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Kuuenda klassi õpilane räägib enda 
kogemusest distantsõppel

Jõuludene distantsõpe

Seekordne distantsõppe ei tulnud kellegile üllatusena, sest olime juba eelnevalt klasse koju saatnud, 
kuid mitte tervet kooli. Nüüd oleme kõik koos terve kooliperega kodus ning õppime distantsilt, kuid see 
ei tähenda et meil ei võiks lõbus olla või et me ei saa enam suhelda. Selleks on videotunnid mida meie 
toredad mentorid ja õpetajad läbi viivad. Seal saame küsida erinevaid küsimusi ja arutada erinevatest 
asjadest, mis meile raskust pakuvad. Kuid kui rännata ajas tagasi sinna maani kus meie kool polnud 
veel distantsõppel, siis olime tublid ja tegusad kooliõpilased. Olime kaunistanud oma koduklasse ja 
need olid nii ilusad. Kõige toredam oli see, et klassis olid tulukesed ja isegi kuused mida saime 
imetleda. Toimusid ka advendi hommikud mida iga ala klassid said tähistada kas siis teistele lauldes, 
juttu lugedes, luuletust esitades või midagi toredat koos tehes. Igatahes ootan mina küll tagasi kooli 
minekut.



Neljanda klassi kogemused
 



Jõulud kodus
See aasta peaks olema jõuludeks kodus. See ei tähenda, et need ei saaks olla 
sama lõbusad! Siin on meie poolt soovitatud tegevused, mida teha jõuludeks 
kodus.

1. Tehke ise kaunistusi ja kaunistage terve kodu ära
2. Küpsetage piparkooke ning kaunistage need värviliste glasuuridega
3. Kuulake jõululaule ning laulge ja/või tantsige kaasa
4. Vaadake jõulufilme, neid tuleb telekast palju
5. Pange terve perega kostüümid selga ja tehke omaenda mini 

komöödiashow/photoshoot 



Soovitame jõululaule!
Siin on lingid toredatele jõululauludele, aga ka nende nimed youtube-is.

1.  https://youtu.be/Z0ajuTaHBtM    Jingle Bell Rock
2. https://youtu.be/YfF10ow4YEo     Kelly Clarkson - Underneath the Tree (Audio)
3.    https://youtu.be/-YUH8Xfz-jg     Wham! Last Christmas (Official Lyric Video)
4. https://youtu.be/fRyhqobl0sk        All I Want for Christmas Is You
5. https://youtu.be/wO6Kubm5tyE   Elvis Presley - Blue Christmas (Official 

Animated Video)

https://youtu.be/Z0ajuTaHBtM
https://youtu.be/YfF10ow4YEo
https://youtu.be/-YUH8Xfz-jg
https://youtu.be/fRyhqobl0sk
https://youtu.be/wO6Kubm5tyE


Koolilehe koostamine eriolukorras
See koolileht on Kindluse kooli teine koolileht. Seekord koostas selle grupp õpilasi 
neljandast, viiendast ja kuuendast klassist. Lehe koostamine toimus kodus 
distantsõppe tõttu, mis tegi lehe koostamise veel raskemaks väljakutseks. Suheldi 
läbi interneti, lepiti asju kokku ja kiirustati, sest koduõppe kooliasjad olid 
põhjustanud koolilehe ununemise. Lehte koostati isegi tunni ajal ajapuuduse tõttu. 
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