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MÄRTSIKUU KOOLIMAJAS
14. märts oli emakeelepäev.
Seda tähistati emakeelealase
viktoriini, ilusate sõnade kirjapanemise ja etteütluste kirjutamisega.
Õpetaja Ada Tuuliku juhendamisel läbis 5.- 9. klass viktoriini,
kus pandi proovile keeleteadmised, õigekirja põhireeglite tundmine ja kirjandusalased teadmised.
Õpetajate Signe Bachmani ja
Külli Reinarti õpilased kirjutasid
etteütlust.
Seoses emakeelepäeva ja Juhan
Smuuli 100. sünniaastapäevaga
(19. veebruaril), toimus koolis
ettelugemispäev. II ja III kooliastme õpilased lugesid jutustust „Meremees Murka“. Lugemine toimus klasside kaupa, nii
oli kõigil võimalus harjutada
ilmekat ja arusaadavat ettelugemist ja üksteise kuulamist.
Õpetaja Ada Tuulikul on plaan
külastada 5. - 6. klassiga Muhu
muuseumi.
Muuseumituuril
saadakse ülevaade näitustest ja
vanavanemate aegsest elust.
Märts on ka teatrikuu. Meie
kool planeeris teatrireisi Eesti
Draamateatrisse vaatama etendust „Lohe needus“. Kahjuks jäi
etendus näitleja haigestumise
tõttu ära, kuid teatripersonal
korraldas meile vahva ekskursiooni teatrimajas. Nii saime

tasuta
infoleht

tutvuda erinevate rekvisiitide ja
õmblustoa tegemistega, pöördlava ja erinevate saalidega. Mudilaskoor sai laval ka väikese
laulu esitada.
Kuna me olime pika maa maha
sõitnud, siis kasutasime Tallinnas olekut ka Tervisemuuseumi
külastamiseks. Seal ootasid
meid vastavalt kooliastmetele
õppeprogrammid, kus räägiti
muutustest, mida toob kaasa
suureks kasvamine.
Kuna seekord me teatrietendust
ei näinud, siis oodatakse meid
Draamateatrisse tagasi 3. mail.
Mitme kuu vältel käisid 2. klassi
õpilased Leisi kooli ujulas ujumistundides. Kõik on saanud
veega sõbraks, on lisandunud
palju julgust ja ujumisoskusi
lihvitud. Nii on kõigi õpilaste
poolt läbitud esmased ujumiskursused.
Märtsis sai koolis teha vahvaid
fotosid nii endast, koos sõpradega ja klassipilte. Fotograafid
käisid Tornimäel kohal Saare
Fotost.
Meie kooli 1.- 9. klassi matemaatikahuvilised õpilased said
võimaluse osaleda maailma
populaarseimal matemaatikavõistlusel KÄNGURU, mille eesmärgiks on mänguliste ülesannete kaudu populariseerida
matemaatikat. Õpilasi juhendasid matemaatikaõpetaja Kaidi
Rannaäär ja klassiõpetajad Signe Bachman ning Külli Reinart.

Märtsi lõpupoole toimus “Jäljendusvaadend 2022”. Jäljendati nii kodu- kui ka välismaiseid
artiste. Vaadata ja kaasa elada
sai kõikidele osalejatele. Igast
vanuseastmest valiti ka edasisaajad, kes esindavad meie kooli 1. aprillil Leisi koolis maakondlikul “Jäljendusvaadendil”.
Edasisaajad
maakondlikule
võistlusele on:
*2. klass, kes jäljendas ansamblit Karavan lauluga “Pärlipüüdja”;
*4.klass, kes jäljendas ansamblit
Vanilla Ninja looga Club Kung Fu
ja
*8.-9. klassi poisid, kes parodeerisid Sünne Valtri feat. Väliharf looga "Majakad".
Žüriis esimees oli kooli direktor
Raili Nõgu, liikmeteks meie kooli
õpetajad Ada Tuulik ja Tiina
Ruus, Pöide Semud Noortekeskuse juht Anelje Aunbaum,
Pöide osavallakogu esinaine
Õnne Sööt.
Üllatuslauluga esinesid Noortekeskusest Anelje Aunbaum ja
Kaisa Valk.
Aitäh klassijuhatajatele, vanematele, žüriiliikmetele ja abilistele, kes aitasid lapsi vajaminevate riietuste ja ettevalmistustega.
Ilusat kevadet!
Anneli Leis
Tornimäe Põhikooli huvijuht

TEGEMISI RAAMATUKOGUS
Nüüd on võimalus raamatuid
tagastada 24/7! Eelmisest
nädalast
on
Tornimäe
rahvamaja peaukse kõrval
raamatute tagastuskast.

TORNIMÄE
NOORTEKA MÄRTSI
TOIMETUSED:

TORNIMÄE
RAHVAMAJA
KUTSUB KÜLLA

10. märtsil toimus Tuleviku
kompass, kus osalesid Tornimäe kooli 9.klass.
16. märts toimus taimede istutamis õpituba

Pildil tagastuskast
Foto: R. Lauge

Neljapäeval, 7. aprillil, on
raamatukogu avatud 15.45 –
18.00. Olen hommikupoolikul
Kuressaares koolitusel.
Märtsikuus raamatukoguringi
ära jäänud näidend „Mängult
ja päriselt” toimub esmaspäeval 18. aprillil rahvamaja
suures saalis kell 14.45. Tere
tulemast kõigile!
Koolivaheajal, teisipäeval 26.
aprillil kell 14, on taaskord
tulemas
meisterdamistöötuba. Seekord on plaanis teha
makrameetehnikas seinakaunistus. Hea võimalus teha
endale või emale emadepäevvaks kena kingitus.
Raamatukogu on avatud
E, K 9 – 16
T, N 9 – 18
Kohtumiseni raamatukogus!
Rita

24.märts toimus Tornimäe
põhikoolis Playback, kus kõigi
osavate ja andekate seast oli
raske välja valida seda ühte
lemmikut. Seega maakonda
lähevad esindama lausa 3
võistkonda!
Esmaspäeviti toimub noortekas kokanduse ring, kus proovime raskemaid ja ka kergemaid retsepte.
Näiteks 14. märts tegime erinevaid shushisid.
Aprillis on plaanis ette võtta
seos kalendriga.

8. aprill kell 18.00
Lihavõttedpühad
rõõmupühad
18. aprill kell 14.45
Maia Punaki näidend
Mängult ja päriselt
Tornimäe raamatukoguringi etendus
3. mai kell 19.00
Etendus „Uus peatükk“
Vana Baskini teater
5. mai kell 18.00
Kontsert pühendatud
emadepäevale
„Kevad südames“

Tulemas on munade värvimine
taimedega lisaks on plaanis
taaskord Actionboundiga teha
orjenteerumine ehk MUNAJAHT!

10.aprillil kell 12.00 Saaremaa tervisepäevade raames Pöide
terviserajal MEELDIVALT MÖNUS MOBO MATK
16.aprillil Sinilillejooks Saaremaal (Anname au!)
toimub Tornimäel, koolimaja taga.
Kell 10.00 saab sooritada üldfüüsilist testi ning on Sinilillekeste jooks (laste jooks).
Kell 11.00 on ühisstart põhijooksule, mis on 3,2 km.
On võimalik tutvuda KT, NK, NKK ja KL tegevusega.

TORNIMÄE KIRIKU
TEATED

TORNIMÄE RAHVAMAJAS
töötab
teisipäeval, neljapäeval ja
reedel
JUUKSUR MARET SAAT

03.aprill - Johannes Redelikirjutaja pühapäev 10.00.
Jumalik liturgia

AEG LEPI KOKKU TEL
5100688

22. aprill Suur Reede 18.00
- Kristuse matmisteenistus

Madis Mäe on PÖIDE
piirkonnas korstnaid
pühkimas
27. – 29. APRILL
Registreeri omale aeg:
Teenuskeskuses või helistades korstnapühkijale
53901048

23. aprill 23.30 - Ülestõusmispühade keskööteenistus, ristikäik
24.aprill kell 10.00 - Ülestõusmispühade Liturgia

Alates 15. märtsist algas
taotluste vastuvõtt järgmiseks õppeaastaks:
lasteaiakoha määramiseks
ja esimesse klassi määramiseks.
Taotluste vastuvõtt toimub
elektroonselt ARNO keskkonnas
(https://arno.saaremaaval
d.ee).
Esimesse klassi määramiseks kuni 31. märtsini ning
lasteaiakoha määramiseks
kuni 15. aprillini.
Vajadusel saab taotluse
esitada ka paberkandjal.

Lahkunud
MAIE TERAS
19.05.1942 - 07.03.2022
REIN ALAS
13.04.1954 – 24.03.2022

TORNIMÄE RAHVAMAJAS
JUUKSUR
13. APRILL
11.MAI
KADRI 5217558

SEMINAR JA DEMENTSUSEGA INIMESTE LÄHEDASTE
TUGIGRUPP SAAREMAAL
5. aprillil 2022 kell 13.00 toimub Kuressaare Haiglas tasuta seminar "Dementsusega inimese toimetuleku toetamine". Seminari
ruumi pääseb enne haigla peaukse välistreppe.
Kava:
13.00-14.30 Dementsuse märkamine, sümptomid, toimetuleku
toetamine läbi keskkonna, suhtlemise ja tegevuste. Tegevusterapeut ja nõustaja Hanna-Stiina Heinmets (MTÜ Elu Dementsusega
ja Dementsuse Kompetentsikeskus)
14.30-15.00 Kohaliku Omavalistuse sotsiaalteenused ja toetused–
Kai Albert (Pihtla Sotsiaalhoolekandeteenistuse sotsiaaltööspetsialist)
15.00-15.15 arutelu
15.30- 17.30 TUGIGRUPP dementsusega inimeste lähedastele.
Tugigruppi juhivad Imbi Lamp ja Hanna-Stiina Heinmets
Info: eludementsusega@gmail.com
Seminarile on oodatud lähedased, hooldus- ja tervishoiutöötajad
ja kõik huvilised!

Trükk: OÜ G. Trükk. Trükiarv 360
Pöide Uudised ilmub üks kord kuus. Teated saata: liinaluik@gmail.com; toomas.oll@saaremaavald.ee
Internetis: https://www.saaremaavald.ee/et/poide

