
 

 

I - VIII klasside uisutamine 16.aprillil ŠKODA jäähallis 

 
ÕPPETEGEVUS 

Tavapärane tunniplaaniline õppetegevus on asendatud uisutamisega jäähallis. 

 

ASUKOHT 

ŠKODA jäähall 

Haabersti tn. 3 

Tel: 6 600 500 

 

TRANSPORT 

Õpilaste saabumine jäähalli ja sealt ära toimub ühistranspordiga või on vanemate 

organiseerida  (koolist ühist minekut-tulekut ei toimu). 

Haabersti bussipeatusesse saab bussidega: 21, 21B, 22, 37, 42, 43, 46. 
 

Tellitud buss: 

Kell 10.45 kooli juurest  jäähalli (eelkõige II ja III klass, õp A. Männamets ja          

J. Viese). 

Umbes kell 11.30 jäähallist kooli tagasi (eelkõige I klass, õp P. Pilvik). 

 

Lapsed saavad pillid võtta bussi kaasa, jäähallis valvab pille pikapäevarühma 

õpetaja (Liivia Ehrenpreis). 
 

PILET 

Õpilasele maksab jääpilet koos uisurendiga 4 €, oma uiskudega jääle minek 3 €. 

Kohapeal ka uisutamise õpetus. 

Õpetajatele, kes klassi saadavad, on uisud + jääpilet tasuta. 

Õpetajatele ja lapsevanematele, kes soovivad tulla koos õpilastega uisutama, maksab 

jääpilet koos uisurendiga 6 €, isiklike uiskude olemasolul 5 €. 

 

NB! Klassijuhatajatel palun raha korjata enda kätte ning maksta korraga kassas. 
 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

AJAKAVA 

I ja VII klass 

Kell 9.10-9.30 kogunemine, uiskude valimine ja jalgapanek. Uisutamine algab kell 9:30 

ja lõpeb orienteeruvalt kell 10:20.  

(õp P.Pilvik ja Ene Talisaar) 
 

IV ja VI klass 

Kell 10:10 -10:30 kogunemine, uiskude valimine, jalga panemine. Uisutamine algab 

kell 10:30 ja lõpeb orienteeruvalt 11:20.  

(õp Linda Neeme ja Anne Abel) 
 

II, III,VIII A klass 

Kell 11:10 -11:30 kogunemine, uiskude valimine ja jalgapanek. Uisutamine algab kell 

11:30 ja lõpeb orienteeruvalt kell 12:20.  

(õp Anu Männamets, Jana Viese ja Sandra Kalmann) 
 

V ja VIIIB klass 

Kell 12:10 -12:30 kogunemine, uiskude valimine ja jalgapanek. Uisutamine algab kell 

12:30 ja lõpeb orienteeruvalt kell 13:20.  

 (õp Annika Villmann ja Viire Tiirik) 
 
 

NB!  

* Enne jääleminekut tuleb igal õpilasel end klassi saatva õpetaja juures registreerida. 

Õpetaja saab klassi nimekirja kehalise kasvatuse õpetajalt ja tagastab selle kehalise 

kasvatuse õpetajale enne jäähallist lahkumist. 

Vajadusel aitab saatev õpetaja uisusaapapaelu tugevasti siduda. 

* Toitlustamist sel päeval ei toimu! 

* Juhul, kui mõnel õpilasel ei ole võimalik mõjuvatel põhjustel jääle minna, saab 

uisutamise asendada ujumisega. Ujulapileti esitab õpilane järgmises kehalise kasvatuse 

tunnis kehalise kasvatuse õpetajale,  

* Õpilased, kes ei osalenud uisupäeval, saavad kehalise kasvatuse õpetajalt täiendava 

liikumisülesande, mis tuleb täita enne veerandihinde panemist. 
 
 

Kui tekib küsimusi, pöörduda kehalise kasvatuse õpetaja poole. 
 

Parimat 

Kristina Mahoni 

e-mail: kristina.mahoni@tmkk.edu.ee 

telefon: 52 45258 

kehalise kasvatuse õpetaja 

mailto:kristina.mahoni@tmkk.edu.ee

