TEGEVUSAASTA 2016
MTÜ Tarvastu Kool on avalikes huvides tegutsev juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik
ühendus. Ühingu eesmärgid on Tarvastu kooli arengu toetamine ja traditsioonide hoidmine ning
jätkamine.
Oma eesmärkide saavutamiseks oleme 2016. aastal ellu viinud järgmisi tegevusi:

LOOVUSLAAGER TARVASTUS 2016
Suvises LOOVUSLAAGRIS osales 40 õpilast I- IV klassist.
Selle aasta teemaks oli KÕIK VEED JÕUAVAD KORD MERRE.
Laagripäevad andsid võimaluse loovuse ja omaalgatuse arenguks ning teadmisi
taaskasutusest ja ökoloogilisest mõtteviisist.
Õpilased said osa 5. erinevast õpitoast.
Esimesel laagripäeval meisterdasime KALU, joonistasime MERD ja LAEVU.

Teisel laagripäeval oli kõigil lastel võimalik endale kujundada kaunis seinataldrik või lihtsalt
dekoratiivne taldrik. Taldrikud said väga kaunid.

Kolmas päev viis laagrilised Olustverre ja Võhmasse. Olustvere klaasikoja õpituba oli lastele
väga põnev. Hiirvaikselt oodati oma järjekorda, et valida värvid, keerutada ja puhuda päris ise
oma esimene vaas.

Võhma küünlavabrikus tutvustati meile, kuidas valmistatakse küünlaid ja laste üllatus oli suur, et
seda tehakse päris käsitsi. Käisime ka kunstnike toas, kus oli palju imeilusaid ja huvitavalt
maalitud küünlaid. Lapsed said valada ka ise ühe lõhnaküünla ja selle siis kaunistada.

Neljapäeval pani ilmataat meid
proovile. Lapsed olid hakkamist- tahtmist täis ja ei lasknud vihmal lõbusat päeva ära rikkuda.
Kalepurjekaga Võrtsjärvel seilates saime parasjagu vihma. Ei ole halba ilma, võib olla vaid vale
riietus. Nii olidki kõik naerusuised ja rõõmsameelsed.
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Valma seikluspargis ei saanud turnijatele vihm samuti segajaks. Panime proovile julguse ja
osavuse. Lapsed nautisid põnevaid atraktsioone ja vahel tuli ületada iseennastki.

Reede- viimane laagripäev. Vihmahood ei lubanud meid matkarajale. Päev kulges sportides ja
meisterdades. Sportlik tegevus toimus võimlas. Põnevad teatevõistlused ja pallimängud tõid
lastele palju elevust. Suvise juturaamatu jaoks meisterdasime KALA järjehoidja.

Laagri lõputööna valmisid värvikirevad käevõrud, mida kannavad ainult loovuslaagri lapsed.
Loovuslaagrit toetasid KOP (kohalik omaalgatusprogramm), Tarvastu Vallavalitsus, Tarvastu
Gümnaasium ja MTÜ Tarvastu Kool.
Meediakajastus: Tarvastu Teataja juuli, 2016
Tarvastu Gümnaasiumi koduleht http://tarvastu.vil.ee/ juuni 2016.

HEINO PARSI nimeline ANIMAFILMI FESTIVAL 2016
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III animafilmi festivali teemaks on „NALJA NABANI“
Jaanuarist märtsini toimusid õpitoad õpilastele ja õpetajatele.
Kõik võistlustööd oli märtsi lõpuks üles laetud aadress
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzUXIwdlOgZl9os6Zb6IQJt6VhQeEeDBo

Nüüd alustas tööd žürii, kes valis välja vanuseklassi parimad.
Lõppüritus toimus 1. aprillil- NALJAPÄEVAL.
1.aprillil toimus Tarvastu Gümnaasiumis III Viljandimaa Animafilmide Festival, mis kannab
2016. aastast Heino Parsi nime. Festivalile laekus 15 filmi erinevatest Viljandimaa koolidest ja
lasteaedadest. Päeva avas Heino Parsi tütar Ene Pars. Järgnes meenutushetk Tarvastust pärit
animaatori Heino Parsi töödest-tegemistest. Festivalile olid kutsutud kõik filmide autorid. Selle
aasa töötubade eripäraks oli, et osalejad said animatsioonitegemist õppida oma isiklike
nutiseadmetega, juhendajateks Nukufilmi Lastestuudio juhendajad. Loomisrõõmu ja põnevust
jätkus mitmeks tunniks.
Valminud filmiklipidhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLzUXIwdlOgZnUtqlhohrRQflN3wWRXw85
Töötoas osalesid ka Heino Parsi lapselapsed, kes valmistasid lustliku „Jalkafilmi“.
Pärast lõunasööki siirdusid kõik osalejad Heino Parsi lapsepõlvekodu juurde Posti tänav 6.
Heino Parsi tütred meenutasid oma isa ja eemaldasid mälestustahvlilt katte.
Järgnes Mustla Rahvamajas ühine võistlustööde vaatamine ja parimate tunnustamine.
2016 animafilmi festivali „NALJA NABANI“ karikavõitjateks valiti:


"Putukate sõda" (Paistu Lasteaed)



„Itimees ja konn“ (Kesklinna Kool I-III klass)



„Kassi käsul, kassi soovil“ (Tarvastu Gümnaasium IV-V klass)



„Hülgeviga“ (Tarvastu Gümnaasium, gümnaasium)



Publiku lemmiku ja üldvõitja tiitli sai Abja lasteaia poiss Emil Lindvest
filmiga „Kraanamees keerab käkki“

Kõik ülejäänud filmid olid hõbemedali väärilised.
Päev lõppes ühises peolauas.
Koos töötoa juhendajatega osales festivalil 125 inimest.
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Meediakajastus festivalist : Sakala 05.04.2016; Tarvastu Teataja mai 2016;
Tarvastu Gümnaasiumi koduleht http://tarvastu.vil.ee/
MEEDIALAAGER- MULGIMAA UUDISHIMULIKUD LOOVAD KOOLINOORED 2

Projekt keskendus Mulgimaal asuva KÄRSTNA MÕISA kultuuripärandi tutvustamisele.
Noored õppisid tundma RISTMEEDIA kasutamise innovaatilisi võimalusi.
Ristmeedia põhineb suurel määral looval mõtlemisel ja kaasaegsetel audiovisuaalsetel lahendustel.
Kõik osalejad jutustasid ja arendasid KÄRSTNA LUGU kasutades erinevaid meediume.
Sotsiaalmeedia ja mängulisuse sissetoomine andis uue ja huvitava loo jälgimise kogemuse.
Õpilastel oli võimalus sukelduda loo maailma, loos ise osaleda ning seda ise edasi arendada.
Ristmeedia mänguliste võimaluste kasutamine andis innovaatilisi teadmisi loometöös, mis on segu
turundusest ja kunstist.
Projekt oli oluline kogukonnale ja turisminduse arendamisele Tarvastu vallas Mulgimaal.

Kujundatud šokolaadipaberid on kasutusel . Kärstna mõisast on võimalik osta šokolaade, mille paberil on
info mõisa, Kärstna lõvi jne kohta.
Meediakajastus: Tarvastu Teataja juuni 2016; Tarvastu Gümnaasiumi koduleht http://tarvastu.vil.ee/
www.facebook.com/karstnamois/
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I MULKIDE MURUMÄNGUD

Coca-Cola ja EOK toetusel said teoks I Mulgi Murumängud, mis toimusid Tarvastus
6. ja 7. mail 2016.
6. mail toimus Mulgi Murumängude avamine ja kontsert, mis oli pühendatud kõigile emadele.
7. mail kell 11.00 algas üritus rongkäiguga, millele järgnesid sportlikud tegevused kooli siseõuel
ja staadionil: soojendusvõimlemine, korvpall, kergejõustik, orienteerumine, kettagolf, jalgratta
vigursõit, tõukeratta slaalom, täpsusvisked, noolemäng, köiel kõndimine, hüpitsakool,
rammumehe võistlus, aastajooks 2016m, asfaldijoonistused. Iga osaleja sai valida sobivad
spordialad vastavalt oma vanusele ja võimetele.
Kell 15.00 toimus mängude lõpetamine, kus osalenud peredele loositi auhinnad. Autasustatud said
kõik pered. Kõik osalejad said diplomid.
Kehakinnituseks pakuti mulgiputru, mulgikorpi ja teed. Toimus ka õnneloos, millest saadav tulu
läheb Tarvastu Gümnaasiumi noorsportlaste preemiareisi toetuseks.
Avaürituse fotoalbum on leitav siit
https://plus.google.com/109638898760200616990/posts/Ya3Md2AzKGK?pid=628497063131359
9298&oid=109638898760200616990
Mulgi Muru Mängude avaüritusest 6.mail võttis osa 318 inimest, 7. mai üritusel osales 276 inimest.
Meediakajastus: Tutvustav lühiartikkel ilmus ajalehes Sakalas 28. aprill 2016
Tarvastu Gümnaasiumi koduleht http://tarvastu.vil.ee/
Pildigalerii ja video ajalehes Sakala
http://sakala.postimees.ee/3686575/video-ja-pildid-mulgid-pidasid-murumange
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Perepildid
https://plus.google.com/photos/109638898760200616990/album/6283117255876166369/62831227456
37100898
Tarvastu valla Facebook https://www.facebook.com/groups/412242592153417/
Tarvastu Teataja juuni 2016

ANIMALAAGER

Projekti teemaks oli vaimse kultuuripärandi väärtustamine ja Viljandi maakonna parimate
kunstide-, rahvakultuuri- ning spordi valdkonnas tegutsevate inimeste tutvustamine visuaalmeedia
kaudu. Projekti käigus anti õpitubades praktilisi oskusi tegutsemiseks animafilmiga seotud
valdkondades: stsenaristika, montaaž, helisalvestus, ekraanigraafika ning illustratsioon..
Animatsioone loome selleks, et pakkuda uut ja huvitavat loo jälgimise kogemust. Õpitubades
valmisid lühikesed animaklipid, mis tutvustasid Viljandimaa kultuuri –ja spordipärleid. Panime
kokku põneva programmi, mis pakkus silmailu algajatest professionaalideni. Tulemuseks oli, et
noored väärtustavad kohalikku kultuuripärandit ja oskavad seda kasutada kaasaegses
infotehnoloogilises võtmes. Peame oluliseks, et rahvakultuur oleks Eesti ühiskonnas väärtustatud
ja elujõuline.
6. jaanuaril 2017 Viljandis toimunud PÄRLIPEO nominatsioone ning laureaate tutvustavad
animaklipid ja vaheslaidid sündisid animalaagris õpilaste ja õpetajate koostöös.
Meediakajastus: Ajaleht Sakala 2017 jaanuar, Tarvastu Gümnaasiumi koduleht http://tarvastu.vil.ee/

Klipid http://lingid.ee/gE3SL
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EV 100 - 100 JÄRVE JOOKS

100 JÄRVE JOOKS –see on meie kogukonna kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.
Meie eesmärgiks on leida erinevates maakondades uusi ja huvitavaid jooksuradasid ning ühendada
need järvejooksud ühtseks võistlussarjaks. Oleme antud projekti käinud tutvustamas erinevates
koolides ja maakondades. Ettevalmistustööd on sujunud ladusalt, oleme suutnud luua tegusa
võrgustiku, kes soovivad osaleda meie projektis. Loodame kaasata kõik Eesti maakonnad.
Lõppürituseks kavandatakse teatejooks ümber Võrtsjärve.
Meediakajastus:
Meie projektist saab täpsemalt lugeda https://ev100.ee/et/100-j%C3%A4rve-jooks;
koduleht http://www.100jarvejooks.ee/
https://www.facebook.com/100jarvejooks

ÕPPEPÄEVAD JA KOOLITUSED

Maakool on sageli kogukonna koolituskeskus. Et innustada koole rohkem animafilmiga
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tegelema, korraldasime 2016. aastal MTÜ Tarvastu Kooli meeskonnaga õpitubasid Paistus, Nuias
ja Põltsamaal. Ettekannete ja õpitubadega osalesime IKT seminaril Gustav Adolfi Gümnaasiumis
ja Huvitav kool konverentsil.

ÕPPEKAVAPÕHINE ÕUESÕPE I JA II KOOLIASTMES.

MTÜ Tarvastu Kool on koordinaatoriks loodusõppeprogrammide edastamisel ja elluviimisel.
Toetasime õppeprogramme, mis toimuvad väljaspool kooli. (muuseumiõpe, õuesõpe jne)
Toetasime õpilaste sõite heategevusüritustele ( kunstimuuseum, kontserdid)

STIPENDIUM TARVASTU TRAGI

MTÜ Tarvastu Kool poolt välja antava Andrea Flügge-Ahlers mälestusfondi 200-eurose
stipendiumi Tarvastu Tragi sai Deena Mäger. Stipendium on mõeldud tunnustamaks Tarvastu
Gümnaasiumi 10.-12. klassi hea õppimisega ühiskondlikult aktiivseid õpilasi.
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