Arkisto/ Metsokankaan koulussa toimineet kerhot lukuvuonna 2011-2012

Koulun omien opettajien pitämät kerhot kevätlukukaudella 2012
Dialogisen piirtämisen kerho 16.4 - 7.5.
4 kerhokertaa à 60min
Kerhossa piirretään yksin ja yhdessä siten, että jokainen osallistuu jokaisen piirustuksen syntymiseen. Oleellista on kunnioittaa toisen ajatusta ja kyky antaa
oma keskeneräinen työ välillä toiselle. Toisen antama näkemys voi antaa työhösi ihan uuden idean.
Ohjaaja: luokanopettaja Minna Kangas

Party Time! -kerho 3- ja 4 -luokkalaisille
Kerhoaika: maanantaisin kello 14.00-15.00 musiikkiluokassa. Kerho alkaa maanantaina 16.4.
Kerhoon mahtuu 12 oppilasta.
Ohjaaja: englannin ja musiikin aineenopettaja Mervi Pietilä
Sisältö: Harjoitellaan draaman ja musiikin keinoin englanninkielisiä esityksiä kuten riimejä, runoja, satuja, tarinoita, sketsejä ja lauluja. Meillä saattaa olla
myös esitys keväällä.
Kerhossa lauletaan englannin kielellä ja soitetaan koulusoittimia sekä puhutaan englantia.
Kerhon toiminta pohjautuu koulun kulttuurikasvatuksen tavoitteisiin.
Kerhopäivät: 16.4. 23.4. 30.4. 7.5. 14.5. ja 21.5.

Hei 5-7-luokkalainen matikasta tykkäävä oppilas, matikkakerho alkaa!
Matikkakerhossa huomaat mitä kaikkea hauskaa matikalla voi tehdä. Kerhokerroilla ratkaisemme ja opimme luomaan salakirjoitusta numeroin sekä
mietimme pulmatehtäviä.
Kerho alkaa neljännessä jaksossa, mutta tarkemmat ajat ilmoitetaan myöhemmin.
Tervetuloa!
Henna-ope
Ryijykerho
Maanantaisin klo 13.45-14-45. Ohjaajana luokanopettaja Minna Kangas

Muita kerhoja
Maanantaisin klo 14.30 – 16.00 kokoontuu Taidepyhis Kerhon toiminnasta ja vapaista kerhopaikoista voi tiedustella Taidepyhiksen ohjaajalta Kati
Naisniemeltä, puh.0443161428 .
Torstaisin klo 14.30 – 15.15 kokoontuu Karjasillan seurakunnan lapsikuoro musiikin luokassa. Kuoroa ohjaa kanttori Sirpa Ilvesluoto. Ilmoittautumiset ja
tiedustelut Sirpalle, puh. 050-5225 1882 tai sirpa.ilvesluoto(at)evl.fi .

Koulun omien opettajien pitämät kerhot: syyslukukaudella 2011
Käsityökerho
Ohjaaja: tekstiilityön opettaja Minna Vainiokangas
Koulussamme aloittaa viikolla 47 toiminnan 5-6 luokkalaisille suunnattu käsityökerho. Kerhossa valmistamme kehyskudonnalla oppilaan itse
suunnitteleman jouluisen kudontatyön. Mikäli aikaa jää työstämme joulutöitä myös muilla tekniikoilla. Tarvittavat materiaalit oppilaat saavat koululta.
Kerho kokoontuu seuraavasti: to 24.11. klo 13.30-15.00
to 1.12. klo 13.30-15.00
to 8.12. klo 13.30-14.30
to 15.12. klo 12.15-13.15
Olisi suotavaa, että oppilas pystyy osallistumaan jokaiselle kerralle. Mikäli halukkaita on enemmän kuin paikkoja, osallistujat arvotaan.

Teknisen työn kerho
Rakentelua ja askartelua erilaisilla materiaaleilla

Ohjaaja: luokanopettaja ja teknisen työn aineenopettaja Mika Kangas

Keskiviikkoisin kello 14.45-16.15 teknisen työn luokassa luokittain seuraavasti:
2.11. 3-luokkalaiset
9.11. 3-luokkalaiset
16.11. 3- ja 4-luokkalaiset
23.11. 4-luokkalaiset
30.11. 4-luokkalaiset
Party time! -kerho
Englanninkielisiä esityksiä draaman ja musiikin keinoin
Ohjaaja: englannin ja musiikin aineenopettaja Mervi Pietilä
Keskiviikkoisin klo 15.00-16.00 englannin luokassa marraskuun ajan:
2.11. Travelling 1
9.11. Travelling 2
16.11. Pets
30.11. Fashion Show
7.12. Christmas Party (Food and drinks)

Syyslukukaudella 2011 Metsokankaan koululla toimii koko lukukauden ajan kaksi Karjasillan seurakunnan järjestämää kerhoa:
• Maanantaisin klo 14.30 – 16.00 kokoontuu Taidepyhis. Kerhon toiminnasta ja vapaista kerhopaikoista voi tiedustella Taidepyhiksen ohjaajalta Kati
Naisniemeltä, puh.0443161428 .

• Torstaisin klo 14.30 – 15.15 kokoontuu Karjasillan seurakunnan lapsikuoro musiikin luokassa. Kuoroa ohjaa kanttori Sirpa Ilvesluoto. Ilmoittautumiset
ja tiedustelut Sirpalle, puh. 050-5225 1882 tai sirpa.ilvesluoto(at)evl.fi .
Lisäksi syksyn aikana koululla pyörii muutamia lyhyempiä kerhoja, joiden ohjaajat tulevat talon ulkopuolelta. Näistä kerhoista oppilaat saavat paperipostina
tarkemmat tiedot ja ilmoittautumislomakkeen omalta opettajalta ennen kerhon muutamia viikkoja ennen kerhon alkamista. Lyhyemmät kerhot ovat:
1. Bodhran rumpu-kerho 4 -7 lk / Brent Cassidy
---> Huom! Tämä kerho ei toteudu vähäisen osanottajamäärän vuoksi
tiistaisin 6.9.-4.10. klo 13.45-14.45, yhteensä 5 kertaa
2. Merirosvokartta -kerho 1-2 lk / Jenni Kyllönen
6 kerhokertaa tiistaisin klo 16.30-18.30 tai 16.30-17.30 (1. kerho kerta ja viimeinen kerho kerta ovat 2 h, muut 1 h) 20.9.-25.10.2011
3. Romuritarit ja kierrätysprinsessat - roolivaatteita kierrätysmateriaaleista 5-9 lk/ Marianne Sotti 1.11.-13.12. tiistaisin TS-luokassa klo 13.45-15.45
--> Huom! Tämä kerho on peruuntunut
4. Tassun jälkien tutkijat, 1 - 2 lk / Jenni Kyllönen
Kerho kokoontuu ti 13.12 klo 14.00 - 16.00, ke 14.12 klo 15.00 - 17.00 ja ti 20.12 klo 12.30-14.30 (Huomaa, että viimeisen kokoontumiskerran ajankohta on
muuttunut.)

