Kuukiri lapsevanematele, jürikuu 2017
Tere, hea lapsevanem!
Möödunud kuul oleme kontserdi saatel sisse õnnistanud oma uue Estonia klaveri. Edukalt on
toimunud esimese klassi sisseastumised. Valitud on uus kaunis Miss Tabasalu, kelleks on 11.b
klassi õpilane Kirsti Klemmer. Nagu ikka jätkub usin igapäevane õppetöö.
Tulevikku vaadates on suur rõõm teatada, et koostöös Harku Vallavalitsusega oleme astumas
konkreetseid samme, et meie kooli füüsiline keskkond oleks pidevas arenemises. Lisaks
korralistele renoveerimistöödele, millega käesoleva suve lõpuks on renoveeritud kõik kooli
pinnad, on järgmisel õppeaastal koolile ajutise juurdeehitusena lisandumas 5 uut klassiruumi.
Suuremahuline ja ambitsioonikas projekt on koolile uue staadioni rajamine, mis tänase
optimistliku stsenaariumi rakendumisel juba järgmise õppeaasta algusest võimaldab nii
kehalise kasvatuse tunde kui ka koolivälist sportlikku huvitegevust läbi viia uuel tasemel.
Pilootprojekt, mille käigus tõime kooli rekreatsioonialadele pehme mööbli, on samuti
õnnestumas, sest esialgsest ettevaatlikkusest hoolimata on õpilased näidanud, et oskavad
hinnata püüdlusi kooliruumi hubasemaks muutmisel. Siinkohal kooli tänu lapsevanematele, kes
kindlasti selle arusaamise loomisel abiks on olnud. See omakorda annab julgust projektiga
edasi liikuda ning tänasele seitsmele veel 12 diivanit juurde hankida.
Füüsilise keskkonna arendamise kõrval oleme jõudnud reaalsete sammudeni ka kooli ja
vanematekogu vahelises koostöös, mille üheks osaks olev kiusamisevastane töögrupp on
jõudnud esimeste tulemusteni. Seeläbi suudame juba lähitulevikus veelgi paremini tagada seda,
et õppimine Tabasalu Ühisgümnaasiumis oleks meeldivaks ja rikastavaks kogemuseks kõigile
meie õpilastele.
Kuna aeg ja elu meie ümber on kiires muutumises (2020. aasta plaanid uue algklasside hoone
ja gümnaasiumi osas), siis oleme plaanitust varem alustanud koostöös hoolekoguga ka kooli
arengukava uuendamist. Eesseisvaid väljakutseid ja mõtteid on palju ning loodetavasti on
loodav dokument heaks platvormiks, mis võimaldab koolielu ühises arendamises lähtuda
aktuaalsest ja ühtsustatud infoväljast.
Alltoodud kuukiri annab ülevaate aprillikuus toimuvatest sündmustest koolis. Head lugemist!
Jätkuvat edukat koostööd soovides
Martin Öövel, direktor

1. (Proovi)eksamid ja tasemetööd
Kooliaasta lõpp juba paistab, mistõttu toimuvad aprillikuus mõned (proovi)eksamid.
Kokkuvõtvalt saab eksamite ja tasemetööde kavaga tutvuda meie kodulehel.
3. aprillil toimub 12. klassi matemaatika proovieksam. Eksam on kaheosaline - esimene
osa kl 10.00-12.00 ja teine osa 12.30-15.00.
24. aprillil on 12. klassi eesti keel (kirjalik) riigieksami tegemise aeg.

2. TÜG raamatukogu annab teada
Väärtustamaks raamatuid ja lugemist tähistame koolis 27. aprillil Raamatu ja roosi päeva.
Sel päeval on kõigil võimalus kooli raamatukogule kinkida mõni väärt raamat, mida kodus
on mitu või mida enam ei vajata, aga teised loeksid hea meelega. Sel moel saab
raamatukogu oma fonde uute raamatutega täiendada. Kingitud raamatud märgistatakse
spetsiaalselt selleks ürituseks valminud eksliibrisega. Raamatukinkijad saavad tänutäheks
roosi ja väikese maiuse. Eriti soovitud raamatute nimekirja avaldame kooli kodulehel aprilli
esimesel nädalal.
Kuulutame välja Raamatu ja roosi päevale pühendatud lastekirjanduse teemaliste
plakatite joonistusvõistluse algklassidele. Võistlus toimub aprillikuus 5-liikmeliste
võistkondadena. Iga võistkond saab loosi teel ühe lastekirjaniku nime kelle loomingust tuleb
valmistada plakat. Ootame õpilasi meeskonnaga või üksi, koos õpetajaga või ilma peale
tunde saadud autori loominguga raamatukokku tutvuma. Valmis töid ootame 25. aprilliks.
25. aprillil tuleb õpilastega kohtuma Soome päritolu Eesti lastekirjanik Mika Keränen.

3. Arendame sõprussuhteid
Traditsiooniline keeleõppereis inglise keelt kõnelevale maale toimub sel aastal 15.-22. aprillil
Iirimaale Galway linna. Osalevad 6.-11. klassidest 25 õpilast, keda saadavad õpetajad Karin
Väli ja Helle Laats. Toimuvad keeletunnid ja ekskursioonid, et tutvuda kohaliku keele ja
kultuuriga.
Ansamblis “Devtšata” laulvad 8.d klassi tüdrukud koos juhendaja Niina Peernaga on
kutsutud 5.aprillil Rahvusooperisse Estonia Valgevene kunstnike näituse „Pühendamine
teatrile“ avamisele. Üritus on toetatud Eesti Valgevene saatkonna poolt.
Meie kooli õpilased Erika Urbala (10. klass) ja Maarja Ruth Luhamaa (11. klass) ning
õpetaja Niina Peerna osalevad ettekannetega 10.-14. aprillil Minskis (Valgevene) toimuval
rahvusvahelisel õpilaskonverentsil „Познания и творчество учащихся“. Konverents on
pühendatud Valgevene Teadusaastale. Lisaks meie esindusele esinevad oma ettekannetega
pedagoogid ja õpilased Valgevenest, Venemaalt, Lätist, Leedust.

4. Kool täis laulu ja tantsu
Neljapäeval, 6. aprillil algusega kell 18.00 on kooli aula lauljate päralt. Kontserdil “Laulu
pidu meie majas” esinevad TÜG poistekoor ja TÜG lastekoor ning külalisena astub ülesse
Tallinna Tehnikakõrgkooli kammerkoor. Dirigent Elen Ilves, klaveril saadab Aime
Pärisalu. Olete oodatud!
Pühapäeval, 9. aprillil on kooli aulas tore sündmus “Harku valla laululaps 2017”.
Reedel, 28. aprillil toimub traditsiooniline TÜG Tantsupäev, mille eestvedajaks on kooli
tantsuõpetaja Astrid Väizene.

5. Laulu- ja tantsupeo eelproovid
Õpetaja Piret Puusta koorid on laulupeo eelproovides aprillis:
07.aprillil kl 10.00-12.00 Keila Koolis - 1-häälne mudilaskoor
11.aprillil kl 13.30-16.30 Keila Koolis ja Muusikakoolis - 2-häälne mudilaskoor
12.aprillil kl 14.30-18.30 Keila Koolis ja Muusikakoolis - Ma-MU lastekoor
Õpetaja Elen Ilves koorid osalevad eelproovides:
12.aprillil kl 14.30-18.30 Keila Koolis ja Muusikakoolis - TÜG lastekoor
13.aprillil kl 10.00-14.30 Saue GÜMis - TÜG Poistekoor
Õpetaja Astrid Väizene tantsijad ja võimlejad ettetantsimistel:
4. aprillil kl 9.00-13.00 Kose kultuurikeskuses - 1.-2. klasside rahvatantsurühm “Kirju vöö”
11. aprillil kl 10.00-11.30 TÜG väikesed võimlejad, osaleb TÜGi 3 kl. tüdrukute rühm "Säde".
11. aprillil kl 11.30-13.00 TÜG suured võimlejad
Pühapäeval, 16.aprillil kl 17.00 noorte laulu- ja tantsupeo "Mina jään" Harjumaa tule
süütamine Suurupi tuletorni juures.

6. Sport
13. aprillil toimub Tabasalus maakondlik jalgpalliturniir 1.-5. klasside võistkondadele.
Hoiame pöialt meie õpilastele. Vabariiklik finaalturniir leiab aset juba 26. aprillil Põlvas.
24. aprillil tuleb kooli Eesti Korvpalliliidu poiste liigade projektjuht Martin Rebane, kes viib 1.3. klasside õpilastele läbi näidistunnid.

7. Esmaabi koolitus 6. klassidele
28.aprill viiakse kooli 6. klassidele läbi esmaabi kursus KEAT („Kaitse end ja aita teist“),
mis haarab nii teooriat kui ka praktilist osa.

8. 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 inglise keele ja reaalklassidesse toimusid 30. märtsil. Hiljemalt 10.
aprillil avaldatakse kodulehel nende õpilaste koodid, kes kutsutakse jätkuvatele vestlustele.
10.klassid
Vestlusele koos lapsevanema(te)ga kutsutud gümnaasiumisse kandideerinud õpilaste
personaalsed koodid on nähtavad meie kodulehel Vestlused toimuvad aprillikuus, siis on

võimalik tutvuda ka hinnatud töödega. Palun broneerige vestluse aeg SIIT Küsimuste korral
vastab õppejuht Tiina Mänd

9. Lõpukell 12. klassile
12. klassi lõpukell toimub 13. aprillil. Sellel päeval on lõpuklassil 3 tundi, aktus aulas, mille
korraldab 11. klass ja seejärel on traditsiooniline puu istutamine koolimaja lähiümbruses.
Hinded pannakse välja 17. aprilliks.

10. Kevadvaheaeg
15.-23. aprillil on kevadine koolivaheaeg. Tunniplaanis muudatusi plaanis ei ole.
Tabasalu ja Harkujärve Noortekeskused kutsuvad noori vanuses 7-11 ajavahemikus 17.-21.
aprill päevalaagrisse. Rohkem infot leiate ning registreeruda saab täites antud
vormi. Lisainformatsiooni saamiseks pöörduge noorsootöötajate poole: Kerttu Brandmeister
(mob. 582 26554) või Maris Põlluäär (mob. 566 11308).

11. Erasmus+ KA2 ettevõtlusõpetuse projekt
Aprillis oleme aktiivselt tegutsemas projekti „Sharing competencies in entrepreneurial
learning, connecting theory with practice" raames.
Juba 3. aprilli õhtupoolikul saabuvad Eestisse projektipartnerid-õpetajad Islandilt, Kreekast,
Lätist ja Itaaliast, et vahetada mõtteid ja arendada edasi ettevõtluse õpetamise e-kursust.
Külla on tulemas ka 3 projektis osalevat Läti õpilast, kelle visiidikavas on mitmeid huvitavaid
tunniosalemisi, Estonia klaverivabriku külastus ja muidugi mõttevahetused meie kooli
10.klassi õpilastega loodava rahvusvahelise õpilasfirma arendamisest. Külalised jäävad
Eestisse neljapäevani.
23.-29. aprill on 3 meie kooli 10. klassi õpilast koos 2 koolitöötajaga Trikales (Kreeka). Ka
seekordse kohtumise eesmärgiks õpilastele on projekti käigus loodava rahvusvahelise
õpilasfirma tegevuste edasiarendamine.

12. Õpetajad õppimas
Kunstiõpetaja Riina Sander osaleb kevadisel koolivaheajal Erasmus+ KA1 projekti raames
Islandil koolitusel “Hidden in the Open Space”, eesmärgiga suunata õpilasteni kultuuripärandi
ja looduse omavahelisi seoseid.

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

14. EELTEADE! Lõpuaktused
Tänavune põhikooli lõpuaktus toimub 20. juunil algusega kell 13.00
Gümnaasiumi lõpuaktus leiab aset 21. juunil algusega kell 14.00

Infokirja pani kokku Katrin Mesilane, TÜG kommunikatsioonispetsialist (555 60529)

