I poolaasta huvitegevuse kava, 2018 september -detsember
rahvakalendri tähtpäev

õhtune üritus

aktus

üritus

aeg

seonduvus õpilasega

Tarkusepäeva/ 1.koolipäeva aktus

1.sept.

Ringitööde planeerimine

3.09-14.09

ÕE tutvustamine

10.sept.

ÕE valimised

11.sept.

ÕE koosolekud

1x kuus

Mihklipäev

28.sept.

Õpetajate päev

5.okt.

Klasside kaunistamine sünnipäevaks

oktoober

õpilane teadvustab
oma huve, oskusi ja
võimeid
õpilane saab aimu,
millised eelised,
võimalused ja
kohustused on
koolielus võimalikud
õpilane väärtustab
kodanikualgatust ja
vabatahtlikkusel
põhinevat tegevust
põhinevat
annab õpilasele
võimaluse ennast
teostada; arvestada
teiste õpilastega; tunda
ennast aktiivse,
abivalmi ja
vastutustundliku
kodanikuna

klassiüritus
organiseerija,
vastutaja
kooli juhtkond,
huijuht

huvijuht, õj. Ülvi

kooli juhtkond

õpetajad ja
õpilased

huvijuht, ÕE
juhatus

õpilane tunneb oma
rahvakultuuri tähtpäevi
ja kombeid
4. ja 6. klass
õpilane teadvustab
õpetaja rolli koolis,
saab praktilise
kogemuse
9.klass
õpilane oskab luua
endale meelepärase
keskkonna, seda
väärtustada ja hoida
klassijuhatajad

Ettevõtlusnädal

5.10-12.10

Spordipäev koolis

12.okt

õpilane saab näidata
oma algatusvõimet,
ettevõtlikust;kujundad
a omi seisukohti ning huvijuht,
neid väljendada
õpetajaskond
õpilane väärtustab
liikumist, on võimeline
kehalisi võimeid
võrdlema
eakaaslastega
õp. Gunnar

30 või 31.10

õpilane saab proovida
oma loovust,
algatusvõimet ja
organiseerimisoskusi

8.nov

õpilane väärtustab oma
kooli traditsioone,
juhtkond,
olevikku ja tulevikku
huvijuht

5.11-9.11

õpilane laiendab oma
silmaringi, teadvustab
maailma suurust ja
selle erinevaid
kitsaskohti

13.nov

õpilane tunneb oma
rahvakultuuri tähtpäevi
ja kombeid
3. ja 8 klass

Lahe koolipäev 2018

21.nov

õpilane näeb ja kogeb
üleriigilist koolielu
mitmekülgsust

AJURAGIN - teadmistemäng

27.nov

toetab õpilasi läbivate
teemade kinnistumisel õpetajaskond

30.nov

annab tagasiside
õpitulemustest, õpilane
saab analüüsida seatud
eesmärke
kooli juhtkond

Halloween

Kooli sünnipäev

Maailmahariduse nädal

Mardi-/ kadripäev

I trimestri aktus

5.klass

õp. Kersti

huvijuht

Advendiküünalde süütamine

Jõulunädal

Jõululaat

õpilane teadvustab
ning õpib tundma
mineviku ja tänapäeva
kultuurilisi
3.12,10.12,17.12 mitmekülgsusi
õpetajaskond
arendab õpilase
loovust,
organiseerimisvõimet
ja vastutust
17.12-20.12
ÕE
arendab õpilase
loovust,
organiseerimisvõimet
ja vastutust
18.dets
ÕE

Jõulupidu

20.dets

õpilasesinduse üritused

muu üritus

õpilane saab osa
erinevatest elamustest,
milles tal on võimalus
kaasa rääkida ja
huvijuht, ringide
osaleda
juhendajad

