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OOTAB KILOMEETREID!
Kergejõustikutreeneri poolt algatatud liikumisväljakutse on lõppenud ja aeg on tulemused
kokku lüüa. Kas tead millises euroopariigis
asub selline koht nagu Arnoldstein? Kui
vastasid, Austria, siis oled õigel teel. Just sinna
ja tagasi oleksime võimelised kambakesi
minema. Koos tehtud virtuaalmatkal oleksime
võinud külastada Mandri-Euroopa kõige läänepoolsemat tippu (Portugal, Roca neem) ja sealt
oleks
võinud
edasi
minna
lõunatippu
(Hispaania, Marroqui neem). Kuid ka siis oleks
meil veel kilomeetreid üle. Põristagem nüüd
trumme,
sest
kohe
teeme
teatavaks
aktiivsemad liikujad.

Loosiõnn naeratas
liikujatele:
Kelly Ketter Jõgi
Karin Veiler
Martin Väljak
Helen Bristol
Oliver Sesmin

seekord

järgmistele

Lisaks
aktiivsetele
jalgsi
liikujatele
premeerime ka aktiivsemaid jalgrattureid.
Kõige rohkem kilomeetreid kogusid:
Helen Bristol 476,72 km
Sanna Ylönen 120,44 km
Laara Orutalu 92,04 km
jätkub lk 2
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Treener Ants Kiisa
liikumisväljakutse
L Õ P P T U L E M U S E D

Koos koguti ei rohkem ega vähem kui 4913,17
km. Kõige aktiivsemad liikujad olid:
Poiste arvestuses:
Kardo Kutti 687,35 km
Kurmet Kutti 458,58 km
Ats ja Iko Kivistik 122,11 km
Tüdrukute arvestuses:
Liisa Orutalu 428,43 km
Ketter Sassi 355,88 km
Laara Orutalu 353,22 km
Aktiivsed ja sportlikud ei ole ainult õpilased.
Oleme ikkagi liikuma kutsuv kool ja meil on
ka liikuma kutsuvad töötajad. Seega
premeerima ka parimaid koolitöötajaid:
Helen Bristol 585,44 km
Annely Ajaots 395,87 km
Kristel Källo 358,82 km

Kas jätkame
liikumist?

Suur kiitus kõigile kes kilomeetreid saatsid ja
aktiivselt osalesid. Kõiki eelpool mainitud
osalejaid ootavad koolis ka mõned meened.

„Looduse kilomeetrid“ projekti eesmärgiks on
kutsuda
õpilasi
liikuma
ning
koguma
kilomeetreid
koduümbruse
terviseradadel
looduses. Projekt aitabavardada teadmisi
iseseisva
liikumisharrastuse
kohta
ning
kujundada digipädevust kehalise aktiivsuse
mitmekesistamiseks mõeldud rakenduste abil.

Auhinnad saab kätte õpetajatetoast.

ARVESTUSE PIDAMINE JA TULEMUSTE
KOONDAMINE
Liikumist võib arvestada jalutamise, jooksmise,
jalgrattasõidu, rulluisutamise vms põhjal.
Kokku arvestatakse kooli põhiselt kõikide
osalejate läbitud kilomeetrid. Kõigi „Looduse
kilomeetrid“ projektis osalenud koolide vahel,
kes saadavad kokkuvõtte läbitud kilomeetritest
hiljemalt 25. maiks, loositakse välja erinevat
spordivarustust ja auhindu.
Saada endiselt kilomeetrid huvijuhile.
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KUHU KADUS VÕLUPUU?
Viimased aastad on auväärset võlupuu ametit kandnud kunagisest kooli aiast alles jäänud vana pirnipuu. Maikuu alguses jätsime vana puuga aga hüvasti. Tema eluring oli täis saanud ja puu hakkas ohtlikuks muutuma
ning tuli likvideerida. Väärika Võlupuu tiitli anname edasi kooliõuel sirguvale järgmisele puule. Sedapuhku saab
selleks punaseleheline iluõunapuu, mille on kooli juurde istutanud meie oma vilistlased ja mis peagi oma
kauneid roosakaid õisi avama hakkab.

#ÄRARÄÄMA KAMPAANIA JÄTKUB
Oleme #ärarääma kampaania käigus saanud edukalt korraldada kõik planeeritud
vaheülesanded. Ent olukorras, kus koolid
on olnud suletud, ei ole neis suuresti tekkinud pandipakendeid mida sorteerida.
Kontaktõpe koolides saab õppeaasta lõpuni olema erandlik ning kampaania auhindasid, Ahhaa Teadusteatrit ning festivalipäeva tuntud Eesti influencer'itega maisjuunis jätkuvate ürituste korraldamise
piirangute tõttu pakkuda ei saa. Sellest
tulenevalt jätkame kampaaniaga 2020 septembris.
Planeerime
selle
lõpetada
oktoobris ning kokkuleppel võitjakoolidega korraldada auhinna üritused samal
kuul. Toomaks õppeaasta alguses koolipere tähelepanu pandipakendite sorteerimisele lubame lisada kampaaniasse septembris veel ühe vahva väljakutse ja täpsustada eelnevalt kõik sellega seotud
olulised tähtajad.

Eesti Pandipakend
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KOOLIÕUEL ON UUS ILME
See aasta tuli kevad teisiti! Karantiini aeg
hakkab tasapisi mööda saama ja õpilastel on
lubatud jälle koolimajas käia. Need kes veel pole
märganud, siis kooliõuel on toimunud päris
palju muudatusi. Vana Võlupuu on kadunud ning
treeningväljak on laienenud. Vahetundidel on
teid ootamas uus tasakaalulinnak, slackline ehk
tasakaalulint ja kiiged.
Huvijuht

ELO VIRTUAALNE VIKTORIIN ÕUES
ON VASTAMISEKS AVATUD!
Pane oma teadmised proovile ja saa uusi juurde.
Küsimustele vastamise saab ühendada mõnusa
liikumisega, sest uus küsimus avaneb ekraanil, kui on
läbitud teatud arv meetreid olenemata liikumise
asukohast. Enne mängima asumist loe järgnev jutt hoo-

1.-5.klass
Username elo-16
Password elo-16

6.-9.klass
Username elo-17
Password elo-17

lega läbi! Viktoriinile vastamine on tasuta.
Lae
telefoni Loquiz äpp. Mäng pane käima õues! Sisesta
kasutajanimi (username) ja parool (password). Pane
tähele, viktoriini küsimused on koostatud kolmele
erinevale vanuseastmele!

10.-12.klass
Username elo-18
Password elo-18

Vajuta - Sign in
Vajuta - Alusta

Meeskonna nimi – sinna sisesta enda viisakas! hüüdnimi.
Meeskonna liikmed – sinna sisesta koha nimi kus mängid.
Vajuta – OK
Riigis kehtib eriolukord. Avalikus kohas tohib viibida üksi või pereliikmetega, teistest ole 2 meetri
kaugusel. Igal nädalal kuni mai lõpuni avame uue viktoriini. Kõik viktoriinid on avatud kuni 31. maini 2020.
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