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1) Projekt „No Water No Life”
Rahvusvahelises eTwinning projektis „No Water No Life”, mis toimus septembris detsembris, võtsid osa
kõik meie kooli õpilased. Projekti raames oli korraldatud projektipäev, mis toimus meie koolis 28 oktoobril.
Osalejatele oli antud erinevad integreeritud ülesanded, mis olid seotud projekti ja õppeainetega. Õpilased
kasutasid digiseadmeid. Päev oli väga huvitav, kasulik ja mitmekesine. Plakatitega võib tutvuda siin.
https://ru.padlet.com/tatjanaguz/6p2zorsa2gqr
Selles projektis osalesid veel õpilased Hispaaniast, Türgist, Horvaatiast ja Assooridelt. See projekt on
saanud kvaliteedimärgi.
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2) Multiprojekt “Twinnime keeletunnid põnevamaks”
Multiprojektist “Twinnime keeletunnid põnevamaks” 2019-2020 võtsid osa 6А klassi õpilased. Inglise
keele tundides nad ei õpi lihtsalt keelt, vaid ka täidavad erinevaid ülesandeid kasutades digivahendeid.
https://padlet.com/tatjanaguz/ubq9gldkb1q1
Lapsed kasutavad oma tundides erinevaid arvuti programme, mis teevad keeleõppimise huvitavamaks.

3

3) Projekt “Democratic school without bullying”
Rahvusvahelise eTwinningu projekti raames “Democratic school without bullying” - “Demokraatlik
vägivallata kool” korraldati 6. detsembril projektipäev “A free - bully day”, millest võtsid osa 7-9 klassi
lapsed. https://live.etwinning.net/events/event/98285
Selle päeva raames said õpilased teada erinevatest vägivalla tüüpidest ja kuidas sellele reageerida. Võeti osa
viktoriinidest ja täideti ülesandeid sülearvutite abil. Töödega saab tutvuda siin.
https://bit.ly/33RSOL7
https://bit.ly/382aUxs
https://youtu.be/hQy9qdo5vqs
Projekt kestis novembrist jaanuarini. Projektis osalesid õpilased Türgist, Eestist, Poolast, Horvaatiast,
Itaaliast, Rumeeniast, Põhja Makedooniast, Slovakkiast ja Albaaniast.
Selle projekti tulemusena loodi ka e-Raamat.
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https://read.bookcreator.com/5lhIGvDCOvWS82XZ5NC2PxXyh8J2/QOr6hWAzQVWGzAhJIZBuwQ

4) Rahvusvaheline üritus “Safer Internet Day”
Meie kooli õpilased võtsid osa rahvusvahelisest üritusest “Safer
Internet Day” /eTwinning event/ Selle ürituse raames algkooli
õpilased täitsid erinevaid ülesandeid ja neile räägiti interneti
ohtudest..

https://ru.padlet.com/tatjanaguz/56bh8rwumx7r
5-9 klassi õpilased võtsid osa viktoriinist «Kübernõel!»
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5) Projekt “How green is your school”
eTwinningu projektist “How green is your school” võtsid osa 6-8 klassi õpilased oma õpetajatega. Selle
projekti raames õpilased arutasid keskkonna probleeme, mis meid ümbritsevad. Projekti raames viidi läbi ka
“Maa päev” - “Earth Day” / 22 апреля/ .https://live.etwinning.net/events/event/117219
Sellel aastal see üritus tähistas oma 50 aastast juubelit ja meie kooli lapsed ning nende vanemad samuti ka
õpetajad osalesid sellel üritusest. Kooli territooriumi koristus, digiplakatite loomine - lapsed kajastasid seda
ka oma töödes. https://ru.padlet.com/tatjanaguz/o5tho9jfrhup
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6) Projekt “Raamatud on elu õppetunnid”
Rahvusvaheline eTwinningu projektist “Raamatud on elu õppetunnid” (“Книги-уроки жизни”) võtsid
osa 4.B klassi õpilased. Projekt kestis terve õppeaasta. Projekti eesmärk oli lastes äratada huvi ja armastust
raamatute ja lugemise vastu. Projekti raames koostasid lapsed ettekanded „Minu lemmikraamat“ , kollaaž
„Huvitavad mõtted ja raamatud“ , vahetasid omavahel raamatute järjehoidjaid j.t.
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Selles projektis osalemine oli põnev ja huvitav. Kingitused saime Poolast.
Järjehoidjad, millised saatsime Läti sõpradele.

7) Multiprojekt 2019/20 - Tvinnime sõpradeks!
Sellest projektist võtsid osa 4 B klassi õpilased. Projekt kestis terve õppeaasta. Projekti käigus õpilased
tutvusid uute eTwinningu sõpradega ja rääkisid endast ja oma õpikeskkonnast. Ülesannete lahendamisel
õpilased õppisid kasutama erinevaid digitaalseid õppevahendeid.
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2763080ab136

https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/4/54/054/94054/files/c2ec675b.mp4

8) Projekt “Mom you are my spring!
Rahvusvahelises eTwinningu projektis “Mom you are my spring!” (“Ema, sa oled mu kevad!”) osalesid
4.B ja 4.L klassi õpilased, samuti Maardu ja Narva koolide õpilased. Selle eTwinningu projekti algatas meie
kool. See projekt on seotud emadepäeva tähistamisega Eestis. Projektitöö käigus joonistasid õpilased
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õnnitluskaarte armastussõnadega ema vastu, õppisid laule ja luuletusi emade kohta, uurisid vanasõnu ja
ütlusi emadest jne.

Lasnamäe põhikooli õpilased valmistasid oma armsatele emadele laulu!
https://www.youtube.com/watch?v=Etjln58GsLw

9) Projekt “Reis Šokolaadimaale” (“ Путешествие в страну Шоколада”)
Rahvusvahelisest eTwinningu projektist “Reis Šokolaadimaale” võtsid osa 4.B klassi õpilased ja Maardu
kooli õpilased. Projektis uurisime šokolaadi ajalugu ning selle klassifikatsiooni. Lapsed esinesid juttudega
oma lemmikšokolaadist ja selle omadustest.
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10) Projekt "Little designers"
Rahvusvahelisest eTwinningu projektist "Little designers" võtsid osa 2.A, 2. - 3.L, 2.D klassi õpilased.
2. klassi õpilastel oli võimalus proovida end väikeste disaineritena.
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11) Multiprojekt 2019/2020 - Mina-sina-meie - я-ты-мы.
Oktoobrist aprillini osalesid 8.A ja 8.B klassi õpilased projektis “Mina-sina-meie - я-ты-мы”. Projekt viidi
läbi koos teiste Eesti koolidega. Projekt on suunatud eesti keele oskuse taseme parandamisele. Lapsed täitsid
erinevaid ülesandeid: kirjutasid tervitusi, kirjutasid jõulukaarte eesti ja vene keeles, tegid ise koomiksit ning
jagasid oma lemmikroogade retsepte.

11

