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Ühisprojekt Tallinna Teeninduskooliga
13. oktoobril 2017-2018. õppeaastal meie kooli 8-9 klassi 16 õpilast osalesid Tallinna
Teeninduskooli ühisprojektis. Projekti eesmärgiks oli tutvustada õpilastele Tallinna
Teeninduskooli koolitussüsteemi ning kooliealistele mõeldud praktiliste oskuste
arendamist. Projekti nimi oli “Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe
laiendamine”. Õpilased võtsid osa praktilistest tegevustest. Teatud summa eest pidid
nad ostma poest toiduained ning tegema nendest süüa.
Meie õpilased tegid need ülesanded ilusti ära ning said töökogemusi uues
õppeasutuses.
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Projekt «Taaselustatud aeg»
Kingitused võivad olla erinevad. Keegi kingib juubilarile lilled ja kommid, keegi
saadab sünnipäevalapse huvitavale reisile, keegi kutsub kinno või teatrisse. Lasnamäe
Linnavolikogu aktiivsel toetusel Lasnamäe Põhikool pühendas Eesti Vabariigi 100.
juubeli ajaks suure huvitava projekti nimega «Taaselustatud aeg». Autorite arvamusel
just nimelt see kollektiivse loovuse vorm võimaldas kõige paremini väljendada
projektiosaliste suhtumist oma kodumaa vastu.
Projekt sisaldas mitu etappi ning toimus 2018. aasta juubelikuus - 1. kuni 20.
veebruarini.
Loomigulised töötoad "Lilled Lindale" ja "Vikerlase killud" LPK õpetajate
juhendamisel tutvustasid Lasnamäe õpilastele ja õpetajatele luulet eesti rahvariietest
ning muhu tikandite järgi valmistatud prossid ja kaelaripatsid-nukud andsid
põlvkondade vahelisele dialoogile uue emotsionaalse tähenduse.
Foto-kollaažide loomiseks kasutati ultramoodsaid tehnoloogiaid, mille üle Eesti on
uhke. Pildistamised LPK õpilaste poolt toimusid erinevates Eesti maakondades.
Piltide loojad Polina Slepova ja Dmitri Melnikov on kooli sõbrad. Lindakivi
kultuurikeskuses esitleti publikule fotosid pealkirjaga « Selle maa lapsed». Iga foto on
ainulaadne sild tänapäevase elu ja traditsiooniliste väärtuste vahel. Lasnamäe vanem
Maria Jufereva tervitussõna järel LPK 4-5 klassi õpilased avasid näituse P. Slepova
muusikaetenduse lavastusega «Kodumaa laulu tiibadel».
Projekti kulminatsiooniks oli videokonkurss "Külma mere ballaadid", kus näidati
Lasnamäe erinevate koolide õpilaste EV aastapäevale pühendatud 13 filmitööd. Viie
filmi režissöörid pälvisid Lasnamäe linnavalitsuse poolt auhinnad. Konkurss tõi
vaatajatele Eesti peamise rikkuse — selle maa lapsed, kes väärtustavad eesti kultuuri
omapära ning on väga uhked oma riigi saavutuste üle.
Palju õnne, Eesti!

Rahvusvahelised projektid
2017-2018
Projekt “Travel around the world”.
November-detsembris 6A klassi õpilased võtsid osa rahvusvahelisest projektist
“Travel around the world”.
Lapsed said tuttavaks projektis osalejatega erinevatest maadest ja said palju uut ning
huvitavat informatsiooni Euroopa riikidest. Projekti töökäigus õpilased kasutasid
digivahendeid. Projekt sai väga huvitavaks ning mitmekülgseks. Projektijuhina oli
Tatiana Guž.

Projekt «I'll send you a Christmas card - CHRISTMAS CARDS EXCHANGE 2017»
Rahvusvahelisest projektist «I'll send you a Christmas card - CHRISTMAS CARDS
EXCHANGE 2017» võtsid osa kõik 5. klasside õpilased Jelena Šlaitas ja Svetlana
Obozenko juhendamisel. Selles projektis osalesid 20 maad. Projektis osalejad saatsid
teine - teisele jõulukaarte, mis olid valmistatud laste poolt. Samuti lapsed tegid
erinevaid ülesandeid: esindasid oma maad, jutustasid endast ning koostasid kollaaži.
Projekt kestis jõulude ajal ning lastele väga meeldis.

Projekt «Development of tourism and its importance»
Rahvusvahelisest projektist «Development of tourism and its importance» võtavad osa
5. väikeste klasside õpilased. Õpilased peavad esindama oma maad, rääkima selle
vaatamisväärtustest, traditsioonidest, kultuurist ning esindama oma kooli. Projekt on
planeeritud mitmeks kuuks ning lõpeb aprillis 2018 a. Projektijuhiks on Jelena Šlaitas.

Projekt «Christmas 2017 cards exchange»
Rahvusvahelisest projektist «Christmas 2017 cards exchange» võtsid osa meie kooli
kõige väiksemad lapsed — 1A, 1D ja 1G õpilased oma klassijuhatajate Svetlana
Savinova ja Svetlana Afonina juhendamisel. Lapsed valmistasid oma kätega 66
jõulukaarti ning saatsid neid Kreekasse, Slovakkiasse, Türgisse, Itaaliasse jm.
.

Projekt «Christmas in my country“
Rahvusvahelisest projektist «Christmas in my country“ võtsid osa 3 ja 4. klasside
õpilased.
Nad saatsid kaarte lastele teistest riikidest. Meie lapsed usinasti ning suure huviga
valmistasid õnnitluskaarte, samas palju fantaseerides ning loodusmaterjale kasutades.
Me väga loodame, et kaardid meeldivad teistest maadest lastele. Projektijuht — Irina
Balanina.

Projekt «Let’s eat vitamins!»
Rahvusvahelisest projektist «Let’s eat vitamins!» võtavad osa 4. klassi õpilased
Marina Koprova ja Jelena Beresneva juhendamisel. Samuti projektist võtavad osa
koolilapsed Slovakkiast, Rumeeniast, Türgist ning Leedust. Selle projekti eesmärgiks
on tervislikke söögiharjumuste arendamine lastel ning samuti tervisliku eluviisi
populariseerimine. Lapsed mängivad huvitavate mängudega, laulavad, joonistavad,
mõtlevad välja uusi tervislikke retsepe ning samuti söövad palju juur- ja puuvilju.

