
MEELTENÄDAL  

28.10.2019- 01.11.2019 

 
❖ 28.10.2019 kell 8.55 aulas – Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon kohtumine 6. ja 7. klasside 

õpilastega. 

❖ 28.10.2019 kell 11.05 aatriumis- 9.-12. klasside 3-liikmelised võistkonnad (klass paneb välja ühe 

võistkonna) osalevad ürituses „ Kui kuulmismeelt ei ole“- arvan ära tantsu. 

 

Aulas: 

❖ 29.10.2019 kell 8.55 aulas – 9. ja 10. klassid kohtumine pimeda ajakirjaniku Jakob Rosinaga. 

❖ 29.10.2019 kell 10.00 aulas- 11. ja 12. klassid kohtumine pimeda ajakirjaniku Jakob Rosinaga. 

❖ 29.10.2019 kell 11.00 aulas – 8. klassid „ Kes on vaegkuulja, kes on vaegnägija?“- kohtumine 

külalistega Heleni koolist. 

 



 

Aulas: 

❖ 30.10.2019 kell 8.55 aulas- 1.-3. klassid kontsert ja vestlus. Esinevad Heleni kooli õpilased. 

❖ 30.10.2019 kell 10.00 aulas- 4.-5. klassid kontsert ja vestlus. Esinevad Heleni kooli õpilased.. 

 

Võimlas: 

❖ 30.10.2019 kell 8.00 võimlas – 9.c klass Eesti Paraolümpiakomitee pimejalgpall ja pimevõrkpall. 

❖ 30.10.2019 kell 8.55 võimlas-   8.b klass Eesti Paraolümpiakomitee pimejalgpall ja pimevõrkpall. 

❖ 30.10.2019 kell 10.00 võimlas- 9.a ja 9.b klass Eesti Paraolümpiakomitee pimejalgpall ja pime- 

võrkpall. 

❖ 30.10.2019 kell 11.05 võimlas- 8.a klass Eesti Paraolümpiakomitee pimejalgpall ja pimevõrkpall. 

 

Aatrium: 

❖ 30.10.2019 kell 8.00 aatriumis –10. a ja b klass MTÜ Pane Oma Meeled Proovile-takistusrada ja 

erinevad meeltepunktid. 

❖ 30.10.2019 kell 9.00 aatriumis- 10. c ja 11. a klass MTÜ Pane Oma Meeled Proovile-takistusrada ja 

erinevad meeltepunktid. 

❖ 30.10.2019 kell 10 .00 aatriumis- 11. b ja 12. a klass  MTÜ Pane Oma Meeled Proovile-takistusrada ja 

erinevad meeltepunktid. 

❖ 30.10.2019 kell 11.05 aatriumis -12. b klass MTÜ Pane Oma Meeled Proovile-takistusrada ja erinevad 

meeltepunktid. 



 

Administratsiooni koridor: 

 

❖ 31.10.2019 kell 8.55 II korrus administratsiooni koridor- 5.b, 6.b, 7.b sisenemine muusikaklasside 

poolt- „ Meelte tuba“. 

❖ 31.10.2019 kell 10.00 II korrus administratsiooni koridor-5.a, 6.d ja 6.a, sisenemine muusikaklasside 

poolt- „ Meelte tuba“. 

❖ 31.10.2019 kell 11.05 II korrus administratsiooni koridor  5.c ja 6.c, sisenemine muusikaklasside 

poolt- „ Meelte tuba“. 

❖ 31.10.2019 kell 12.10 II korrus administratsiooni koridor 5.d ja 7.a, sisenemine muusikaklasside poolt- 

„ Meelte tuba“. 

 

Aula: 

❖ 01.11.2019 –kell 8.55 aulas – 3.-4. klassid viipekeele tõlk kohtub õpilastega. 

❖ 01.11.2019   kell 10.00 aulas- 1.-2. klassid viipekeele tõlk kohtub õpilastega. 

 

 
 


