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Siin Kindluse koolis on 
teistsugune õppimine kui teistes 
koolides.
Näiteks, esmaspäeva hommikul 
täidame päevikusse  tunniplaani:
 sündmused  mis tulevad uuel 
nädalal ja kirjutame nädala 
eesmärgid. Veel saavad kõik kooli  
õpilased valida endale valikaine.  
Aine, kus igaüks saab ise õppida 
seda, mida nad tahavad.
Me õpime tundides nii, et täidame 
töövihikus ülesanded ära ja 
pärast vaatame kõik koos õpitu 
üle, kontrollime õpetajaga 
vastused. Kõik õpilased aitavad 
üksteist, teevad parandusi 
vihikusse ja nuputavad vastuseid. 
Siis kui midagi valesti läheb, saab 
uuesti vastata ehk õppida teema 
paremini selgeks. Me oskame 
kõik koos kõike teha ja me 
pingutame väga.

Loore

Miks ma õpin ja kuidas ma õpin Kindluse 
Koolis ?
Kindluse Koolis õpitakse erinevalt 
võrreldes teiste koolidega. Me seame oma 
päevikusse iga nädal eesmärke ja iga kuu 
lõpus analüüsime, kuidas kuu jooksul 
läinud on.  Vastame 1-3 küsimusele, 
värvime vastavalt oma tunnetele ühe pildi. 
Teeme iga nädal päevikusse ka mõiste 
kaardi, millel on kirjas nädala 
õpitulemused. Meie koolis pole hindeid 
kuni 7. õpigrupini. Mina käin 4. õpigrupis.  
Ilma hinneteta on palju kergem õppida. 
Minu meelest on parem kui hinne on nagu 
väike tekst sinu tulemustest. Näiteks on  
sul osaliselt omandatud kirjalik 
korrutamine, aga liitmine ja lahutamine 
omal soovil soorita uuesti. Kindluse Kool 
on minu jaoks ilus, puhas ja avar 
koolimaja. Meil on palju uusi esemeid ja 
väga pikk torn, kus on väga mõnus 
chillida, kui sinna koos õpetajaga saab 
minna. Tornis on rõdu ja suured aknad. 
Meil on õues kooli alal tornid, mille otsa 
on lahe ronida ja seal olla. Meil on ka suur 
mägi, kus talvel on lahe kelgutada. Kooli 
suures alas on õpilastel oma kollast värvi 
kapid, koodidega. Mulle meeldivad need 
väga. Meil on koolis ka spordihoone, kus 
toimuvad kehalise kasvatuse tunnid. Seal 
on jõusaal ja väike tantsusaal, mis on  väga 
laheda vaatega.  Kindluse Kool on 
huvitav ja tore koht õppimiseks.

Miranda

Õppimine Kindluse Koolis 
läbi õpilase silmade



Õppimine November 29, 2022

Kindluse Kool läbi lapse silmade
Mina õpin Kindluse Koolis ja siin on väga tore õppida. Koolis on toredad õpetajad 
ja maitsev toit. Me seame endale päevikusse  eesmärke ja täidame eesmärkide 
tabelit. Meil on üldõpetuse tunnid ja pikad vahetunnid. Kindluse Koolis on väga 
tore õppida, õpetajad toetavad meid ja usuvad meisse. Kui midagi on valesti, siis 
õpetajad aitavad ja lohutavad meid. Koolis on väga toredad kokad, kes teevad väga 
head toitu. Väga toredad lapsed on ka siin. Minu jaoks on koolis väga lihtne sõpru 
saada. Kindluse Koolis saab ka mängida, vahetundides. Näiteks saab koridorides 
mängida lauatennist ja lauajalgpalli. Kindluse Kool on väga ilus -  seest ja väljast. 
Näiteks on kooli seintel ilusaid laste kunstitundides tehtud pilte ja meisterdusi. 
Kindluse Koolis on ka õueala: mänguväljak, rulapark ja plats, kus saab mängida 
jalgpalli ja korvpalli. Koolis saab isegi trennides ja huviringides käia. Kindluse 
Kool on ka väga kirju,  sest meil on erinevat värvi alad. Näiteks sinine, roheline, 
kollane ja oranž. Igal õpigrupil on enda uks, kust koolimajja sisse tulla. Kindluse 
Koolis on väiksematel õpigruppidel oma  karderoob, kuhu õpilased saavad panna 
õueriided. Suurematel õpilastel on isiklikud kapid, koodidega. Klassiruumid on ka 
väga ilusad ja mõnusad.  Õpetajad ja õpilased kaunistavad klasse, et ei oleks igav 
klassiruum. Kindluse Kool on äge koht kus käia ja õppida.
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