Tagasiside AV, KOOLIRAADIO ja KKIde (klasside kontaktisikute) tegevuse kohta jagasid 182 õpilast, ajavahemikus, 6.01-15.01, 4.a (21), 4.b
(12), 5.a (22), 5.b (24), 6.a (20), 7.a (23), 7.b (22), 8.a(17), 8.b (21) klasside õpilased. Aitäh!
Arv sulgudes näitab mainingute arvu, mitte õpilaste arvu.
KKI (klasside kontaktisikud) 2015
• 12 õpilast, 4.b (4), 5.b (2), 7.a (1), 7.b (3), 8.a (2) pole kursis, et klassis oleks KKI, ainult 2 õpilast (7.b) peab KKId mõttetuks ehk
ebavajalikuks.
HEAD KKId iseloomustavad järgmised tunnused ja omadused:
• HOOLITSEB KAASLASTE INFORMEERITUSE EEST - jagab, meenutab ning hoiab järjepidevalt ja õigeaegselt kursis kaaslasi
koolis toimuvate sündmuste ja ettevõtmistega ning muu vajaliku infoga (53 õpilast);
• JAGAB INFO KUULDAVALT JA NÄHTAVALT KAASLASTELE KLASSI EES, SAMAL PÄEVAL, PÄRAST HOMMIKURINGIST
TULEMIST.
• OSALEB KÕIKIDES HOMMIKURINGIDES, PUUDUMISEL LEIAB ENDALE ASENDAJA.
• TEEB HEAD TÖÖD, ON VASTUTUSTUNDLIK, ETTEVÕTLIK, TÖÖKAS JA KOHUSETUNDLIK – käib kohal, täidab endale võetud
ülesandeid, aktiivne, hoolikas, tubli, saab kõigega hakkama. teeb huvitavaid ettepanekuid (46 õpilast);
• EESTVEDAJANA ON LAHE, SÕBRALIK, TORE JA NORMAALNE INIMENE (10 õpilast)
• HEA INFO JAGAJA -räägib arusaadavalt, selgelt, julgelt, täpsustab, kordab vajadusel info üle, oskab lühidalt vajaliku kokku võtta, on
hea kõneleja, jälgib, et jagatud info oleks piisav (7 õpilast)

AV (AKTIIVSED VAHETUNNID).
• Plussiga, ilma selgituseta 42 mainingut, mis näitab, et AV oodatakse ja peetakse oluliseks vahetundide veetmise vormiks.
• AV ei osalenud eelmisel poolaastal 41 õpilast: 5.a (9), 6.a (7), 7.a (7), 8.b (7), 8.a (4), 7.b (3), 4.b (3), 5.b (1).
KATEGOORIA

+

FÜÜSILINE
AKTIIVSUS
+ 29 mainingut
- 11 mainingut

1)liikumine, aktiivsus, enese
väljaelamine
2)mängimine, sportlik tegevus
3)vaheldus õppetundidele

SOTSIAALNE
SUHTLEMINE
+ 27
- 15

1)
muudavad
olemise
meeleolu rõõmsaks

TOIMUMISE
SAGEDUS
+1
-29

1) rahulolu praeguste aegadega

FÜÜSILINE
KESKKOND
+ 17
-13

1) vajalik
olemiseks

koht

-

VÕIMALIKUD LAHENDUSED

1) hoolimatus mängimisel, teistega -Tee koostööd ja kaasa pallimängudesse AV osalejaid, siis
mittearvestamine, ohtlike olukordade jätkub vahendeid kõigile.
tekitamine
2) puuduvad organiseeritud tegevused -Pallidega pommitamine ja ohtlike olukordade tekitamine võimlas
on keelatud. Turvajatel on õigus häirijatele teha märkusi või
nõuda nende lahkumist võimlast..
-Paku ka ise välja või korralda mänge või organiseeritud
tegevusi, - kõigil on lubatud algtada erinevaid tegevusi, näiteks
võib mängude ajaks vahele tõmmata kardina.

ja 1)
hoolimatus
ja
ebaviisakus -Väärtusta AV olijaid, ole sõbralik, tähelepanelik, viisakas,
omavahelistes suhetes
arvestav.
2) hoolimatus turvajate tegevuses
-TEE KOOSTÖÖD ÕK ST LIIKMETEGA:
- pane pallid või muud vahendid ettenähtud kohta, siis pole vaja
selleks ka TURVAJATEL häält tõsta, arvesta ja ole hooliv, sest ka
valvurid peavad jõudma õigeks ajaks tundidesse;
- viibi vahetunnis ainult sulle ettenähtud ajal.
- JUHI turvajate tähelepanu, kui märkad, et turvajad ei tegele
piisavalt ohutuse tagamise eest.
1) AV kordade arvu suurendamine
2) Kellaaegade muutmine (3)

vahetundides 1) ülerahvastatus

Alates 6ndatest klassides ootame vabatahtlikke teada andma,
hiljemalt 22. jaanuariks, kes nõustuksid AV ise eestvedama. Kui
leiate vabatahtlikud, siis saamegi korraldada AV rohkematel
päevadel.
Kõikidel klassidel toimuvad AV – KKId, teavitage
klassikaaslaslasi, et AV ajad olemas ka: TKLK FBs, ÕK stendil
fuajees, võimla uksel
-Igal kooliastmel, 2 X nädalas: 1.-3.kl, kell 9.00, 4.-6. kl, kell
9.55, 7.-9. kl, kell 10.50 olemas eraldi AV;
-Õpilased arvestavad koostatud graafikuga ning osalevad
ettenähtud ajal AV.
-KKI teavitab oma klassi veelkord, just tema klassile ettenähtud
AV aegadest ning mainib ära, et graafikud on loodud just
ülerahvastatuse vähendamiseks võimlas.

KATEGOORIAD
TOIMUMISE
SAGEDUS

+
toimuvad 2 x nädalas-1

AV arvu suurendamine (29):
rohkematel päevadel (17), avatud kogu aeg, iga
päev (2).
3 x nädalas (1), 4. kl võiksid ka olla AV (1), 5.b kl
2 x nädalas (1), üle 2x nädalas (6), et saaks
võimlasse minna siis, kui soov tekib (1).
KELLAAJAD EI SOBI muutke kellaaegasid (3)

TEGEVUSED
Alates 6ndatest klassides ootame
vabatahtlikke
teada
andma,
hiljemalt
22.
jaanuariks,
kes
nõustuksid AV ise eestvedama. Kui
leiate vabatahtlikud, siis saamegi
korraldada
AV
rohkematel
päevadel.
Kõikidel
klassidel
on
AV,
palume KKidel veelkord oma
klassikaaslastele
aegasid
tutvustada, lisaks AV ajad olemas
ka: TKLK FBs, ÕK stendil fuajees,
võimla uksel

FÜÜSILINE
AKTIIVSUS

SOTSIAALNE
SUHTLEMINE

29 MAININGUT:
liikumine, aktiivsus, enese väljaelamine: saab
liikuda, ennast liigutada, ennast aktiivselt välja
elada, hea ajaviide, poistel auru välja lasta, ei pea
vahetunnis istuma (13);
mängimine, sportlik tegevus:saab mängida s.h
pallimänge (5), äge ja aktiivne (5), sportlik tegevus
(4);
vaheldus õppetundidele:
saab peale õppimise ja närvitsemise ka muid
tegevusi teha (2)

11 MAININGUT:
hoolimatus (5) : pole vaja ära võtta palle ega
hokikeppe, pigem jagage neid teiste mängijatega
ega tahtlikult segada (1) arvestage teistega ning
ka
suuremad
võiksid
käia
AVs
õigetel
vahetundidel (1), ärge pommitage pallidega, sest
nii saab üsna valusalt pihta ja haiget (3)
vähe organiseerituid tegevusi (6):võikisid olla
lahedamad (1) tehke erinevaid mänge, parem
korraldus, tegevusi, siis poleks nii igav ja mõttetu
5

27 MAININGUT:
Hoolimatus ja ebaviisakus (15):
muudavad meeleolu rõõmsamaks:
VANEMATE ÕPILASTE KÄITUMISES (4):
lõbusad, ägedad, toredad – 20, mõnus, cool, ülihea, võiksid üles näidata üles viisakust omavahelisel
väga meeldib, 6, normaalne-1
suhtlemisel (pole vaja möliseda), 1;
TURVAJATE
TEGEVUSES
(11):
pallide
ärapanemisel ärge karjuge, võtke asja rahulikult
valvurite suhtumine võiks olla parem (3)
valvurid, kes teeksid korralikku tööd ja hoiaksid
korda, ega tegeleks oma asjdega (4)
korravalvurid, kes suudaksid suuri takistada valel

Tee
koostööd
ja
kaasa
pallimängudsse AV osalejaid, siis
jätkub vahendeid kõigile.
Pallidega pommitamine ja ohtlike
olukordade tekitamine võimlas on
keelatud. Turvajatel on õigus
häirijatel paluda AV lahkuda.
Paku välja või korralda ise mänge
või organiseeritud tegevusi, mida
soovid teha – kõigil on lubatud
algtada
erinevaid
tegevusi,
mängude
ajaks
võib
vahele
tõmmata kardina.
Väärtusta
AV
olijaid,
ole
sõbralik, tähelepanelik, viisakas,
arvestav.
TEE
KOOSTÖÖD
ÕK
ST
LIIKMETEGA:
pane pallid või muud vahendid
ettenähtud kohta, siis pole vaja
selleks ka TURVAJATEL häält tõsta,
arvesta ja ole hooliv, sest ka

ajal tulemas, kõik käivad suvalisel ajal võimlas (4) valvurid peavad jõudma
ajaks tundidesse;

õigeks

viibi
vahetunnis
ainult
sulle
ettenähtud ajal.
JUHI turvajate tähelepanu, kui
märkad, et turvajad ei tegele
piisavalt ohutuse tagamise eest.
KESKKOND/
RUUM

Vajalik koht (17):
tore, et olemas on - jätkake samas vaimus -11,
väärt idee-1,
mõnus koht olemiseks - 4
saab kasutada võimlat- 1

Ülerahvastatus (13):

Lahendused
ülerahvastumise
vähendamiseks:
Igal kooliastmel, 2 X nädalas: 1.3.kl, kell 9.00, 4.-6. kl, kell 9.55,
7.-9. kl, kell 10.50 olemas eraldi
AV;

et kõik, käiksId õigetel vahetundidel, siis oleks
vähem inimesi korraga palli mängimas ja vähem
sagimist ja vähem lärmi (9); võimla kaheks
jaotada (1); vanemad õpilased taas eraldi
vahetundidesse, siis jätkuks näiteks ka palle, sest
praegu jääb palle puudus (2); nooremad klassid Õpilased
arvestavad
eraldi vahetundides (1)
graafikuga
ning
ettenähtud ajal AV.

koostatud
osalevad

KKI teavitab oma klassi veelkord,
just tema klassile ettenähtud AV
aega ning mainib ära, et graafikud
on loodud just ülerahvastatuse
vähendamiseks võimlas.

KOOLIRAADIO
•

lihtsalt plussiga, ilma selgituseta märkisid 35 õpilast, neist 9 hindasid raadiot”normaalseks”, 1 märkis miinusega ning 5 suhtusid pigem
ükskõikselt (nt. ei pane tähele, ei kuule).

KATEGOORIA

+

-

KR
PROGRAMMIGA Hea meeleolu looja (30): hea vahetunnis halb kvaliteet, programm paremaks (2).
SEOTUD
kuulata, pole nii igav, muudab olemise
rõõmsamaks ja tõstab elevust (12), hea Raadiot pole vaja (9), närvidele käib, ei huvita (1), mõttetu, suht igav (8), segab vahetunnis õppimist
+30
meelelahutus (6), väga meeldib, äge, tore (3), palju lärmi (1), segab -1
(6), aitab lõõgastuda (1), hästi on kõik (3),
- 25
lõbus, kõige toredam (2)
+20
-50

Hea muusikavalik (20): head laulud, tore
muusika (14), kuuleb lahedaid laule (2),
mõned laulud meeldivad (1), natuke head
muusikat (2), muusikat lastakse mitu korda
(1)

Muusikavalik häirib (23): paremat muusikat - te suudate (9), halb muusika (6), igavad laulud (3)
liiga rütmikas muusika (1), mõnikord ei meeldi muusika (1), venekeelsete laulude laskmine (1), laulude
kordamine (1), uuemaid laule, liiga vanad laulud (1),
Muusikat vähe (10): rohkem muusikat (8), rohkem kuulsaid lauljaid, laske muusikat üle päev,
tihedamalt (1), muusikuid (1),
Muusikasoovidega mittearvestamine (8): ei arvestata muusikasoovidega (3), ei tea, kuhu
muusikasoovid kirja panna (1), pange jälle soovilaulude leht üles, soovin osaleda muusika valimisel (4).
Laulud ja muusikapalad jäävad poolikuks (9): keset laulu rääkima hakkamine ja lood jäävad
poolikuks (5), lase laul lõpuni ja siis räägi (3), laske lood lõpuni või lõpetage (1).

+5
-14

TOIMUMISE
SAGEDUS

Sõnaline osa huvitav (5):Saab infot (4), Uudiste osa vähene või ebaselge (13): vähe uudiseid, sh ei edastata infot ja intervjuusid (5),
huvitav jutt (1)
tervitused, tervituste värk igav, mõnikord lollused, pole vaja (5), ei saa midagi aru, selgitage ja korrake
öeldut teksti (2), tervitusi ei saa edastada (1), sõnaline osas liiga palju juttu (1)
toimub harva- 1

rohkematel päevadel-17, iga päev -9, alustage paar minutit pärast tunni lõppemist-4, iga päev, kasvõi 1
tund (2), tehke aktiivsemalt -2, ainult reedeti 10 min-1

+1
-33
HELITUGEVUS
+ normaalne
-5

Vaikselt (5), valjult (2

