Kuukiri lapsevanematele, lehekuu-jaanikuu 2017
1. Eksamid ja tasemetööd
Kevad on alati täis kooliaasta kokkuvõtteid - eksameid ja tasemetöid. Erinevate klasside
koolisiseste tasemetööde ja üleminekueksamite kohta saad infot kooli kodulehelt
12. klassi riigieksamid maikuus:
2. mail kl 10.00-15.00 - inglise keel (kirjalik)
3. ja 4. mail kl 9.00 - 14.00 - inglise keel (suuline)
12. mail - matemaatika (kirjalik)
12.klassi koolieksamid:
31. mail - matemaatika-ettevõtlus ja kunst-keeled õppesuundadel.
2. juunil - sisekaitse suuna koolieksam.
Täpsemalt vaata kooli kodulehelt
Põhikooli lõpueksamid 9. klass:
1.juunil - eesti keel (kirjalik)
7.juunil - matemaatika (kirjalik)
13. juunil - valikeksam (vene keel, bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, ajalugu,
ühiskonnaõpetus, inglise, saksa, vene keel (kirjalik)
13.-14. juunil - valikeksam (inglise, saksa, vene keel (suuline)
Riiklikud tasemetööd:
3.klass - 10. mail - eesti keel ja 16. mail - matemaatika
6.klass - 3. mail - eesti keel ja 9. mail matemaatika (kirjalik)

2. PISA 2018 eeltestid
4.-5.mail toimub koolis PISA 2018 eeltest, mille valimis osaleb 63 meie kooli 8.-9.klassi
2001.a sündinud õpilast. Test toimub elektroonselt ja kestab vaheaegadega umbes 3,5 tundi.
Neljapäeval, 4.mail kell 10.00 9.b ja 9.c
Reedel, 5.mail kell 10.00 kõik 8. klassid ja 9.a ja 9.õr
Testis osalevatel õpilastel palutakse kohal olla kell 9.40. Kaasa võtta: pastakas, pliiats,
kustukumm ja taskuarvuti.
PISA on rahvusvaheline õpilaste hindamise uuring, kus osalevad rohkem kui 80 riigi õpilased. Test hindab 15aastaste õpilaste teadmisi lugemises, loodusteadustes ja matemaatikas ning hindab õpilaste valmisolekut
iseseisvaks eluks. Täpsema teabe saamiseks tutvuge teabematerjalidega aadressil www.innove.ee/pisa.

3. Sisseastumisest kooli 1., 7. või 10. klassi
1.klassid
Hiljemalt 31. maiks 2017 ootame lapsevanemalt:



nõusolek lapse kooli astumiseks
esmase õpilaspileti taotlus. Esmane õpilaspilet on 1. klassi lapsele tasuta.

Lisaks on koolile vaja esitada järgmised dokumendid (kooli tuua originaal):




sünnitunnistus
koolivalmiduse kaart
tervisekaart
Dokumente saab kooli tuua tööpäevadel kell 8.00-16.00. Vajadusel täiendav info telefonil
603 2009 või e-posti aadressil kontakt@tyg.edu.ee

7.klassid
Sisseastumise katsed ja vestlused on toimunud. Kodulehel on avaldatud kooli nimekirja
arvatud õpilaste koodid. Küsimuste korral vastab õppejuht Alo Särg
10.klassid
Peagi on meie kodulehel nähtavad õpilaste personaalsed koodid, kes on arvatud
gümnaasiumi nimekirja. Küsimuste korral vastab õppejuht Tiina Mänd

4. Direktori vastuvõtt tublidele
Nagu igal kevadel, nii ka sel aastal toimub TÜG direktori vastuvõtt tublimatele õpilastele
ja nende juhendajatele. Toimumise kuupäev selgumisel. Jälgige teateid!

5. Algklasside maja - 10
Reedel, 2. juunil tähistame Tabasalu Ühisgümnaasiumi algklasside maja 10 aastapäeva.
Pidustustest täpsemalt järgmises Kuukirjas.

6. Kooli(aasta) lõpuaktused
Kooliaasta lõpetamine 1.-8. ja 10.-11. klassidele toimub 9. juunil.
Tänavune põhikooli lõpuaktus toimub 20. juunil algusega kell 13.00
Gümnaasiumi lõpuaktus leiab aset 21. juunil algusega kell 14.00

7. Sport
Selgub parim lamades suruja
Esmakordselt selgitatakse noormeeste seas välja Tabasalu ÜG parim lamades suruja.
Osaleda võivad kõik 8.-12. klasside õpilased. Võistluse teeb eriliseks asjaolu, et kõikidel
osalejatel on võimalus enda tulemust parandada terve maikuu vältel. Võitja selgitatakse välja
absoluutarvestuses, Wilksi tabeli alusel. Osalejatel palume ühendust võtta kehalise
kasvatuse õpetaja Dastin Songaga, et kokku leppida endale sobiv aeg. Rind kummi!
Rattapäevad
Kevadised rattapäevad toimuvad sel aastal esmaspäeval, 5. juunil I-III klasside õpilastele
ja teisipäeval, 6. juunil IV-VI klasside õpilastele. Matkal on kiivri kandmine kohustuslik.

8. Võõrkeelte õppetool annab teada
3. mail kl 10.00 toimub vene keele maakondlik võistlus 6.-7. klasside vene kodukeelega
õpilastele Peetri Lasteaed-Põhikoolis. Osalevad: Eduard Lahe - 6.c; Robert Kustov - 7.c;
Sofi-Kamille Lõsenko - 7.a ja Elias Hüvanen - 7.d.
5. mail kell 13.00 vene keele maakondlik võistlus 6.-7. klasside eesti kodukeelega
lastele Saku Gümnaasiumis. Meie kooli esindavad: Karl Künnapas – 6.d; Elit-Marlene Agu 6.b; Martin Pajumaa – 6.b; Olaf Ruumet – 6. b; Karl-Andres Parts – 6.b; Liisa Savolainen 7.b; Rannel Rannik – 7.a; Maarja Mihkelson - 7.b; Emma Ettel Ilisson – 7.b; Sandra Simone
Jüriska - 7.b ja Mathilda Padari – 7.c.
10. mail kell 10.00 toimub vene keele maakondlik võistlus 8.-9. klasside õpilastele Keila
Gümnaasiumis. Kooli esindavad: Alan-Patrick Ojala – 8.b, Ksenia Žilkova - 8.d, Marvin
Kivisalu – 8.b, Elise Lisette Krištal – 8.d, Elisabeth Elštein – 9.b, Karolin Kormik – 9.b, Helena
Urbla – 9.b.

9. Esineb vaskpilli ansambel
Neljapäeval, 4. mail esineb kooli aulas vaskpilli ansambel Brassers kavaga "Vask jääb".
Kell 9.50 algavale kontserdile on minemas 4.a, 4.d, 6.d, 1.d , 3.c ja VK1ÕR1.
Kell 10.45 on kontserti kuulamas 4.b, 5.d, 7.d, 4.c ja 5.c.

10. Tants teeb meele rõõmsaks
Meie tantsijad ja võimlejad tantsupeole!
Rahvusvahelise tantsupäeva auks saime rõõmusõnumi, et TÜG väikesed võimlejad
trupist "Säde" on pääsenud tantsupeole tulemusega 7 punkti 10st ja TÜG 1.-2. klasside
rahvatantsurühm “KIrju vöö” on pääsenud tantsupeole 10 punktiga 10-st! Super!!
Rühmi juhendab Astrid Väizene. Palju õnne! Tantsupeo nädal on 27. juuni - 2. juuli.
Reedel, 12. mail kl. 17.30- 18.15 toimub TÜG tantsurühmade kontsert “Aastaajad” kooli
aulas. Esinevad: “Kirju vöö” - Tabasalu kooli 1.-2. klassi rahvatantsurühm, “Säde” - Tabasalu
kooli tüdrukute rühm, Tabasalu kooli “Neiud”, külalisena on esinemas Muraste kooli 3.-4.
klassi rahvatantsurühm. Oodata on üllatusesinejat! Tantsurühmi juhendab Astrid Väizene.
26.-28. mai osaleb 3 kl. tüdrukuterühm "Säde" Tallinna Võimlemispeol Velotrekil.

11. Infomessile Noor Meister 2017
Neljapäeval, 4. mail sõidavad 8.a,b,d ja 9.a klassid külastama infomessi Noor Meister
2017. Väljasõit kell 12.00, tagasi koolis umbes 14.30.

12. Õppekäigud
Õppekäigud õpilastele loodusainetes KIK-i projekti raames Muraste looduskooli kaudu:





9. mail kella 9.45- 14.00 toimub õppekäik 9. klassidele, igast 8 õpilast.
29. mail kella 10.00-13.00 toimub õppekäik 5. klassidele, igast 8 õpilast.
1. juunil toimub õppekäik 8. klassidele, igast 8 õpilast.
8. juunil toimub õppekäik 7. klassidele, igast 8 õpilast.

Õppekäik majandusõppe raames:


19. mail on 10. klassi ettevõtlussuuna õpilased OÜs Krimelte (peale 4 esimest
tundi)

13. Ilmus õpilasajaleht TabsiEkspress
Aprillis toimus Harku valla koolilehtede konkurss, kuhu olid osalema kutsutud 1.-6.
klasside õpilased. Meie koolist osales oma ajalehega 4.-6. klasside õpilasesinduse
meeskond. Õpilaste leht "TabsiEkspress" on hea näide - andke noortele võimalus ja nad
teevad rõõmu ja lustiga toredaid tegusid. Rohkem saab ajalehe tegemisest lugeda meie
kodulehelt. TabsiEkspressi saab sirvida SIIT. Teisi koolilehti näeb Google Drives
Ajalehetoimetusega on plaanis ka mõned õpitoad-kohtumised pressifotograafide ja
ajakirjanikega. Ikka selleks, et koolilehe traditsioon jätkuks ja oskusi juurde tuleks.

14. Kaotatud esemed ootavad endiselt äraviimist
Kaduma on läinud tossud, sall või raamat? Koolimaja ja spordihoone Leiunurgad on täis
erinevaid esemeid, mis ootavad oma omanikke. Palume uurida kooli algklasside maja,
peamaja ja spordihoone administraatoritelt. Samuti soovitame esemetele lapse nimi sisse
kirjutada.

Infokirja pani kokku Katrin Mesilane, TÜG kommunikatsioonispetsialist

