
TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM

ÕPILASESINDUS KOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinn 19.12.2015 nr. 7-2/1

Algus   15.45 Lõpp 17.00
Koosoleku juhataja: Laura-Liis Moritz, Kristel Küünarpuu
Protokollija: Henri Künnap
Võttis osa 2 juhtkonna liiget
Puudusid: 
Kutsutud: ÕE, Joasaare
Külaline: Erik Joasaare, Eleri Pilliroog

PÄEVAKORD:

1. Pinksivõistlus
2. Kunstiklubi
3. Stiilinädal
4. Ülevaade ÕE tööst ja üritustest

1. Pinksivõistlus:

Auhinnaks saavad 1 tüdruk ja 3 poissi pinksireketi

Maris teeb loosi, kes kellega omavahel võistleb

Toimub 21. jaanuaril 2. korrusel

Osalejate nimekiri on huvijuhi juures

2. Kunstiklubi:

• osavõtt kõigile vabatahtlik, kohustust osa võtta, kaasa teha pole, hindeid ei panda

• klassid 8.-12. klass

• juhendajad: Erik Joasaare, Janika Lainemäe, (Pärtel Eelmäe)



• peamised mõtted: näituste, galeriide ja muuseumide külastamine, loengute 

külastamine,  erinevad kunstiteemade arutelud, installatsioonide ja mõnede kooli 

ürituste kunstilised lahendused/ dekoratsioonid tegemine, kunstifilmide vaatamine - 

arutelu, erineva iseloomuga kunstitööd

• kohtumiste aeg: neljapäeviti peale tunde, iga 2 nädala tagant

3. Stiilinädal:

Neljapäeval ja reedel käime klassides stiilinädalast rääkimas.

Johanna räägib 12. klassiga

Källo räägib 11. klassiga

Beverly räägib 10. klassiga

Mardi räägib 9. klassiga 

Henri räägib 8. klassiga

Jane räägib 6. klassiga

Mia räägib 4. klassiga

Ann ja Anette käivad ringi ja pildistavad laheda stiiliga inimesi ning kõik teised, kes näevad 

kedagi laheda välimusega, küsivad kas võivad nendest pilti teha ja selle fb panna.

ÕE liikmed teevad Stiilinädalal iga päev pilti. Kogunemine 2. vahetunnil teise korruse teleka 

all.

Eelneval päeval postitame stiilinäite evendi alla. Ann,Anete?

6. Sõbrapäev 10.-12. veebr:

Sõbrapäeva fotonurk: Maris, Beverly

Südamekaaslaste leidmine: jagame poolikud südamed, leiad teise poole omaniku ja teed 

temaga pildi, paned evendi alla ja saad midagi.

Toimub sõbrapäeva post postiinglitel on tiivad ja saata saab ka kallistusi. Beverlyl on 

inglitiivad.



7. Sotsiaalmeedia promo:

Igasse sotsiaalmeedia portaali #TSGlaif / #TSGelu / #TSGlife / #TSGlyf / #TSGleben

Nastja: tks uute followeride vahel loosime kasvõi ühe pitsa välja vms

6. Muu:

Juhtkonna koosolek esmaspäeval. Järgmiseks koosolekuks tuleb kujundada endale arvamus 

trimestrite ja lisavaheaja kohta. Mustamäe Linnaosavalitsus tahab luua Noorteparlamenti. 

Igast koolist tuleks viis esindajat ning liikmestaatus kestaks kaks aastat. Rääkisime sellest ja 

loome veel oma arvamusi.

Tuleb mõelda infovahetundidele ja kuidas neid toimima panna. Nt: Enne infovahetundi 

teistsugune koolikell, AGA koolikella ei ole eriti hästi kuulda.

18. veebruar TÕEprojekti raames TTG õpilasesindusega kohtumine: Tulevad Heidi, Johanna, 

Trumsi, Mardi, Henri ja Jane.

Kristel Küünarpuu & Laura-Liis Moritz Henri Künnap

juhataja protokollija


