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1.  TÕE  projekt:

mini EÕEL, projektis saime partnerkoolis: TTG. Aasta lõpus (aprillikuus) kokkamine meie 
koolis koos TTG ÕE-ga. Kui Kristel teada täpsemalt saab, postitab. Toimub meie koolis, sest 
TTG-lased pole nii motiveeritud (vist). Partnerlus kestab kuni 2016 maini, loodetavasti ka 
edaspidi. Jaanuaris on ühine koosolek. 
Laura: kokkamine pole lahendus TTG probleemidele & ei tea kas see üldse toimib. Kuidas me
aitame üksteist nii? 
Kristel: Teeme ära, ainult üks nv, halvimal juhul vaid teeme ühel korral süüa.

OTSUS: osaleme 

2. 53.kk projekt:



http://euroopa.noored.ee/rahastus/noortekohtumised/ 

huvijuht tahab meie kooliga lingis mainitud projketi kirjutada. Võimalikud teemad: tantsimine

(house). Võib nendega ka õpilasvahetust teha.

OTSUS: osaleme.

3.  Palmse mõis:

Rundu mõtles seda mõisa pääset punktisüsteemi auhinnaks. Samas punktisüsteemiks ei sobi, 

sest aegub poole aasta pealt. Ei tea, kas see sisaldab ka bussisõitu. Läheb auhinnaks 

stiilinädala tublimatele osavõtjatele.

OTSUS: Kristel uurib täpsemalt selle kohta, kas see sisaldab ka transporti ja millal see täpselt 

aegub.

4. ÕE ruum

Danielal jt inimestel värve üle. Ruum on hall, värvime üle. Teeme käejäljed, kõik rõõmuga 

nõus. Jaanuari alguses teeme kolimise. Põranda katame kaltsuvaipadega.

OTSUS: Laura räägib majandusjuhiga seoses värvimisega.

5. Aastaplaan:

https://docs.google.com/a/saksa.tln.edu.ee/spreadsheets/d/1_Ty7PNh0pfs92VYhP8aBxglh520

RUUZn1YgyVYlv5kE/edit?usp=sharing

6. Logo:

OTSUS: pilt üleval on meie uus logo, mida hakkame iga ürituse plakatile panema, Britta 

tegeleb edasi märkidega.

7. Jõuluballi ülevaade:

Köögi meeskonnas on Martina, Adeele, Beverly, Jane, Mia, Heidi

http://euroopa.noored.ee/rahastus/noortekohtumised/
https://docs.google.com/a/saksa.tln.edu.ee/spreadsheets/d/1_Ty7PNh0pfs92VYhP8aBxglh520RUUZn1YgyVYlv5kE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/saksa.tln.edu.ee/spreadsheets/d/1_Ty7PNh0pfs92VYhP8aBxglh520RUUZn1YgyVYlv5kE/edit?usp=sharing


Poe meeskonnas on poisid + Kristel

Muffineid teevad Heidi, Jane, Martina, Henri

Mia ostab pildistamispaberit vms ja kroone.

8. Õpilasesinduse promomine:

taas elustada kooli raadio, mis toimuks kord nädalas nt. Reedeti suure vahetunni ajal. Selle 

kaudu saaks õe oma üritusi promoda ning ka muudest tegevustest rääkida. Postitaks ka õe 

protokolle meemodena fb leheküljele. IGA plakati peale, mis on õe tehtud, tuleb tsg õe logo 

peale. Õpilasesinduse stend koos liikmete nimedega.

9. Muu:

Teeme ÕE stendi, mille taustaks on meie käejäljed. Ann ja Anette teevad pilte ning paneme 

neid koos nimedega stendile.

Kristel Küünarpuu & Laura-Liis Moritz Heidi Hein

juhatajat protokollija


