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Õppekorraldus Mäe majas 2022/2023.õa

Ulrika Kuusk

1.-6. klassi õppetooli juht



Klasside suunad

D, S klass – varajase saksa keele suund

1. klassist saksa keel

5.-6. klassis saksakeelne väitlus



Klasside suunad

M klass    – meediasuund

2. klassist saksa keel

1.- 4. klassini meedia ja  kunsti lõiming  

5.- 6. klassis meedia



Klasside suunad

R  klass   – reaalainete suund

2. klassist saksa keel

3. ja 5. klassis üks matemaatika lisatund

5.- 6. klassis ettevõtlusõpe



Tundide ajad

1. tund kell  08:45 – 09:30

2. tund kell  09:40 – 10:25

3. tund kell  10:35 – 11:20 1. klassi söögi- ja õuevahetund

4. tund kell  11:30 – 12:15

5. tund kell  12:25 – 13:10

6. tund kell  13:20 – 14:05

7. tund kell  14:15 – 15:00



2022/2023. õppeaasta koolivaheajad

24. 10.2022 – 30. 10. 2022

22. 12. 2022 – 08. 01. 2023

27. 02. 2023 – 05. 03. 2023

24. 04. 2023 – 30. 04. 2023

15. 06. 2023 – 31. 08. 2023



Õppimist toetav hindamine

Õppimist toetav hindamine on Kadrioru Saksa 
Gümnaasiumis

motiveeriv, pidev ning õpilase arengust lähtuv. 
Tagasisidet antakse nii

suuliselt kui ka kirjalikult ning seda erinevate osaliste 
poolt.



Õppimist toetav hindamine

Mäe majas kasutame 1.-6. klassini õppimist 
toetavat hindamist.

Numbrilisi hindeid ei panda.

Sidestamine toimub e-päeviku, õpilaspäeviku, 
klassitunnistuse ja kirjalikele töödele märgitu 
kaudu.



Õppimist toetav hindamine

Õpilastele ja kodudele tutvustatakse õpieesmärke 

poolaasta alguses Stuudiumi ja ainekaartide kaudu.

Kasutame õpilasportfooliot, kuhu kogunevad 

õpilase olulisemad tööd.



Õppimise toetamine

Tugiõpe, konsultatsioonid
Õpiabi
Individuaalne õppekava



Tugiteenused

Koolipsühholoog
Sotsiaalpedagoog
HEV koordinaator
Eripedagoog



Kogupäevakool

Hommikused tasuta   ringid 8.00 – 8.45
Pealelõunased tasuta ja tasulised ringid 13.05 – 16.00



Pikapäevarühm

Tasuline pikapäevarühm kell 13.05 – 16.00
Leping kooli kodulehel alates augustist
Pikapäevarühm 5.09.2022 - 12.06.2023



Õppevahendid 1. klassis
Pinal

3 teritatud keskmise kõvadusega (HB) harilikku pliiatsit

Teritaja (kogujaga)

Kustutuskumm (soovitavalt valge)

Käärid (nüri otsaga)

Värvilised pliiatsid (piisab kuuest põhivärvist)

Joonlaud (võiks mahtuda pinalisse)



Vihikud

Jooneline vihik (16 joont, 12 lehte)

Abijoonega vihik (1 tk, 12 lehte)

Väikese ruuduga ruuduline vihik (1 tk, 12 lehte)

Kilekaaned vihikutele

Noodivihik



Kunstitarbed
A4 joonistusplokk ( nimi peale)

Pulgaliim ( 1 keskmise suurusega, läheb kunstikarpi; 1 väike, 
läheb pinalisse)

Guaššvärvid (piisab 6 põhivärvist s.h must ja valge)

Guašipintslid (3 erinevat laiust, s.h ühe laius kindlasti nr 15 )

Rasvakriidid 



Kunstitarbed
A4 värvilised paberid (kahepoolsed lahtised lehed)

Kummiga mapp värviliste paberite jaoks (nimi peale)

Plastiliin (väike pakk)

Lauakate (A2 suurus, tugev, nimi peale)

Plastkarp (kingakarbi suurune, kunstitarvete jaoks)



Õpilasele vajalik

KSG õpilaspäevik 4 € 

Õpilaspilet, tellimine kooli kodulehe kaudu

Tekkel ja üks koolivormi element, tellimine kooli 
kodulehe kaudu

Koolivormi puudumisel kooli värvides akadeemiline   riietus

Sussikott (nimi peal)



Õuevahetund

Õuevahetund toimub iga ilmaga
Selga ilmale vastav riietus
Õue minnes vahetatakse jalatsid



Läbi mängu kooli

30.augustil kell 10:00 Mäe majas

Klassijuhataja tund lastele oma klassis

Koosolek vanematele aulas



1. september 2022

kell 12

aktus Oru majas




