Suure-Jaani Kooli õpilasesinduse protokoll
Nr 11
Aeg 18.10.17 kell: 15.15
Koosoleku juhataja: Artur
Protokollija: Ingrid
Osavõtjad: Nora, Artur, Ingrid, Marleen, Andra, Simone, Kati, Mailis, Sandra, Lizete, Kattri, Piret,
Anete, Merilin, Kelly, Hanelle, Liisi, Sander
Puudujad: Iiris, Kertu
Päevakord:
1. Hallween
2. Taara
Otsused:
1. Koosolekul, mis toimub 31. oktoober, paneme täpselt paika, mida ja kui palju on vaja poest ja kes
läheb poodi asju ostma.
Koride kaunistaminepaneme seintele paberist ämblikuid, nahkhiired, kõrvitsad jne.., kui võime võtta kooli laost mõned
toolid, “kaunistame” need halloweeni moodi ära ja paneme koridoridesse.
Pimeruumis1. mõte: Inimene pannakse pimeruumi kinni, ta peab otsima vihjeid, mille abil sealt välja saada
2. mõte: Inimesele tõmmatakse paberkott või kast pähe ja ta toimetatakse pimeruumi, kus ta peab
vastavad ülesanded täitma
-Ämblikud, maod, keedetud spagettid või nuudlid kasti sees, inimene paneb käe sisse, peab ära arvama
mis või kes seal sees on.
- laiba kuju maha teibitud ja veri laiali, niiöelda “kuriteo sündmuspaik”
- luukere hirmutamiseks (kui Õpetaja Valdmaa on nõus meile selle andma)
- telekas, ühendame vooluvõrku, mingi programmiga saab teha sahina (telekas on olemas kooli
laoruumis)
- “Verised” kätejäljed seintel ja akendel
Pildistamine- 3. novembril vaadatakse veel asju juurde
- Üks pool musa klassis olevast tahvlist, või mingi muu vana tahvel, saab panna pildistamisnurga
taustaks kuskile
- vanaaegsed toolid kooli laost
- igasugused valged (mitte enam nii valged) linad ja kaltsud

Juhataja:

Protokollija:

Aula “kaunistamine” :
3. novembril kell 16.00 hakkame dekoreerima aulat ja asjad vaatame samuti välja samal päeval.

Halloweeni umbkaudne kava:
Mängud: Limbo- vaja on pikka pulka, Kostüümi valimised, Pallimäng- vaja on erineva suurusega
palle, saab küsida keka õpetajatelt, “Just dance”-Marleen ja Mailis
Maffia- 3 Samarat, 2 Robn Hoodi ja 2 Jürissoni, ülejäänud tavalised inimesed, oleks vaja printida välja
selle mängu kava.
Disko ja pimeruum: On mõte teha pimeruum ka samal ajal diskoga
Film: “Annabella 2”
2. Kuna toimus koolis vilistlaste kokkutulek, viidi taarakastid 1. korrusele, eelnev taara seal sees, pidi
minema õpilasesindusele. Meil ei tulnud pähe, et peaksime selle enne kokkutulekut ära viima.
Tahaksime teada, mis sai taarast, mis oli taarakastides peale kokkutulekut. Marleen ja Nora lähevad
räägivad vilistlaste peo korraldusmeeskonna liikmetega.

