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Rääma Kooli Jõuluball 2019
Noorte algatus
Eesmärgid:
1) korraldada koolis üks põnev ning pidulik, õhtune üritus, mis tooks
tavapärasesse koolipäeva põnevust;
2) uurida, kui palju ajalist ning rahalist ressurssi kulub suurürituse
„Jõuluball“ korraldamiseks;
3) kaasata organiseerimisse kõik III kooliastme õpilased.
Õpilased õppisid Jõuluballi korraldamisel iseseisvust, seoseid
igapäevaelu ning erinevate õppeainete vahel (matemaatika, eesti keel,
käsitöö, kunst, kokandus, tehnoloogia).
Õppisid planeerima, eesmärke püstitama ning oma tulemusi hindama.
Õppisid tegema koostööd teiste õpilastega, õpetajatega,
lastevanematega, sponsoritega.
Innovaatiliseks tegi Jõuluballi see, et kõik 7.-9.klassid pidid valmistama
mindagi maitsvat ning hõrgutavat söögipoolist jõululauale. Selleks pidi
iga klass moodustama juhtgrupi kes planeeris tegevused ning koostas
klassi eelarve. Klassidele selline koostegemine väga meeldis.
Selleks, et koolis suurüritus õnnestuks, kaasati erinevatesse tegevustesse
võimalikult palju õpilasi, eelnevalt tehti ka uuring, mida õpilased ballilt
ootavad.
Kooli Jõuluballilt võttis osa üle 100 õpilase III kooliastmest. Koridorid
ning kooli aula oli uhkelt kaunistatud ning kõik osavõtjad olid pidulikult
riietatud. Kõigepealt tervitas kooli direktor hr Elmo Joa üritusel
osalejaid. Seejärel esinesid meie kooli koorid. Toimus pidulik Rääma
Kooli Fondi stipendiumi üleandmine meie tublidele koorilauljatele.

Järgnesid erinevad tegevused mis olid organiseeritud klasside poolt:
erinevad mängud, videotervitused ning muud huvitavad üllatused.
Jõuluballi teises pooles toimus pidulik õhtuampsude degusteerimine.
Kõik toidud valmistasid klassiti õpilased ise. Selleks tuli koostada
eelarve ning planeerida, kes millal, mida ja kui palju toitu valmistab.
Õhtu lõppes printsi ning printsessi valimisega ning diskoga.
Üritus meeldis kõigile väga.
Facebook
Jõuluballi pildidhttps://drive.google.com/drive/folders/1ISvOZ5BpPns_bZ9caWQfBafj5
ZYfbGon
(kui linki avades tuleb veateade, kopeerige link browseri aadressireale)
KOOSTÖÖPARTNERID

TEGEVUSES OSALENUD
ÕPILASTE ROLLID

TEGEVUSE TULEMUSED
JA MÕJU

SOOVITUSED
Viited illustreerivale
materjalile

Koostööpartneriteks olid õpilased, õpetajad lapsevanemad ning
sponsorid kes toetasid ürituse korraldajaid auhindadega.
1. Mängudes osalejatele auhinnad panid välja: Valgeranna
Seikluspark, Linea Natura juuksehooldustooted, Perona Bowling,
Aloha Surf, Poisi Eine, MyFitness.
2. Pilte üritusel tegi õpilasesinduse ja kooli endine õpilane Kette
Hiiemäe.
3. Kool toetas heli-ja valgustehnika rendiga (Tetech) ning püsti-jala
laudade rendiga.
4. Lapsevanemad ja klassijuhatajad tegelesid toitlustusega, kaeti lauad
(7. klassid
magusad ampsud, 8. klassid soolased ampsud ja 9. klassid
tõid tordi)
5. 8. klassi õpilane Karmen Kollo, kes esines ballil.
6. 8. klassi neiud Karin ja Arnika olid õhtujuhid.
7. Kogu suurürituse siduvaks lüliks ning juhendajaks oli Rääma Kooli
huvijuht Kadri Mekk
Õpilased suhtlesid sponsorite, õpetajate ja kaasõpilastega; valmistasid
ürituseks saali/fotonurga ning ka koristasid; pakkusid ja viisid läbi
mängud ja tegevused ballil; koostasid tagasiside küsitluse; ürituse
event’i haldamine; pakkusid omapoolseid ideid, mida teha teisitinäiteks soovisid nad teha printsi ja printsess valimised; kaasata kõiki
õpilasi organiseerimisse.
Õpilased saavutasid püstitatud eesmärgid. Koolis korraldati üks põnev
ning pidulik, õhtune üritus, mis tõi tavapärasesse koolipäeva põnevust.
Õpilased uurisid, kui palju ajalist ning rahalist ressurssi kulub
suurürituse „Jõuluball“ korraldamiseks. Üritati kaasata organiseerimisse
kõiki III kooliastme õpilasi.
Ürituse korraldajad, 8. a klassi õpilased Keriti ja Delia ise arvasid, et
kogu see protsess kulges nende jaoks keeruliselt. Nad ei olnud kunagi
varem midagi nii suurt korraldanud ning tunnistasid, et aja
planeerimisega jäid nad hätta.
Sellegi poolest saadi kõik probleemid lahendatud õigeaegselt ning
Jõuluball möödus viperusteta. Osalejatele meeldis üritus väga ning
korraldajad said hea tagasiside osalisteks.
Kindlasti peaks nii suure ürituse jaoks olema suurem tugimeeskond.
Ürituste planeerimisel panna paika täpne tegevuskava/ajakava, et miski
ei jääks viimasele minutile.
Facebook

Jõuluballi pildidhttps://drive.google.com/drive/folders/1ISvOZ5BpPns_bZ9caWQfBafj5
ZYfbGon
(kui linki avades tuleb veateade, kopeerige link browseri aadressireale)
Mina, Marika Kruk, nõustun antud eduloo ja kaasa saadetud lisamaterjali avaldamisega „Ettevõtliku
kooli“ koduleheküljel www.evkool.ee ja teistes kommunikatsioonikanalites.
Täidetud vorm saata meiliaadressile ettevotlikkool@gmail.com . Kirja pealkirjaks lisada MAAKOND:
ÕPPEASUTUSE NIMI. Edulugu loetakse saadetuks, kui saate vastavasisulise vastuskirja.

