Maanteeamet
Liiklusohutuse teavitustöö aruanne

1

Asutuse nimi

Lasila Põhikool

2

Ürituse nimi

3

Ürituse toimumise aeg

Helkurite valmistamine.
1.advendi tähistamisega.
30.novembril 2015

4

Ürituse toimumise koht,
maakond

Lasila Põhikool, Vahtra pst 17/1, Lääne-Virumaa

5

Osalejate ligikaudne arv (lapsed
ja täiskasvanud eraldi)

Põhikooli õpilasi 62, mängurühma koolieelikuid
10. Täiskasvanuid 15.

6

Läbiviidud tegevuste kirjeldus

7

Üritus

oli

seotud

Kooli oli palutud EELK Viru praostkonna laste-ja
noorsootöö koordinaator Kaja Teder, kes õpetas
valmistama helkureid. Materjalil käisime 5.klassi
õpilastega ekstra oktoobri kuus Rakvere
Maanteeametis, Vallikraavi tn
2,
järel.
Väiksematele õpilastele oli Kaja eelnevalt teinud
šabloonid ette. Suurematel oli võimalus
rakendada loovust oma helkuri loomisel.
Valminud helkurid sai koheselt kinnitada ka nööri
ning haaknõelaga riiete külge. Valmisid lõbusad
lumememmed, jõulutähed. Erinevate värvidega
ribade kokkusobitamisel juhendas Kaja Teder, et
oleks piisavalt ka neid helkureid, mis hästi
helgiksid. Klasside kaupa tehti ka fotosid, kus
lapsed hoiavad enda tehtud helkureid käes.
Kaja Teder 58050793 tederkaja@gmail.com
Juhendaja(te) nimi,
kontaktandmed (telefon, e-post) Tiina Mesi 55960832 tiinahonig@gmail.com

Koostas: Tiina Mesi

Lasila Põhikool

5.kl juhataja

„Võida klassiekskursioon Eesti Maanteemuuseumisse“ 2015/16. Lasila Põhikooli 5.klassi 3 üritust.

Maanteeamet
Liiklusohutuse teavitustöö aruanne

1

Asutuse nimi

Lasila Põhikool

2

Ürituse nimi

Helkurite kontroll

3

Ürituse toimumise aeg

I 9.12.2015
III 18.01.2016

4

Ürituse toimumise koht,
maakond

Lasila Põhikool, Rakvere vald, Lääne-Virumaa

5

Osalejate ligikaudne arv (lapsed
ja täiskasvanud eraldi)

Kõik kooli õpetajad, õpilased ja mängurühm.
Täiskasvanuid 21, õpilasi 63, mängurühm 13 last

6

Läbiviidud tegevuste kirjeldus

7

Juhendaja(te) nimi,
kontaktandmed (telefon, e-post)

Detsembris ning jaanuaris kogunesid 5.klassi
õpilased kolmel hommikul veidi varem koolimaja
juurde. Osad lapsed valvasid algklasside maja
kahe ukse juures, teised aga mõisamaja peaukse
juures. Kohale saabujad pidid näitama oma
helkureid. Teise tunni ajal tegime 5.klassi
õpilastega aruande, koostasime klassijuhatajatele
nimekirja tulemuste kohta, et nad saaksid
lastevanematega ühendust võtta. Kooli poolt saime
tublidele helkurikandjatele kommi. 5.klass viis
need kommid ja aruanded klassijuhatajatele. 5.kl
õpilased lugesid kokkuvõtte klassides ette. Need,
kes helkurit kaasas ei kandnud, said küll uue
helkuri, aga enne seda pidid läbi lugema ühe
helkuriteemalise infolehe ning vastama selle
põhjal suuliselt neljale küsimusele. Vaatamata
sellele, et lapsed said ise valmistada helkureid,
koolis käidi helkuritest rääkimas, jagasime tasuta
helkureid, oli tulemus siiski kesine. Põhjuseks
toodi see, et helkur kadus ära. Tulemus:
9.detsembril puudus helkur 13 lapsel ning 4
mänguühma lapsel.
16.detsembril puudus helkur 9 õpilasel, 4
mängurühma lapsel
18.jaanuaril puudus helkur 15 lapsel
ja 6
mängurühma lapsel.
Tiina Mesi 55960832 tiinahonig@gmail.com

Koostas: Tiina Mesi

Lasila Põhikool

II 16.12.2015

5.kl juhataja

„Võida klassiekskursioon Eesti Maanteemuuseumisse“ 2015/16. Lasila Põhikooli 5.klassi 3 üritust.

Maanteeamet
Liiklusohutuse teavitustöö aruanne

1

Asutuse nimi

Lasila Põhikool

2

Ürituse nimi

3

Ürituse toimumise aeg

Kooli jõulupidu teemal “Memme-taadi jõulupidu“.
Üks etteastetest oli 5.klassi videoklipp helkuri
kandmise kohta
21.detsembril

4

Ürituse toimumise koht,
maakond

Lasila Põhikool, Rakvere Vald, Lääne-Virumaa

5

Osalejate ligikaudne arv (lapsed
ja täiskasvanud eraldi)

Täiskasvanud u 100, lapsi u 80.

6

Läbiviidud tegevuste kirjeldus

7

Jäime 25.novembri õhtul 5.klassi õpilastega peale
tunde ning ootasime kuni läks pimedaks.
Näidendis said osaleda Denel ja Jane-Ly. Kokku on
5.klassis üldse 5 õpilast.
Kostümeeritud
tegelastega lavastasime loo, mida filmis õp Eve
Kangur ning aitas ka kokku monteerida ning
helindada. Loo mõte- eit ja taat hakkasid saaniga
jõuluõhtul kirikusse minema. Taadil on kogu aeg
tunne, et ta jättis midagi maha. Eit püüab teda
maha rahustada. Korraga jääb midagi saani alla.
See on inimene. Taat pistab kisama ja käsib
pimedas koperdamise asemel helkur muretseda.
Ka eit ei saa aru, kuidas saavad inimesed olla nii
vaesed, et ei suuda endale helkuridki osta. Reis
jätkub. Kaua nad sõita ei saa, sest nüüd on vaja
uuesti hobused peatada. Taat tahab ehmunult
teada, kas neil endil on ikka helkur kaasas. Eit
võtab kasuka hõlmade vahelt (mängu)kassi.
Miisuke oma silmadega ongi eide-taadi helkuriks.
Video lõpus näidatakse kassi põlevaid silmi ning
manitsetakse ikka helkurit kandma.
See video kantigi jõulupeol ette kõikidele
pidulistele.
Tiina Mesi 55960832 tiinahonig@gmail.com
Juhendaja(te) nimi,
kontaktandmed (telefon, e-post) Filmija ja monteerija Eve Kangur 56648385
evekangur@gmail.com

Koostas: Tiina Mesi

Lasila Põhikool

5.kl juhataja

„Võida klassiekskursioon Eesti Maanteemuuseumisse“ 2015/16. Lasila Põhikooli 5.klassi 3 üritust.

