METSOKANKAAN MESSUT
MESSUOHJELMA
8.5.2014 KLO 17-19

Tervetuloa tutustumaan Metsokankaan monitoimitalon toimintaan! Messutapahtuma korvaa koulun
perinteisen kevätjuhlan. Erilaisia näytöksiä, näyttelyitä ja toiminnallisia tuokioita on ympäri taloa lähes kaikissa
tiloissa. Tapahtumien esittely on koottu alle soluittain.
Pääaulassa on messujen ajan 5. -luokkalaisten järjestämä kahvila. Oppilaat keräävät varoja luokkaretkien
toteuttamiseen.

Pikkumetso (täällä sijaitsevat luokat 1 ABCD, 2ABCD, päiväkoti)
1AB-luokissa askarrellaan kevätjuttuja ja esitellään kuvashow’n välityksellä luokkien toimintaa.
1CD-luokissa on esillä videopäiväkirjat ja toiminnallisia kisailupisteitä, jotka avautuvat klo 17.30.
2AB-luokissa esitellään animaatioita ja PowerPoint –töitä.
2CD-luokissa pyörivät avaruusanimaatiot ja askarrellaan ”vaakkuja”.
Päiväkodissa Metsot ja Tilhet 6v: Lapsiryhmässä tieto- ja viestintätekniikka esiopetuksessa, TieSi – hankkeen
esittely. Metsämörri – luontotoiminnan esittelyä, kuvakooste retkistä metsään ja tehtäviä.
Avoin päiväkotitoiminta esittäytyy: Pikku koulut ja taaperot: Kärjet, Peipot, Tikat.
Savotta-aukion ulkoleikkikoulu esittäytyy klo 17.30 ja klo 18.00.

Sali
Klo 17.10 Kuorokerho, ohjaajana Henna Väkiparta, säestäjänä Annukka Goman
Klo 17.30 6AB voimisteluesitys ja cheerleader-temppuja
Klo 17.40 Musiikin valinnaisen ryhmän bändi
Klo 18.15 Metsokankaan vanhempainyhdistyksen esitys pyörii valkokankaalla
Lisäksi salissa esittelevät toimintaansa eri yhteistyökumppanimme:


Nuorisopalveluiden aamu- ja iltapäivätoiminta sekä Nuorisopalveluiden toiminta isommille



Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi



4H-yhdistys



Oulu-opiston liikuntakoulu eli tuttavallisemmin Oulunsalon liikuntakoulu



Koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut esittäytyvät



Metsokankaan vanhempaintoimikunta

o

Metsokankaan vanhempaintoimikunnan pisteessä hauska Jalat irti maasta -hypinnaru kilpailu,
jossa jokainen voi ylittää itsensä ja hyppiä vapaalla tyylillä, kunhan naru pysyy menossa
mukana. Jokainen osallistuja palkitaan.

o

Metsokankaan vanhempaintoimikunnan pisteessä on myös pelikeräys, johon voi tuoda kotoa
tarpeettomaksi jääneet ehjät lauta- ja palapelit koulun oppilaiden käyttöön.

A2-solu (täällä sijaitsevat luokat 4ABC, 5ABC, PR 3-6)
4A-luokassa esitellään animaatioita Jeesuksen elämästä ja 4AB:n ja 2AB:n avaruusaiheinen kummiprojekti.
Lisäksi esitellään maantiedossa tehtyjä uutisia Pohjoismaista ja Baltian maista.
4B-luokassa esitellään 4A- ja 3C –luokan yhteistä Itec-projektia sekä 4AB:n ja 2AB:n avaruusaiheista
kummiprojektia. Lisäksi esitellään maantiedossa tehtyjä uutisia Pohjoismaista ja Baltian maista.
4C-luokassa esitellään animaatioprojektia Jeesuksen elämästä ja projektityötä Pohjoismaiden ja Baltian maiden
maantiedosta.
5.luokissa on esillä ”Antiikin Rooma” –lautapelit, ”Elämän matkapysäkit” –esityksiä, espanjan opiskelijoiden
haastatteluvideoita, matematiikan pienoistutkimusten postereita sekä ”Oma kasvokuva” –töitä. Tämä toimii –
finaaliin selvinnyt joukkue esittelee omaa peliään A-solun päätyaulassa.

B1-solu (täällä sijaitsevat luokat 1EFG, 2EFG, PR 0-3)
1EF -luokissa esitellään kummiprojektina toteutettu PowerPoint –esitys ja äitienpäiväyllätys.
1G-luokan kummitoimintaa 3A-luokan kanssa esitellään kerrosta ylempänä B2-solun aulassa klo 17.15 ja 18.15.
2F ja 2G sekä Pisamat- luokissa esillä kevätlukukaudelta mm. avaruusaiheisia töitä sekä PowerPoint-esityksiä,
nalleviikon tarinoita sekä B1-aulassa oppilaiden tekemien pehmolelujen näyttely.

B2-solu (täällä sijaitsevat luokat 3 ABCDE)
1G ja 3A –luokkien kummitoiminta esittäytyy B2-solun aulassa klo 17.15 ja 18.15.
3CD –luokissa on mm. Pixton-sarjakuvapaja.
3BE –luokissa on erilaisia pajoja.

C0-solu (täällä sijaitsevat tekstiilityön ja teknisen työn luokat sekä teknologialuokka)
Käytävän vitriineissä on valmiiden töiden näyttely.
Tekstiilityöluokassa on valmiiden töiden näyttely sekä perinteisin menetelmin että sähköisenä.

C1-solu (täällä sijaitsevat kotitalous- ja kuvaamataidon luokat, PR 3-5, PR 8-9)
Kotitalousluokassa 7.luokkalaiset esittelevät oppiainetta.
PR 3-5 esittelee Pingviini-animaation, koulu-, kaveri- ja lukukoira Jepen toimintaa sekä Satulinna-projektin.
Käytävällä on esillä yläkoulun kuvaamataidon töitä ja kuvaamataidon luokassa on esillä 6B-luokan, yläkoulun ja
Oulunsalon taidekoulun töitä.

D1-solu (täällä sijaitsevat Mediateekki, ja aineluokat äidinkieli, biologia-maantieto, kemia-fysiikkamatematiikka)
Äidinkielen ja kirjallisuuden luokassa 1038 esitellään tietotekniikan käyttöä äidinkielen ja kirjallisuuden
opiskelussa: klassikot haltuun tableteilla, 8.luokan sähköinen koe, OneNote-kirjallisuusprojekti, Uljas
Metsosen kirjallisuusblogi.
Käytävän vitriineissä on esillä yläkoulun kuvataiteen töitä.
Solun päädyssä on esillä 8. luokkalaisten Aku Ankka –suurennokset ja 7.luokkalaisten perhostyöt
(yhteistyöprojekti matikan, biologian ja fysiikan kesken) sekä fysiikan töitä.

D2-solu (täällä sijaitsevat luokat 6AB, kielten ja historian, uskonnon ja yhteiskuntaopin luokka)
6AB -luokissa pyörii kuvia leirikoulusta sekä yrityskylästä.
Englannin ja ruotsin luokassa D2030 esitellään 8.luokkalaisten iTecin 5. pilotoinnissa tekemiä
koulukiusaamisen vastaisia englanninkielisiä videoita.
Historian luokassa D2038 on esillä yläkoulun historian ja uskonnon töitä sekä alakoulun
elämänkatsomustiedon töitä.
Englannin ja saksan luokassa D2037 on esillä töitä kielten tunneilta, koontivideo kirjekaveriprojektista.

Päiväkoti
Tintit ja Tiaiset 3-5v: päiväkodin ja koulun piha-alue/metsävalokuvasuunnistusta.
Leivot 3-6v: päiväkodin pihakatoksessa perhekuvien piirtämistä.
Hippiäiset ja Tiitiäiset 1-5v: lähimetsät eläinten jälkien tunnistus.
Varhaiserityiskasvatus: Leivojen ryhmätilassa varhaisen tuen esittelyä.
Metsokankaan kolmiperhepäivähoito 1-5v: päiväkodin aulassa
Päiväkodin yhteistyötahot:


Karjasillan seurakunta: Päiväkodin leluvaraston katoksessa esittely Pikkukirkko ja puistopyhis
– toiminnasta klo 17.15, 17.45, 18.15.



Oulun Seudun Sentlementti ry: Liiku leikkien



Terapeutit: Päiväkodin terapiatilassa toiminta-, puhe-, fysio- ja musiikkiterapeuttien toiminnan esittely

