidid tegema puuskulptuure. Sellel konkursil osalesid
4 klass Maret Kraasi juhendamisel, 5C Anne Kato juhendamisel ja 6B Kristi Koosa
juhendamisel.
Ostsin projekti rahade eest puude valmistamiseks vajaliku materjali (värvid, teibid, pintslid, traat,
liimid, klammerdajad, liimipüstolid, sädelust, värvilist kartongi jms) ning õpilased pidid paaris
tööna esmalt puu disainima ja siis ta ka valmis tegema. Puude valmistamine toimus poiste
tööõpetuse klassis.
Peame valima välja oma parima skulptuuri ja saatma selle lõppvõistlusele konkureerima teiste
partnerkoolide parimate puuskulptuuridega. Võitja otsustame märtsi lõpuks.
Puuskulptuure saab näha siit:
http://prezi.com/et7yrcoxuugt/tree-sculptures-forms-4-6/?kw=view-et7yrcoxuugt&rc=ref-12701133
Parimad puuskulptuurid (juhendaja Maret Kraas):
I koht Hardy Nurmse, Karl-Olaf Varik, Andry Kümmel, Henry Marcus Kuusemaa
II koht, Emilia Niilo, Triinu Uusküla, Karol-Liis Loik, Kertu Kadakas, Eliise Tüür
III koht Elisabeth Taresalu ja Birgita Park.
IV koht Laura Raesaar, Kelly Uke ja Getlyn Pedask.

Kolmas üritus III veerandil oli 3-tunnine matk loodusesse, mis toimus seitsmendatele klassidele.
Matka korraldas RMK programmiga „Jalajälge jätmata“, see oli tasuta üritus.
Matk toimus 15. märtsil Harku loodusrajal. Õpilasi juhatasid läbi metsa kolm RMK giidi; kaasas
olid klassijuhatajad Anne Kato (7A), Natalja Dovgan (7B) ja Tiiu Tartu (7C). Meie õpilased
jagati klasside kaupa kolmeks grupiks.
Comeniuse projekti rahade eest tellisime matkasellidele bussi, mis viis nad Lasnamäelt Harku
loodusrajale ja tõi pärast ka tagasi. Bussi tellimine oli tark otsus, sest sel päeval oli väga külm (15C), kuid päikesepaisteline ilm.
Kõigil õpilastel palusime teha matkast üks pilt ja see oma kommentaariga mulle saata. Panen pildid
ühtseks esitluseks kokku ja saadan Poola meie projekti koordinaatorile, et see projekti kodulehele
üles pandaks.
Meie matkaesitlus on siin:
http://issuu.com/jammakerofestonia/docs/winterhike2013?mode=window&viewMode=doublePage
Natalja Dovgan tegi 7B matkast palju ilusaid pilte neid saab näha siit:
http://www.kizoa.com/slideshow/d4239701k2791788o1/matk-harku-metsas
Kokkuvõtteks ütleks, et meie üritused on õnnestunud, kohati oleme teinud rohkem kui vaja.
Juhendajad õpetajad on olnud väga entusiastlikud ja koostöö aldid ja see kõik on kindlasti

rikastanud meie tavalist koolielu.
Plaanid IV veerandiks.
1. Neljas veerand algab partnerkoolide kohtumisega Baiãos, Portugalis 8-12 aprillil.
Meie kooli lähevad sinna esindama Kristi Koosa, Piret Lass, Eteri Parts, Kati-Mai Toome ja
Tiiu-Heli Vokksepp. Kohtumise teemaks on ühine muusikal „More trees? Yes, please!“, mis
etendub 2014 aasta mais meie partnerkoolis Tšehhis.
2. Teiseks projekti tegevuseks on matemaatiliste ülesanne koostamine, mis on seotud puudega
(nt ümbermõõdu arvutamine vms). Iga partnerkool saadab mingi arvu (number on
täpsustamisel) ülesandeid koordinaatorile, kes nad kokku miksib ja siis kõigile
lahendamiseks projekti kodulehele üles riputab.
3. Kolmas tegevus on digitaalse lauliku koostamine, mis sisaldab nii inglise keelseid kui oma
rahvuskeelseid laule puudest. Iga partner saadab mingi hulga laule (number on
täpsustamata) koordinaatorile, kes laulud kokku paneb ja projekti kodulehele üles riputab.
4. Neljas tegevus on orienteerumisvõistlus.
5. Viies tegevus kirjandusvõistlus „Olen puu“.
6. Ja lõpuks, kuid kõige olulisemana, toimub partnerkoolide kohtumine 20.-24. mail 2013
Tallinnas.
Viimane punkt saab meile kindlasti suureks väljakutseks, sest peame külalistele 3 päeva jooksul
(TP, KP, NP) meeldejääva ning positiivses mõttes unustamatu kohalviibimise organiseerima.
Tšehhi kool võtab kaasa ka kaheksa 9. klassi õpilast. Kokku tuleb umbes 30 külalist.
Oleme hakanud vastuvõtu programmi koostama.
Loodan, et õppeaasta lõpp laabub sama hoogsalt ja loominguliselt kui see on siiani kulgenud.
Tahaks, et projekti tegevustest võtaks osa võimalikult suur osa kooliperest, sest see on meie ühine
üritus ja igaühest oleneb, kas sellest tuleb „linnuke kirja“ projekt või midagi enamat.
Sihtasutuse Archimedes Comeniuse programmi „More trees? Yes, please!“ projektijuht Marika Sarapuu.

