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SEPTEMBER KOOLIMAJAS
Sügis algas traditsioonilise 1.
septembri aktusega. Esimene
koolikell on oluline nii esimese
klassi õpilasele kui ka igale
õpetajale ning lapsevanemale.
Kohe läks käima traditsiooniline RATTAGA KOOLI sügisvõistlus, mis on mõeldud neile 4.-9.
klassi lastele ja kooli töötajatele, kes elavad koolimajast kaugemal kui 1 km. Võistluse arvestuses osalevad vaid kiivriga
sõitjad.
Septembri teisel nädalal toimusid
raamatukogutunnid
Tornimäe raamatukoguhoidja
Rita Lauge eestvedamisel. Õpilastele tutvustati erinevaid
raamatuid ning toimus väike
meisterdamine.
Valmistati
järjehoidja, mida on raamatute lugemisel hea kasutada.
Septembris saime läbi viia
maikuus ära jäänud Keskkonnainvesteeringute
Keskuse
poolt rahastatud projektireisid.
I kooliaste läbis programmi
„Loodus- ja pärandkultuuririkkused Vilsandi rahvuspargis“.
Sõit oli küll pikk, kuid Loona
mõis on väga huvipakkuv ja
meeldejääv.
II kooliaste matkas Abula õpperajal ning õppis märkama ja
leidma loodusrikkusi.

tasuta
infoleht

III kooliaste viibis meeldejääval
matkal Harilaiul. Aitäh RMK
Mustjala Looduskeskuse programmijuhtidele Heli Alliksoonile ja Anni Filippovile.

Eva Maria Reinart, Kristina
Alas, Katriin Rannaäär, Marek
Kand, Katrin Linde, Kärt
Reinart, Brenda Miil ja Madis
Laas.

Septembris toimus staadionil
kooli spordipäev.
Meie kooli õpilased Kaspar
Linde ning Braian Miil osalesid
koos Orissaare Gümnaasiumi
õpilastega ühise võistkonnana
Tartus TV 10 Olümpiastarti
mitmevõistluse finaalis, kus
saavutati väikeste maakoolide
arvestuses esikoht. Aitäh juhendaja Margo Rüütelile.

Jätkuvad õuevahetunnid peale
2. tundi ja vanemate klasside
õpilaste abil viime igal päeval
peale 5. tundi läbi mängu- ehk
liikumisvahetunni.

23.septembril osaleti heategevusjooksul Muhus nende laste
heaks, kes on kaotanud liikumisvõime.
Sügist tervitasime rattamatkaga Kahutsi maalinnale ja sealt
edasi Koigi maastikukaitsealale. Koigi rabasse on võimalik
minna mitmelt poolt ja erinevaid radasid. Ka seekord nägime ära rabataimed ja nobenäppudel oli võimalik korjata
või maitsta jõhvikaid ja pisut
ka pohlasid. Ilm oli ilus ja rõõmu jätkus kõigile, kes soovisid
osaleda.
Toimusid õpilasesinduse valimised. Sel aastal valiti presidendiks Aveli Taniorg, asepresidendiks Braian Miil ja
sekretäriks
Grete
Matov.
Õpilasesindusse kuuluvad veel

Ka õpetajad peavad õppima.
Sel sügisel osaleme kolleegidega digikiirendi koolitusel,
mille eesmärk on toetada
koolimeeskonda tehnoloogia
õppetöösse kaasamisel.
Oktoobris
on
tulemas
õpetajate päev, taimeseade,
helkuripuu ehtimine ning moeja muusikanädal. Samuti ootab
ees esimene koolivaheaeg.
Ilusat sügist!
Anneli Leis
huvijuht

NOORTEKESKUSE TEGEMISED
Tornimäe Noortekeskus on
suvi läbi vahelduva eduga avatud olnud.
Suve jooksul said noored nautida õuealal olevaid atraktsioone, mis said tänu Haridusja Noorteametile soetatud. Oli
tore näha, et tänu sellele veetsid noored oma aega rohkem
õues, kui siseruumides. Peab
tõdema, et eksisin isegi rohkem õue korvpalli mängima,
kui arvuti taha tööd tegema.
Eriti äge oli näha, kuidas noored ja mõni täiskasvanugi asju
kasutasid, kui noortekeskus
suletud oli.
Ilmselt tekitas noorte sumin
suvel seal veidikene rohkem
müra, kui tavaliselt. Tore aga
oli see, et lähedal asuvad elanikud olid pigem mõistlikud ja
tõdesid, et tore on, et lastele
ja noortele seal tegevust leidub.
Kõige raskem on vist kasutada
slack-batuuti. Aga eks harjutamine teeb meistriks ja järgmine suvi käime kõik nagu
professionaalid seal trikke tegemas.. loodetavasti.
Suvi möödus üsna töökalt,
meeleolukalt ja vast võib sellega rahule jääda.
Suvel sai veel läbi viidud ka 3D
koolituse projekt, mis toimus
tänu Saaremaa Valla huviharidustoetusele. Saime selgeks
põhitõed 3D jooniste tegemistest, ning nüüd saame igasuguseid ideed läbi programmi
teoks teha.

Sügise saatsime noortega ära
õhtuse Koigi raba matkaga.
Kõik Tornimäelt kaasa võetud
noored tegid raja ilusti läbi,
ning pean tunnistama, et mul
oli sammu pidamisega üsna
raske, kuna tempo oli üsna
kiire.
Sügis toob noortele uusi üritusi, koostöös ka naaber noortekeskustega. Seetõttu tasub
silma peal hoida noortekeskuse Facebooki lehel.
Sel aastalgi on toimumas 30.
oktoobril Halloweeni pidu,
kuhu ootame 7-26 aastaseid
noori, aga sellest siis kui aeg
hakkab sinnamaale jõudma.
Kui juba sõna anti siis soovin
siin välja tuua ka selle, et
noortekeskuse keldrikorrusel
on olemas piljardi mängimise
võimalus.
Kel soovi võib tulla julgelt piljardit mängima, noortekeskuse lahtioleku aegadel või siis
võimalusel leiame muu aja.
Noortekeskuse ruume saab
üürida erinevate tähtpäevade
tähistamiseks. Võta julgelt
noorsootöötaja ühendust.
Noortekeskus on praegusel
ajahetkel avatud
E, T, R 12-18 ja
K, N 13-19.

RAHVAMAJA
Jällegi peab tõdema, et suvi on
möödunud ja rahvamajas algab uus hooaeg.
Uuel hooajal ootavad ringe ees
mitmed väljakutsed
Maakonna tantsu- ja
laulupidu

Ida-Saaremaa
lasteaedade tantsu-ja laulupidu

Naiste tantsupidu

Mitmed žanripäevad

Jõulukontsert

Vabariigi sünnipäeva
tähistamine

Europeade Klaipedas

Külateatrite festival

Provintsiteatripäevad
jne
Tegutsemist
jätkub,
uusi
tantse ja laule juba õpitakse.
Meie majas tegutsevad ringid
ootavad
uusi
liikmeid.

TORNIMÄE SEGARÜHM ootab
oma rühma tantsupaare, segarühm on pika traditsiooniga
ja esitab endale uusi ja toredaid väljakutseid. Neid juhendab Ave Erikso. Anna julgelt
teada.
Samuti ootavad uusi lauljaid
naisansamblid KENA JA VOKIRATAS. Laul teeb ju rinna
rõõmsaks, ootame, ootame.
Peagi hakkab tööle käsitööring, jälgige reklaami, olete
oodatud.
Kellel on uusi ettepanekuid
uute ringide osas, on samuti
teretulnud.
24. oktoobril tähistame üle
Eestilist rahvamajade päeva.
Tornimäe rahvamajas toimuvad ringide proovid, ajaloohõnguline koosviibimine "Kes
minevikku ei mäleta, elab tulevikuta” (algus kell 11.00).

Kõrvitsa (suvekõrvitsa) ja tomati, hoidiste ja kõrvitsa (suvekõrvitsa) kookide konkurss.
Ootame Teilt konkursiks hoidised
juba
alates
19.oktoobrist ja koogid palume tuua laupäeva hommikul
rahvamajja
kella
12.00.
Ootame aktiivset osavõttu ja
kindlasti on ootamas konkursil
toredad auhinnad.
Nii läheb meie uus hooaeg
käima, kindlasti ootavad ees
veel uued ja huvitavad ettevõtmised, jälgige reklaami.
Uute kohtumisteni, olgem
terved ja näitame sellele uuele
haigusele, et me oleme temast
tugevamad, ühesõnaga õpime
temaga elama.
Ilusat sügist
Krista

Kohalik ajaloohõnguline koosviibimine
"Kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta"
laupäeval 24. oktoobril
kell 11.00
Tornimäe Rahvamajas
Käsitletavad teemad:
1. 65 aastat tagasi toimunud Eduard Õuna ja ta pere
edukas põgenemine meritsi Pae sadamast Rootsi
Kuningriiki ja nende edasine saatus.
2. Salapärane tulekahju eelmise sajandi 60.-ndate
aastate keskpaigas Lugusniidil.
Kellel huvi, tulge osalema!
Küsimuste puhul vastab telefon 56908482

Väärikas eas sünnipäevalapsed oktoobrikuus

Pöide Maarja kiriku teated
11.10 kell 13.30
Lõikustänupüha missa

Aino Sinor
Milvi Oll
Hannu Veiko
Kalevi Lindqvist
Noimi Oll
Lia Hansen

87
75
75
70
90

Korstnapühkija Madis Mäe
Pöide Piirkonnas 4.- 6 november 2020.
Registreerimine telefonidel
452 5157, 509 6104 või
e-posti aadressil
toomas.oll@saaremaavald.ee

25.10 kell 13.30 missa
Teenib õpetaja Veiko Vihuri

"MUINASJUTUHOMMIK RAAMATUKOGUS"
Pühapäeval, 25. oktoobril kell 11.00 Tornimäe raamatukogus.
Kes on oodatud?
Tere tulemast igas vanuses lastele, kellele meeldivad muinasjutud
ja head lasteraamatud. Emad- isad, vanaemad- vanaisad on ka
kaasa oodatud.

Tornimäe kiriku teated
1. november
kell 10.00 - Jumalik liturgia
Üldhingepalve

Mida teeme?
Kuulame muinasjuttu, meisterdame,
sirvime raamatuid ning
vaatame nukunäidendit.
Lõpuks sööme pannkooke
Tervitades ja kõike kena
Rita Lauge
Tornimäe raamatukogust

TORNIMÄE RAHVAMAJAS
JUUKSUR
14. OKTOOBER
KADRI 5217558

Sündinud
MEELIS LAAS
19.08.2020
Oti küla
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