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III korruse puhke- ja rühmatöö nurga kujundamine ja
väljaehitamine
Kuna koolimajas oli puudu üks koht, kus saaks teha klassist eraldi
rühmatöid, pidada koosolekuid, väiksemate klasside korral läbi viia ka
arutlusringi ning vahetundided istuda, puhata ja mängida, siis otustas
8.klass koos klassijuhatajaga selle valmis ehitada. Nõusse saad
käsitööõeptaja Evely Pajula ja tööõpetusõpetaja Mairo Sepp. Seega
ainetundidest kasutati kunstiõpetust, kus mõeldi välja kujundus,
kavandid ning teostati lõppviimistlus ning käsitöös ja tööõpetuses
püüti plaanitu ellu viia. Praktiseerida tuli kõiki varemõpitud
töövõtteid.
Klassi tüdrukud meisterdasid käsitöötunnis lapitehnikas ja tikanditega
padjad istumiskohatdele ja
seljatugedeks. Poisid meisterdasid
tööõpetuse tunnis kaks kahekohalist ning kaks kolmekohalist istekohta,
mida saab vajadusel ka ringi tõsta.
Tegelikult ei arvestanud me algselt parktilise töö juures võimalusi ja
seda, et kas oleme ikka suutelised seda oma kätega meisterdama.
Kokkuvõtteks tuli ideid kärpida ja kõike lihtsustada
Kõik pidi valmis saama 13. aprilliks, sest see oleks olnud ühtlasi
kingitus Are Kooli 190. sünnipäevaks ja seda nurka saaksid kasutada
meie kooli vilistlased. Aeg pressis peale, jäädi ajahätta. Poisid said oma
tööd teha vaid koolis, seetõttu tulid kolmel koolivaheaja ja kahel
puhkepäeval mitmeks tunniks koolimajja, et rahulikult oma tööd teha.
Tagasiside kooli FB, kodulehel, kogukonnalt, vilistlastelt ja
lastevanematel on olnud positiivne. Ka kooli õpilased on selle omaks
võtnud, ükski vahetund ei seisa see tühjalt.

KOOSTÖÖPARTNERID

Koolisised :
1. Majandusjuhataja Ille Aaspalu, hankis materjale patjade näol
2. Direktor Annely Uibu, lubas koolil maksta puidumaterjali eest
3. Tööõpetuse õpetaja Mairo Sepp, juhendas, aitas ja toetas
8.klassi noormehi tundides ja väljaspool tunde
4. Käsitööõpetaja Evely Pajula, juhendas, aitas ja toetas 8.klassi
tüdrukuid tundides ja väljaspool tunde
Koolivälised:
1. , sai tekstiilijäätmeid patjade lapitehnika jaoks

TEGEVUSES OSALENUD
ÕPILASTE ROLLID
TEGEVUSE TULEMUSED
JA MÕJU

Enamjaolt mõtlesid välja ja teostasid täielikult õpilased. Küll algseid
lennukaid ideid tuli kärpida, sest kõik ei olnud tasku- ega jõukohane.
Kokkuvõttes on klass ja koolipere tööga rahul – puhkenurk koridoris
on rõõmsailmeline, noortemeelne, lõbus ja suhteliselt mugav. Ja mis
põhiline- oma kätega tehtud! Peale akvaariumi ja seinale värvitud
tahvli on oluliseks ka poiste poolt valmistaud põrandalamp. Kui õpiti
6.klassis, siis poisid võtsid osa võistlusest Make is New, kus saadi
disaini eripreemia. See põrandalamp koos riiuliga sobib sinna väga
hästi.
Rohelisus ja kalad rahustavad, kooli juubeliks kingitud mängud aitavad
aega veeta, seinale joonistatud tahvel võimaldab rühmatööd teha,
vahetundides saab seal lösutada ning puhata ja vajadusel saab aluseid
kasutada näituste väljapanekul. Seda tehes sai kinnitust, et kogu klass
on tugev meeskond, kes pingutab ühiste eesmärkide nimel.
8.klass tahab seinale kirjutada veel toreda lause ja alla, et see nurk on
tehtud 95. lennu poolt.

SOOVITUSED

Aega tuleb paremini planeerida, algul läks asi aeglaselt, kui tähtaeg
hakkas lähenema, siis tuli kõvasti pingutada. Alguses lihtsana näivad
ülesanded, olid tegelikult töö- ajamahukad.

Viited illustreerivale
materjalile

https://areviiendikud.blogspot.com/2019/04/loovtoo-valmis.html
https://www.youtube.com/watch?v=vryjayYtWmg&t=27s
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