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Millises huviringis käid?
Ei käi huviringis 15 õpilast
Igal pool
Inglise keele ring 4 õpilast
Jalgpall
Judos 2 õpilast
Spordiring 14 õpilast
Keraamikas 6 õpilast
rahvatants 11 õpilast
Võimlemine 5 õpilast
Teadusring 4 õpilast
Võrkpall 6 õpilast
Kooli siseses ringis ei käi, aga käin mujal taipoksis.
Laulmas 5 õpilast
English Language Club
My Dance 5 õpilast

Ma ei käi üheski ringis
Puutöö 2 õpilast
Robootika 6 õpilast
Saalihoki 11 õpilast
Tennis 4 õpilast
Ratsutamas

24. Mida tahaksid jõululaada või sellega koos toimuva kontserdi juures muuta?
Ei tahaks klassiga esineda
Midagi kõik oli normaalne
Kõik oli normaalne
Võiks varem läbi saada
Parem osalus laada toodete suhtes.
Õnne loosi asju võiks kriitilisema pilguga üle vaadata!
Et ei peaks enam klassiga esinema.
Jätaks ära
Laat on tore, aga ei oska midagi muuta, ei ole absoluutselt huvitatud kooli kontserditest.
Klasside letid võiksid kuidagi moodi ühes kohas olla, et kõigil oleks võimalus raha teenida.
Teatavasti käivad väiksemate klasside lastevanemad rohkem jõulupidudel ning ostavad
tihtipeale oma lapse klassist. See tekitab ebavõrdsuse suuremate ja väiksemate klasside vahel.
Et see oleks lühem
Võiks olla põnevam kontserdikava .
Näidend võiks olla koolis
Kontsert võiks lühem olla
Ei ole midagi
Et my dance saaks ka esineda

Vähem rahvatantsu ja rohkem klassidega esinemisi
Huvitavamad etteasted
Lühemaks teha ja aulas akent lahti hoida, sest tookord oli õhk väga umbne
Ma ei tea
Mulle meeldiks kui laat oleks ühes ruumis nt saalis, või siis et kõikide klasside letid on sama
moodi, mitte ei ole osad klassides sees ja osad väljas
rohkem esitlusi
Ei taha midagi
Mina Arvan, Et Oleksid Paremad Loosid
Mitte midagi!

29. Kooli maine - mulle meeldib meie koolis...
Sõbrad
See, et meie kool on väike
Sest siin on toredad õpetajad
Meie kool
Meie kooli välimus
Keskkond ja on palju huviringe
vähe õpilasi klassis
Arvutid ning söök
Saab konsultatsioonis käia
Sõbrad
Sest see on väike ja klassid ei ole suured!
Siin on head ja abivalmivad õpetajad ja õpilased.
..et see on väike
Väike kool ja vähe inimesi
Eraldi klass väiksematest
See, et siin on huvitavaid inimesi ja palju sõpru
Et siin on sõbralik õhkkond ja mõnusad väikesed klassid (arvu poolest)
Üheksanda klassi laua katted
50cm kõrgused lauad.

Sõbralik õhkkond
Väikesed klassid, sõbralik õhkkond.
Toredad ja lahked õpetajad!
Abivalmis inimesed
Õppida
Toredad õpetajad
See et klassides on vähe õpilasi
Et see on väike ja siin on sõbralikud inimesed
Sõbralik keskkond
Klassid
On palju kooliväliseid tegevusi ja saab osade ringidega reisida jms
Sest siin on hea, sõbralik ja turvaline.
See on rahulik
See et see on väike
Selleks see kool on turvaline ja palju sõbralike õpilasi
Sest siin ei ole väga palju õpilasi
On Rahulik Tasuta On Huviringid Ei Ole Väga Kiusajaid Ja Tunnid Hakkavad 8:30
See et meil ei ole 2-3 minutilised vahetunnid nagu mu eelmises koolis.

30. Kooli maine - mulle ei meeldib meie koolis...
Toit
Meeldib kõik
Sest koolimaja ise on aegunud ja mitte väga turvaline
Mõned õpilased
Toit
See et puudub korralik staadion
Liiga madalad toolid ja aknad
Meie kooli söök ja kehalise kasvatuse tingimused õues!
See, et on vähe üritusi
Jooksvad lapsed
Väiksed lapsed
Osade õpetajate suhtumine õpilastesse
Mulle ei meeldib meie koolis see et siin on nii lärmakas, kõik karjuvad.
Eraldi vetsud
Õppimisega kaasnev pinge, kontrolltööd on liiga tihti ja õppimine ei jäta eriti vaba aega.
Info liikumise kiirus - aeglane (ja vahest) puudulik.
Halvasti käituvad õpilased.
Minu klassikaaslased
Et peab koolivormi kandma
Et meil on nii palju tunde teisipäeval
Sest siin on vahest talviti külm
Suusatamine
Mõned ruumid võiksid suuremad olla
Siin on külm
Liiga palju õppimist
Söök
Paljud head õpetajad on viimasel ajal ära läinud

Siin on kiusamine
Kooli vorm
Kõik meeldib
Väiksed 1. Klassi Lapsed
Mõned õpilased
See et meil on puutöö tund.

Põhjenda…
Ma peaks natukene rohkem pingutama
Hinded on hetkel viied ja üksikud neljad
Raske on õppida kui ei viitsi
Pole väga viitsimist
Mulle meeldib see kool
Ma ei viitsi õppida ja nii paljud hinded tulid halvad jne
No tunnistusel on mul 4/5
On näha hinnetest ,et õppetöö on paremaks läinud.
Kui ma viitsiks õppida võiks paremini minna, aga noh ma ei viitsi nii et poogen
On aineid milles ma olen parem, mõnes halvem
Head suhted
Hinded võiksid paremad olla
Ma ei Viitsi Põhjendada
Ei jaksa tunnis olla ja tunnid on igavad
Sest ei pinguta palju
Sest ma õpin korralikult ja mulle meeldib õppida
Mul on tunnistusel viied!
Mind kiusatakse ja näpitakse minu asju. ( vahe peal)
Kuna õpin hästi ja tahan pk hästi lõpetada
Vahest hästi ja vahest mitte nii hästi
Sest õppimine ei ole mu lemmiktegevus
Saan oma asjadega hakkama
Ma ei jõua õppida kõigeks ja lähen lihtsalt magama

Saan hakkama, kuid saab ka paremini, oleneb ilmast ja ajast.
Mulle meeldib pahandust teha :D
Sest nii ongi
Ma ei oska põhjendada, lihtsalt ei lähe nii hästi, noh.
Saan hakkama, aga igasugune motivatsioon õppida puudub.
Hinded on korras, sõpru on, õpetajatega on head suhted.
Saan hästi aru asjadest mis tundides õpetatakse.
Ma panen koolis tähele
Sest mul on mõned õppeained raskemad ja karmimad
Sest meil on toredad õpetajad ja hinded head
Ei saa hästi asjadest aru
Mul on kõik viied.
Hinded on head
Vahepeal hästi, vahepeal halvasti
Pole halb hindeid
Sest ma õpin
Hinded on enam-vähem viied, neljad
Ma mõistan üldiselt kõike ja saan aru
Ei ole palju 2-esid
Üldiselt on palju õppida
Sest saan häid hindeid
Ei oska
Hinded on korras
Sest mul on hea õppimine vist
Mul on tunnistusel olnud siiani ainult viied
Vahest tulevad kolmed
Mul on tunnistusel neljad ja viied
Sest mul on head hinded
Lihtsalt
No siis näeb kui olen lõpetanud
No käitumine
Mõnikord tuleb küngas ette, mõnikord on tee puhas.

33. Lõpetuseks - kool oleks parem, kui....
Kool on väga hea
Meil oleksid kõik õpetajad lahedad, kasutaksid palju rohkem multimeediat jne.
Siin oleks 12 klassi
Kui siin oleks rohkem klasse
See on juba niigi hea
Oleks jalka trenn :D
Koolil oleks korralik staadion
Oleks parem küttesüsteem.
Bussid käiksid varem või tihedamini
Tunnis oleks rohkem tahvliga tööd
Oleks parem tunnimeeleolu
Toit oleks parem ja üleval võiks süüa enda kodust kaasa võetud asju!
Klassivennad kasvaksid suureks.
Oleks tundide ajal rohkem elulist praktikat
Vanad kokad tagasi tuleks
Õpetajad oleksid mõistvamad
Oleks enamus nädalast lühem ja oleks vähem õppida
Aknaid ei saaks enam avada, liiga probleeme on selle akna avamisega seotud.
Koolis oleks joogivee automaat, sest see vesi mis kraanidest tuleb on kohati "kollane".
võimla poolsetes garderoobides (eriti tüdrukutel) oleks soe vesi, koolis oleksid trimestrid,
peamikrofonid, kõlar lauljatele (monitor), paremad tingimused käsitöötundideks, staadion.
Poleks nii palju jagelemist ja kaklemist
See on nii kuidas see olema peab ja see ei pea muutuma kuna mulle meeldib see kool.
Poleks koolivormi
Siin ei oleks nii palju tunde
Ujula
Mõned õpetajad õpetaks huvitavamalt mis jääks külge
Ma ei oska öelda
Kui oleks parem toit
Siin oleks parem toit ja sõbralikumad õpetajad
Kehalist ja kunsti ei hinnataks
Õpetajad muudaks oma suhtumist
oleks rohkem vaba aega
Suvevaheaeg oleks pikem
Siin ei oleks kiusajaid
Oleks viisakad inimesed
Poleks kooli vormi

