Klass: 3a
Koolirõõmu on suurendanud
Koolirõõm
Hea õpetaja
Sõpradega koos olla
Uus kool
Targaks saada
Uued lauad
Matemaatika ja ujumine
Huviringid
Raamatukogu
Uus klass

Koolirõõmu on vähendanud
Tunde palju
Vara ärkamine
Liiga palju õppida
Vahetund lühike

Mis võiks olla
Mängutuba
Ujula,
Batuut
Arvuti
Loomaaed
Liuväli
Mänguväljak

Mida saaksime kohe ära teha ?
hea käitumine
Hoolas õppimine
Jalgrattaparkla
Vahetund pikem

Klass: 3b
Koolirõõmu on suurendanud
Uus kool, turvaline
Sõbrad
Uus staadion, treenimisvõimalused
Head uued õpetajad
Ekskursioonid
Toredad õpetajad
Huvitavad treeningud
Toredad huviringid
Lõbusad tunnid
Head toidud
Avar raamatukogu
Moodne spordiväljak
Sisukad vahetunnid
Koolivorm

Koolirõõmu on vähendanud
Raske koolikott
Mõned päevad pikad
Puudub ujula

Mis võiks olla
Ujula
Vabaaja keskus
Klassides võiks olla telekas
Pikem vahetund
Puutetundlik tahvel
Uisuväli
Talveaed

Mida saaksime kohe ära teha ?
Kapp, kuhu panna asjad
Hoida korda
Muuta käitumist

Klass: 6a
Koolirõõmu on suurendanud

Koolirõõmu on vähendanud

Mis võiks olla

uus modernne võimla

lärm vahetunnis
5. ja 6. klasside poisid ropendavad käituvad
halvasti – arvame, et see on vägivaldsete
filmide liigse vaatamise tagajärg

vaikuse ruum vahetunnis puhkamise
jaoks
käitume korralikult
lärmakatele võiks olla jooksutuba,
kus nad vahetunnis saavad ennast
tühjaks joosta
õpime hästi

uued sportimis- ja trennivõimalused

meie klassis puudub projektori ekraan

korralik staadion ja turnimisväljak

head ja rõõmsad õpetajad

Mida saaksime kohe ära teha ?

ei unusta kooliasju koju

halvad hinded

eraldi poiste ja tüdrukute klassid
planetaarium loodusteaduste
õppimiseks

remonditud maja

palju õppida

smart-tahvel võiks klassis olla

saame olla head sõbrad üksteisele

palju sõpru

sööklas on liiga väiksed portsud

lapsed hoiavad uut puhast maja rohkem
hea puhvet
koolivorm
ühekohalised pingid
huvitavad mänguvahetunnid
hea toit koolisööklas
põnevad üritused (õpetajate päev)
uus majaplaneering on algklassidele
uusi võimalusi pakkuv ja loogilisem kui
varem

vähem loba – rohkem tööd

Klass: 4b
Koolirõõmu on suurendanud

Koolirõõmu on vähendanud

Mis võiks olla

Mida saaksime kohe ära teha ?

Koolis on lõbus
Saab sõpradega koos olla
Õpetajad meeldivad

Vara peab tõusma
Väsimus
Noritakse

Meie korrusel pinksilaud
Söögid paremaks
Bassein võiks olla

Rohkem õppekäike
Vähem lärmata
Omavahel olla sõbralikum

Saab õppida
Palju peab õppima
Vahetunnis saab erinevate vahenditega Materjali ei omandata õigeks
tegutseda
ajaks

Klassis puutetundlik tahvel Koristada enda järel
Ekraan projektorile
3D telekas klassi
Rohkem ekskursioone

Hoida puhtust

Klass: 5a
Koolirõõmu on suurendanud

Koolirõõmu on vähendanud

Mis võiks olla

Rõõm suurest võimlast

Koolikell on imelik
Garderoobid on läbipaistvad,
kitsad

Ujula

Mida saaksime kohe ära teha ?
Vahetunnid pikemaks, et saaks
järele vastata

Pikemad vahetunnid

Rohkem mänge

Ilus raamatukogu
Lauajalgpall vahetunnis
Head õppimistingimused
Lahedad õpetajad
Head sõbrad

Üldiselt pole miski vähendanud

Klass: 5b
Pluss
uued sõbrad
palju mänge
renoveeritud kool
väga ilus ja suur raamatukogu
uus koolivorm
uued õppevahendid
rohkem vaba aega
head söögid
uus ja suurem võimla
uued õpetajad
kaasaegsed klassiruumid
suurem valik koolivälist tegevust

Miinus
rohkem vaja õppida
igal päeval kaheksaks kooli
ained on raskemad
rohkem tunde

võrdus
kergemad õpikud
õpikute asemel tahvelarvutid
lühem koolipäev
pikemad vahetunnid

Küsimärk
rohkem abivalmidust
olla sõbralikumad
peab olema väga aus
olla lahkemad üksteise vastu
isiklik koolikoti tassija
rohkem viisakust

Mõttetahvel
"Koolirõõm"
Klass: 6a
Koolirõõmu on suurendanud
Uus kool
Sõbrad
Uus staadion, treenimisvõimalused
Head uued õpetajad

Koolirõõmu on vähendanud
Tunde palju
Suvevaheaeg sai otsa
Halvad klassikaaslased
õppimine/karmid õpetajad
Kooli puhtus

Mis võiks olla
Ujula
Lift
Kino
Puhvet: suurem- avaram
Puhvet: rikkalikum valik

Mida saaksime kohe ära teha ?
Koolitoit paremaks
Tunnid lühemaks
Tõsta õpetajate palka

Klass: 6b
Koolirõõmu on suurendanud
Uus, puhas, remonditud koolimaja.

Koolirõõmu on vähendanud
Mis võiks olla
Õppeained tunduvad raskemad
kui5.kl-s
Segajad tuleb tunnist välja saata

Puhtad WC-d

Mõnes tunnis lärm

Uus staadion ja suur võimla.

Hinded on halvemad kui varem Vähem kodutöid ja tunde

Õpetajad võiksid sõbralikumad olla

Head hinded

Karm matemaatika õpetajad ja
sagedased tunnikontrollid
Tunniplaani muuta . Eriti pikka reedet
Raamatukogutöötaja ülbus
Rohkem väljasõite
Koolilauad algklasside majas, kus me õpime,
Pidev üles ja alla käimine
on liiga madalad

Abivalmis sõbrad

Kaamerad

Sõpradega taaskohtumine
Õppetundides vestlused, nali ja filmide
vaatamine

Kunstmuru

Uued õpetajad ja klassijuhataja.
Maadlustrenn

Toidu ühekülgsus

Rohkem toiduvalikuid

Mida saaksime kohe ära teha ?
Kodutõid rohkem tegema
Klassikaaslastega paremini läbi
saama.
Kogu klass peaks õppima paremini

Sporditulemused paremaks
Oma tujusid muuta
Kogu klass peaks segajatele
märkusi tegema
Kui keegi lärmab, peaks ise vait
olema, rahu säilitama
Õpetajat õpetamise ajal mitte
segama

Klass: 7a
Koolirõõmu on suurendanud

Koolirõõmu on vähendanud

Mis võiks olla

Mida saaksime kohe ära teha ?

Remonditud kool

Kurjad õpetajad

Vähem treppe

Head hinded

Kooli vägivald (sõimamine)

Parem toit sööklas

Võiksime jälgida oma käitumist
Hoolida meid ümbritsevatest
inimestest

Klass: 7b
Koolirõõmu on suurendanud

Koolirõõmu on vähendanud

Õppimine

Halvad hinded

Sõbrad
Hea toit

Kodutööd
Vähe tasuta huviringe
Halb arusaamine tunnist
(probleem kakskeelsetel
õpilastel)

Head õpetajad
Remonditud kool

Mis võiks olla

Mida saaksime kohe ära teha ?

Raamatukogus suurem valik
raamatuid
Seinade värvi kiire
määrdumine

Vahetunnis ruum, kus oleks
võimalus joonistada ja olla vaikselt
Vahetunnis võimalus olla õues (
septembris ja mais)
Filmide näitamine

Klass: 8a
Koolirõõmu on suurendanud

Koolirõõmu on vähendanud

Mis võiks olla

Mida saaksime kohe ära teha ?

Sõpradega suhtlemine ja kohtumine

Kesine söök

Rohkem süüa

Kooli uus välimus
Õppimine
Toredad klassikaaslased
Positiivsed hinded

Tunnid on rasked
Puberteedis õpilased
Ebaviisakas käitumine
Rumalad inimesed

Huvitavad tunnid

Rohked kodutööd

Vähem tunde
Väiksem koormus kodustes
ülesannetes
Rikkam söögivalik
Hiljem koolitulek
Lauajalgpall
Sõbralikud suhted
omavahel

Mõnus keskkond

Lühikesed vahetunnid

Ausus ja viisakus

Negatiivsed hinded
Halb tuju
Organiseerimata õpetajad
Lärm, karjumine

Läbikäimine suurematega
Pelmeenipäev
Rohkem ekskursioone

Austus õpilaste vastu
Pikemad vahetunnid
Sõbralikumad õpetajad
Vähendada töökoormust
Vaiksed tunnid
Olla ise algatuseks ja alustada
iseendast

Klass: 8b
Koolirõõmu on suurendanud

Koolirõõmu on vähendanud

Mis võiks olla

Mida saaksime kohe ära teha ?

renoveeritud koolimaja

Klassis osadega läbisaamine

Saali trennid oma õpilastele tasuta

Sõbrad (uued ja vanad)
Head õpetajad

Normaalne õppeedukusega
Parem läbisaamine
klassikaaslastega
Muutused koolitoidus

Uued klassikaaslased

kaamerad
Koolitoit on kehvemaks läinud
Kehalise kasvatuse tunnid vihmaga
õues
Koolil võiks olla oma ujula

Hoida oma koolimaja

Mõnusad koolikaasased

Halvad hinded

Osades tundides käituma viisakamalt

Kool võiks olla puhtam

Olla sõbralikumad üksteisega
Rohkem ekskursioone

