Töötoad gümnaasiumi
sisseastumistestile registreerunutele
 Reedel, 4. märtsil
 Gümnaasiumi õppehoones

 Geograafia töötuba „Minu unistuste reis“
Kell 10:00-10:45 ja 11:00-11-45
Ruumis 312
Töötoas õpime, kuidas Google Earthi programmiga
luua kerge vaevaga nutikat ja põnevat teekonda
mööda meie koduplaneedi lemmikpaiku. Ülesanne
seob arvutikasutamise oskused info otsimise ja
kaasaegse esitamisega võimalustega. Ühes ülesandes
rakendatakse korraga mitmes eri aines saadud
teadmisi ja oskusi: arvutikasutamine, geograafia,
ühiskonnaõpetus ja inglise keel. Töötuba on õpelik,
lõbus ja jõukohane kõigile.

 Keemia töötuba
Kell 9:00-9:45 ja 11:00-11:45
Ruumis 210
Katsed anorgaaniliste ainetega: aineklasside vahelised
seosed.
Demonstratsioonkatsed.
Võimalus kinnistada põhikoolis omandatud keemia
teadmisi ja lahutada meelt keemiliste efektidega.
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 Füüsika töötuba
Kell 9:00-9:45 ja 11:00-11:45
Ruumis 203
Kehade liikumise kirjeldamiseks on vaja mõõta liikumiseks
kulunud aega ja läbitud vahemaad. Kuidas neid mõõta, kui
vajalikke mõõteriistu pole käepärast või neid ei saa
tavapäraselt kasutada? Töötoas mõõdame kaudsete
meetoditega aega ja vahemaad.

 Eesti keele ja kirjanduse töötoad
Eesti keele töötuba kell 9:00-9:45 ruumis 325
Kirjanduse töötuba kell 11:00-11:45 ruumis 322
Eesti keeles kordame keelemänguliste ülesannetega
häälikute õigekirja ja võõrsõnu.
Kirjanduse
tunnis
teeme
kirjanduslikke
ja
draamamänge.

 Vene keele töötuba "Suhtlus vene
keeles"
Kell 10:00-10:45 ja 11:00-11.45
Ruumis 327
Üritame saada üle keelebarjäärist ja suurendada
julgust vene keeles suhelda. Kasutatavad töövormid
aitavad mõista, et igaüks saab hakkama ja oskab end
kas või osaliselt vene keeles väljendada.
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 Inglise keele töötuba
Kell 9:00-9:45 ja 10:00-14:45
Ruumis 222
Inglise keele töötoas saavad õpilased panna proovile oma
keeleoskuse, meeskonnatöö ja loomingulisuse, millest tunni
lõpuks sünnib täiesti uus teos, on see siis ballaad või räpp. Seda
otsustate juba teie!

 Matemaatika töötuba
Kell 9:00-9:45 ruumis 328
Kell 10:00-10:45 ruumis 321
Kell 11:00-11:45 ruumis 314
Matemaatikas toimub kolm töötuba, kus
räägitakse samadel teemadel ja lahendatakse
ühesuguseid ülesandeid. Seega pole vahet,
millisesse ruumi Sa matemaatika töötoaks
lähed. Tunnis me räägime neist teemadest ja
lahendame niisuguseid ülesandeid, millede
oskamine aitab Sind kindlasti lõpueksamil ja
ka gümnaasiumisse sisseastumisel.

 Majandusõpetuse töötuba
Kell 9:00-9:45 ja 10:00-10:45
Ruumis 220
Töötoas süveneme mänguliselt rahaasjade planeerimisse.
Mängime läbi erinevaid olukordi, ning õpime piiratud
ressursside olukorras rahaga toime tulema. Koostame
eelarvet ja lahendame igapäevases elus ettetulevaid olukordi
koostatud eelarve piirides.
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Bioloogia töötuba

Kell 10:00-10:45 ja 11:00-11:45
Ruumis 208
Trips Traps Trull mäng ELUSLOODUSE võtmes.
Vaatame, kuulame ja mõtleme läbi mängu.

 Informaatika töötuba
Kell 9:00-9:45 ja 10:00-10:45
Ruumis 309
Vektorgraafika – alustame joonistamist juba valmis
kujundite abil. Joonistamiseks kasutame ristkülikut, ruutu,
ringi, kaart ja ovaali. Kujundite abil kujundame logosid ja
tutvume kasutamisvõimalustega.

 Õpilasesinduse töötuba
Kell 9:00-9:45, 10:00-10-45 ja 11:00-11:45
Ruumis 329
ÕE ruumis ootavad sind toredad õe-liikmed, kes näitavad sulle
salajast õpilasesinduse elu. Mida vägevat gümnaasium pakub
tunniväliselt ja kuidas saad siin ennast proovile panna. Tule piilu ja
saa rohkem teada!
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