
OKTOOBER 2011

  2011/12 õppeaastal õpib meie koolis 50 last1.klass- 32.klass- 103.klass- 44.klass- 55klass- 26.klass- 67.klass- 88.klass- 79.klass- 5Ja neid õpetab 13 õpetajat
   

Muuga Põhikoolis töötavad sel õppeaastal järgmised ringid
E: puidutöö, näitering, koorid
T: rahvatants, korvpall
K: muusikaring, korvpall, näitering
N: sumo, korvpall
R: kunsti- ja käsitööring, poistele elustiili ring, korvpall

1. klassAndres TammMarkus Müür 2. klassMaris KuhlbachAgne AasumetsMia ProoverKaupo PikhofKertu RaudmäeSandra Siling-Siland

3. klassEgert VeskiltHanno VahulaRiho Reimann
4. klassAlex AasumetsMadli AllikaltMarten LausveeMarianne Viilveer

5. klassKristi MandelRenee Reimann 6. klass Dagmar Aasumets 7. klassLuisa LausveeEnelin LeichterRobert Pikhof
8. klassTriinu TartoSten PiirsaluGrete Abel

9. klassKaisa BengaKaido Jakobson



Perepäev .15. oktoobril toimus täiskasvanud õppija nädala ( TÕN) raames perepäev, mille korraldamisele olid õla pannud raamatukogu, kool, selts ja spordihoone.Sel päeval oli noortetoas Heili juhendamisel võimalik meisterdada sügiskompositsiooni kõrvitsast, lilledest ja kastanimunadest. Võimlas oli  OÜ Vaatepiir Valgast üles seadnud suure kummist kupli ning soovijad said vaadata kahte filmiprogrammi – „  Veealune kari“  ja „  Linnutee tähistaeval“. Päris huvitav  oli selili lamades omandada tarkusi veealuse maailma ning tähistaeva kohta.Vaimar oli pargis üles seadnud mõistatusmängu raja – erinevaid kontrollpunkte läbides sai  täiendada oma teadmisi Muuga,  Eduard Vilde ja korvpalli kohta. Õnneks oli ilm ilus ja raja läbijaid pere- ja sõpruskondi oli üsna palju. Raamatukogus oli võimalik teha tutvust e-lugeriga, lahendada täherägastikku päikesesüsteemi kohta  ja mängida erinevaid lauamänge.Seltsi köögis sai maitsta Merikese küpsetatud koduleiba koos erinevate maitsevõidega ning maiustada temaatiliste TÕN-i kommidega. Aitäh kõigile, kes laupäeva koos korraldajatega veetsid!
Maarika

Projektõpe „Vaher“Projektõpe „Vaher“  algas 12.septembril ja kestis kuni 13.oktoobrini. Töö käiku oli haaratud enamus õppeaineid. Viibisime looduses loodusõpetuse, kunstiõpetuse ja matemaatika tunnis. Mõõtsime puid, lahendasime ülesandeid, vaatlesime puid ja joonistasime rasvakriidiga paberile puutüve ning pildistasime loodust. Töölehti vahtra kohta täitsime ka eesti keele tunnis. Laulmise tunnis laulsime laule sügisest ja vahtrast. Tööõpetuse tunnis nõelviltisime vahtralehte ja valmis said ka vahtralehekujulised kuumaalused. Õues tehtud pildid panime arvutitunnis arvutisse ning mõned pildid printisime ka välja. Raamatukogus, meisterdasime vahtralehtedest roose.Kodus meenutasin, kuidas kevadel sai vahtramahla võetud. Otsisin infot vahtra kohta ka internetist, sain teada, et punane vahtraleht on Kanada riigilipul ja roheline vahtraleht on algaja autojuhi tunnusmärk. Samuti on Vaher Eestis ka väga levinud perekonnanimi.Kõige rohkem meeldis mulle viltida ja õues puid mõõta. Ka internetist infot otsida oli huvitav. Trükkimine ja projektimapi kokku panemine oli aga väga tüütu.
Madli 

Marten-Mulle meeldisid õuetunnid,  siis sain esimest korda mõõta metsamehe mõõtmisvahenditega. Ei meeldinud tööde trükkimine.
Markus- Mulle meeldis kõige rohkem puid mõõta ja õues mõõtetöid teha.
Marianne- Mulle meeldis loodusõpetus ja arvuti tund. Arvuti tunnis saime enda pildistatud pildid arvutisse panna ja õp. Jaana aitas mõned pildid pärast välja printida. Loodusõpetuses oli huvitav metsamehe mõõteriistaga puid mõõta.
Alex- Mulle meeldis kõige rohkem õues olemine. Mõõtsime puid, korjasime vahtralehti ja vahtraninasid. Projekt oli tore. Igas tunnis tegime vahtraga seotud töid.
Kristi-Minu jaoks oli see lihtne, eriti meeldis mulle loodusõpetuses töölehti täita.
Renee- Minu meelest oli see mapi koostamine lihtne ja vahepeal ka raske. Ma tahaks seda ka ise teha, aga pärast ettekande tegemine ei meeldiks.



9. klassi arvamusi õpetajate päevast
Kaisa: Õpetajate päev oli päris normaalne ja rahulik. Kõige rohkem meeldis mulle vaadata 3D pilte 4. klassi õpikust. Märkust meeldis mulle ka kirjutada.
Mihkel: Õpetajate päev oli tore. Kõige enam meeldis teisi õpetada. Minul oli tore ja tubli klass, keegi ei teinud rumalusi. Kokkuvõtteks, oli hea päev, tahaks veel. Ma loodan, et ka teised jäid rahule.
Kaido: Mulle meeldis õpetajate päev väga. Nüüd sain ma teada ja korra läbi proovida, mis töö on õpetajatel. Ainult see oli halb, et liiga vähe tunde oli, oleks võinud pikk õppimispäev olla. Võiks teinekordki õpetaja olla, aga ma arvan, et kui olla õpetaja pikka aega, siis hakkab see tüütuks muutuma, nagu elus iga asjaga on.
Raivo: Õpetajate päev oli tore. Meeldis teisi õpilasi õpetada. Spordipäev oli ka vahva. Mina ei hakkaks õpetajaks, sest palk on väike. Õpetaja ametis meeldib kõige rohkem see, et saab vahetunnis kohvi juua.
Ragnar: Õpetajate päev oli lahe. Mulle meeldis, et sai tunde anda ja päev lõppes spordipäevaga. Ei meeldinud, et tunde oli vähe.
Õp.Silva: Mina nautisin selle päeva ettevalmistavat perioodi. On hea tõdeda, et minu ümber on nii palju sõbralikke ja abivalmis inimesi. Suur ja südamest tulev tänu kõigile, kes aitasid kaasa õpetajate päeva kordaminekule.   Isiklikus plaanis olen uhke spordipäeval saadud diplomi üle.
Õppekäigul Dotpro-s

 Meie klassil oli vahva väljasõit Rakveresse. 
Käisime Case müügiesinduses. Sõbralikud onud 
näitasid meile tehnikaplatsil olevaid haakeriistu ja 
traktoreid. Tundsime kõik haakeriistad ära, aga 
ikka oli vahva kuulata, mida onu Aivo nende 
kohta rääkis. Siis tuli onu Uuno ning saime platsil 
traktorisõitu teha. Traktor oli uus Case IH 140. 
Käisime ka laos, töökojas ja kontoris. Traktorite 
tellimine on täitsa keeruline. Kontoris olid 
mudeltraktorid ja paar kombaini. Saime neid 
uudistada. Küll oli põnev. Saime ka väikese 
kingikoti, kus oli Case müts, kataloog ja pastakas. 
Mulle meeldis seal väga. Tahan ise kord traktoristiks saada. Hanno 

• 29.septembril- MIHKLILAAT
• 11.oktoobril- kohtumine Tapa noorsõduritega, kelleks olid meie kooli kunagised õpilased Risto Pikhof ja Kristo Kokkar.
• 20.-30. oktoobrini toimuvad raamatukogupäevad „ Kohtume raamatukogus“ 
• 20. oktoobril toimus ettelugemispäev. Lugemas käisid kooli vilistlased: Airika-Helle Kriisa, Anna-Liisa Sammel, Maarika Lausvee, Agnes Maasild ja Priit Pärs.
• 21. oktoobril toimub klassidevaheline viktoriin „ Pokud , Potter ja teised lemmikud“



SEPTEMBER

Marje Tarto                  4.september
Cris Siling-Siland 23. september
Silva Eigi                    24.september

OKTOOBER

Agnes Maasild            6.oktoober
Kaido Jakobson           7.oktoober
Robert Pikhof              9.oktoober
Egert Veskilt             12.oktoober
Hille Meltsas              13.oktoober
Marten Lausvee 16.oktoober 
Nella Lumiste             21.oktoober
Kaisa Aasumets 30.oktoober

• 5.septembril toimus spordipäev Rakveres koos Simuna ja Laekvere kooliga. Kõik osavõtjad olid tublid.
• Kihelkonna spordipäeval Rakkes 20.septembril saavutasid häid tulemusi Dagmar, Kaisa, Agne, Ragnar, Alex, Kaido  ja Marek .
• 6. oktoobril toimus traditsiooniline rahvajooks, millest võtsid osa kõik õpilased. Tublimad olid Silver, Alex, Cris, Agne, Madli, Kristi, Raivo, Ragnar, Marek, Kaisa, Merili, Dagmar.

Koolivaheajal – esmaspäeval, kolmapäeval ja neljapäeval kell 14.00 on raamatukogus koolivaheaja pärastlõunad „ Kohtume raamatukogus“ – tule koos sõpradega meisterdama, mängima  ja vaatama, mis põnevat veel juhtub….

• 4.-5.novembril toimub Laekveres Simuna kihelkonna koolide laager.
• 10.novembril Sallas kihelkonna koolide solistide võistlus.
• 24.novembril läheme teatrisse vaatama etendust „Muumitroll ja sabatäht“
• 25.novembril toimub koolis kadrikarneval, parimaid maske ootavad autasud.
• 28.novembril mõisamuusika advendikontsert. Laulab Kai Kallastu pillidel mängivad Villu Vihermäe ja Kadri-Ann Sumera.
• 2.detsembril 6.-9.klass lähevad Tallinna
• 13.detsember 1.-5.klass lähevad Aartika jõulumaale.
• 21.detsembril toimub kooli jõulupidu.

Aitäh kõigile, kes tegid meiega koostööd!
Ajalehe panid kokku õpetaja Agnes ja õpetaja Jaana


