Tere tulemast Kesklinna kooli kogukonnapäevale
26. aprillil 2015 kell 11–15 koolis ja hoovis (Kroonuaia 7)
Rõõmuga kutsume kõiki supilinlasi ja teisi sõpru Tartu Kesklinna Kooli esimesele kogukonnapäevale, mis kuulub
Supilinna päevade avatud hoovide päeva kavva. Selle mõte tekkis sügisel „Tulukese“ kogukonnakoolide mõttetalgutel
koolimajas. Päeva korraldavad tihedas koostöös kooli õpilased, lapsevanemad ja töötajad koos partneritega.
Tulge terve perega uudistama ja osalema! Tegevust töötubades ja mujal jätkub igale vanusele ja erinevate huvidega
külalistele: on ringkäike, sporti, kunsti, teatrit, filmi, internetti, meejuttu, ilusaid asju, puutööd, fotosid ja muud nii
koolimajas sees kui ka kooli hoovis. Päeva jooksul saate end kosutada mitmes kohvikus.
Infot on ka kooli kodulehel (http://kesklk.tartu.ee/tuluke) ja Facebookis (www.facebook.com/tartukogukonnakoolid).
Kohtumiseni kogukonnakoolis!
Jaak-Albert Metsoja,
supilinlane ja lapsevanem

ALUSTAME!
11

Päeva avamine. Miks me sellise päeva korraldasime ja mida siin teha saab?

11.15

Avatud lava: 2.b etendus „Teistmoodi“ ja fragmente Kesklinna kooli piiga valimistest

11.45

Töötubade ja õpistute tutvustus

B301, aula

TUURID
12 ja 13

Arhitektuurituur „Mida maja pajatab?“, lapsevanem ja arhitektide liidu liige Merle KarroKalberg. Uudistame koos kooli uut ja vana maja!

algus
fuajees

12.30

Kooliga tutvumise tuur „Kus minu laps õpib?", lapsevanem Jaak-Albert Metsoja. Tean, kus on
mu lapse koduklass, aga kus ta käib muusikatunnis, võimlemas ja tööõpetuses? Otsime koos!

algus
fuajees

sulle
sobival
ajal

Nutiorienteerumine, lapsevanem Piret Pungas-Kohv ja õp Maria Pärdi. Kool ei piirdu ainult
majaga. Kui seltskonnas leidub üks nutiseade, laadi alla tasuta QR-koodi luger ja tee kooli
hoovis meeleolukas ringkäik

hoovis

11–15

Laste mängu- ja hoiutuba „Tule mängi minuga!“, Mari Kõrgesaar, Merle Kupri, Maret Pihu
B202, ilusa
(lapsevanemad), Maria Kupri ja Lisette Tomingas (5.b). Kutsume igas vanuses lapsi mängima
ilmaga (ka)
täpsus- ja kiirusmänge, proovima kostüüme, meisterdama ja joonistama ühispilti „Teekond
hoovis
minu kodust Kesklinna kooli”. Hoiame pere kõige pisemaid, kuni ise mujal tegutsete
TÖÖTOAD JA MUUD TEGEVUSED

12–13

Kriidijoonistused parklas, lapsevanem Mari Metsoja. Auto jäta koju või pargi mujale, sest
üheks päevaks muutub koolimaja hooviparkla suureks joonistamisalaks

hoovis

12–14

Puutöötuba, Vahur Vahtra (õpetaja). Meisterdame koos töö- ja tehnoloogiaõpetajaga
kadakapuidust kasulikke esemeid, mida igapäevaelus tarvis läheb

A106

12–14

Vene kultuuri tuba, õp-d Jelena Karajeva & Jelena Ussar. Meisterdame paberist matrjoškasid,
mängime pärismatrjoškadega, joome samovarist teed ja vaatame Vene multikaid. Tule jaga
meiega ka oma pelmeeniretsepti!

B306

12–15

Eesti ajaloo tuba, Katariina Kurina, Edith-Helena Juursoo, Kristin Tralla (8.b). Tutvu
piirkondlike eripäradega rahvariiete kaudu, teeme ka mõtte- ja näputööd

B307

12–15

Koolilehtede näitusmüük (tulu Tartu loomade varjupaigale), Hanna Raudsepp, Kesklinna
kooli Kroonika toimetaja. Meie koolileht on ilmunud a-st 1998, ajas on muutunud nii selle nimi,
tegijad, sisu kui ka vorm. Vaata siin või soeta mälestuseks meie kooli erinevate aastate ajalehti

B208

12.15–
14.40

Fotonurk, Crisgel-Berit Poljakov, Laura Kõnd (8.b). Tule ja lase teha endast koos pere või
sõpradega põneval taustal pilt, mille saadame sulle meilile

12 ja 13

Koolielu küsimuste ja vastuste tuba, õppealajuhataja Karin Länts. Kas sa tunned seda teed, mis
käib läbi maad ja veed, numbrinurmedel teeb käände, tähehunnikutes väänleb... Ta on põnev, ta on pikk,
küll tasane ja konarlik ... Kas sa tunned seda teed?

A203

12.30–
13.30

Ilutuba, lapsevanem Age Miil. Punume patse ja jagame kasulikke ilunippe

A119

12.30–
13.30

Internetituba, lapsevanem Mati Narõškin. Tule ja küsi nõu väärt veebimängude kohta.
Räägime ka küberohutusest – mida teha ja mida mitte teha internetis? Oodatud nii lapsed kui
ka suured

A302

13.35
14.05

ja Digiallkirja õpituba, sekretär Kaire Varrik. Võta kaasa oma ID-kaart ja jäta meelde PIN-koodid
ning harjutame koos, kuidas panna dokumendile digiallkirja

A302

B301, aula

13.00

Improteater, Saša Põder, Sander Reemets (8.a). Kogenud improteatri poisid loovad koos
publikuga elamust pakkuva etenduse. Tule, imesta ja osale!

B304

13–14

Meetuba, lapsevanem Mihkel Risthein. Mesilased, mesi ja mesinikutöö võlud ... Võimalik osta
nii tavalist kui ka mustika- ja jõhvikamaitselist mett

B207

13–14

Raamatuvahetustuba, raamatukogu juhataja Anne Valdru. Too kaasa sulle mittevajalik teos,
võta koju kaasa sind huvitav või vaheta raamatuid!

A204

13–14.30

Saa tuttavaks päästetööga, lapsevanem Arvi Uustalu. Tee tutvust tuleohutuse ja päästetöö
põhimõtete ning päästetöötaja varustusega. Küsida võib kõike, kasuta head võimalust!

hoovis

13.30–15

Kunsti- ja meisterdamistuba, Omanäolise erahuvikooli õpetaja Külli Kukk. Teeme taaskasutusmaterjalist järjehoidjaid ja muud põnevat ja kasulikku

A116

13.30

Välkkoolitus „Kuidas hoiduda sagedastest keelevigadest e-kirjas?", lapsevanem Kristel Ress.
Tähtsaimad teadmised e-kirjade kirjutamise kohta kordame üle praktilise harjutamise käigus.
Oodatud nii värsked kui ka kogenud arvutikasutajad – midagi uut saab teada igaüks

A118

14–15

„Supilinna salaseltsi“ filmituba, lapsevanem Rait Ress. Külla tulevad mais esilinastuva filmi
tegijad, kel on kostiks kaasas lõike mullu suvel Tartus ja mujal filmitud materjalist. Ajame
meeskonnaga juttu ja vaatame klippe Mika Keräneni raamatuist innustust saanud filmist

A120

14.15–15

Rocki kossukas: viskevõistlus, põrgatusega kullimäng, karumäng, teatejooksud korvpalliga.
Treener Keiti Vassiljeva ja õp Kadri Tein. Ootame kõiki suuri ja väikeseid spordisõpru
lõbusatele sportmängudele. Võta kaasa vahetusjalanõud või tee kaasa sokkide väel

A213

14–15

Sportlikud õuemängud: bowling, doomino, keksumäng, numbri-cubb. Õp Marko Mumm.
Hundid söönud, lambad terved ehk milliseid mänge õuevahetunnis mängida, nii et aknad
oleksid terved ja lapsed rahul? Tule ja proovime koos!

hoovis

KOHVIKUD on avatud kell 12–15 (palun võta kaasa sularaha)
Mehhiko toidu kohvik, Sander Jaaniste, Rauno Richard Arak, Henri Suoakas (8.b). Saage tuttavaks: üks
maitsvamaid õpilaste loovtöid meie majas tuleb kordamisele!

AII, AIII
klaasgaleriides

Kinokohvik, Jürgen ja Kaarup Öövel, Joosep Jagomägi, Adriana Arrak, Mia-Karo Ints, Madli Toomiste,
Maarja Pehk, Eva-Lotta Meinart (7.a, 7.b, 4.a) ja lapsevanem Liisa-Lota Kaivo. Tule korraga kinno ja
kohvikusse: vaatame suuremate ja väiksemate laste lühifilme, krõbistame popkorni, näksime suupisteid ja
joome limpsi!

A117

Lavakohvik, lapsevanemad Monica Pennar, Eva Sillaste, Merle Karro-Kalberg, Kristel Ress, Kersti Kõiv ja
fuajee, ilusa
Kristin Hollo kõigi lahkete inimeste abiga, kes kohvikusse toitu müügiks annetavad. Lavategu pole küll
ilmaga
käkitegu, aga tuues meie kohvikusse müüki ja ostes siit jooki-toitu, toetad mõttetalgutelt pärit plaani
osalt õues
ehitada aulasse lava. Siin on olemas ka joonistamisala ja täienev pildinäitus „Minu unistuste lava aulas“
ENNE KOJUMINEKUT
15

Päeva lõpetamine. Tule anna meile tagasisidet ja uusi inspireerivaid mõtteid, et 2016. aasta
kogukonnapäev oleks just sinu jaoks veel toredam sündmus!

fuajees

