Kuukiri lapsevanematele, vastlakuu 2017
1. EV 99. aastapäeva tähistamine
EV 99. aastapäeva aktused toimuvad:
 1.-2. klass - kolmapäev, 15.02 kell 11.05-11.50
 5. klass, 6.a, 6.b - kolmapäev, 15.02 kell 12.00-12.45
 7.klass, 6c, 6.d, kolmapäev, 15.02 kell 12.55-13.40
 3.-4. klass, neljapäev, 16.02 kell 11.05-11.50
 8.-9. klass, reede,17.02 kell 9.50-10.35
 10.-12. klass, reede,17.02 kell 12.55-13.40
Riietus pidulik.

2. Transport õpilastele
Rannamõisa, Ilmandu (Kadaka tee osa) ja Muraste küla põhjaosa (Meriküla) perede
õpilastele on Harku vald aasta algusest organiseerinud bussiliini kojusõiduks.
Kõik õpilased, kes elavad Tilgu teel ja selle läheduses, saavad iga tööpäeval kell 16.20
Kooli peatusest väljuva bussiga koju sõita. Peatused on bussisviibijate nõudmisel ja buss
sõidab vajadusel kuni endise piirivalvekoolini (Tilgu tee lõpus umbes kell 16.35).

3. Kaotatud esemed ootavad 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.

4. Veebruarikuu südmuste ajakava
4.02

Bioloogia olümpiaadi piirkonnavoor

7.02

Matemaatika olümpiaadi piirkonnavoor 7.-12. klassid

14.02

Sõbrapäev

15.-17.02

EV aastapäeva aktused/kontserdid 1.-12. klassid

16.02

Maakondlik 3.klasside õpioskuste ainepäev Saue Gümnaasiumis

16.02

Võistkondlik Nuputa võistluse maakonna voor 5.-7. klassid

28.02.-01.03 Talispordipäevad

5. Koolivaheaeg
Talvevaheaeg on 18.-26. veebruaril.

6. Uue õpiperioodi tunniplaan
Peale talvevaheaega, 27. veebruarist hakkab kehtima TÜGi uus tunniplaan, mis tuleb
avaldamisele ka kooli kodulehel. Muutused tulevad minimaalsed, kuid hea on kursis olla.

7. Sisseastumisinfo






TÜG 1. klassidesse sisseastumine toimub Harku valla kodulehelt ligipääsetavas
Haldo infosüsteemis 13.01-15.02.2017. TÜG suunaklassidesse registreerumine on
avatud kooli kodulehel 31.01.-20.02. Mõlema õppesuunaga klassi toimub vastuvõtt
pingerea alusel. Rohkem infot
Testid toimuvad: reedel, 24.03 kell 14.00 inglise keele õppesuunale ning laupäeval,
25.03 kell 10.00 matemaatika-muusika õppesuunale ja mõlemad valikud.
TÜG süvendatud inglise keele või reaalsuunaga 7. klassides õpingute jätkamiseks
on vaja täita elektrooniline sisseastumistaotlus. Rohkem infot
Katsed suunaklassidesse toimuvad 30.03.2017
TÜG 10. klassidesse sisseastumiseks toimub elektroonses keskkonnas
registreerumine ajavahemikul 1.-15.03. Rohkem infot
Katsed toimuvad reedel, 17.03 kell 10.00

8. Erasmus+ K2 projekt Itaalias
Jagame teiega osalenud õpilaste emotsiooni: “Meie kool osaleb Erasmus+ projektis, mille
üheks eesmärgiks on luua rahvusvahelised firmad koos partnerkoolide õpilastega. Kolm
esimest julget olime meie: Ann, Maiko ja Anna. Meie sihtpunktiks oli särtsakas Lyoni nimeline
väikelinn Apenniinide mägedes, mitte kaugel Napolist.
Lahkusime Eestist varahommikul unistena. Ümberistumine oli Münhenis, kus sisustasime
oma kuue tunnist ooteaega söömise ja lõbus kaardimänguga. Itaaliasse jõudes ei osanud
me veel midagi erilist oodata. Selgus, et Itaalia ilm oli oodatust palju külmem. Sellele
vastukaaluks võtsid meid vastu südamlikud ja soojad pered.
Märkasime, kui erinevad võivad olla rahvused. Lõunamaade kultuur meie omaga võrreldes
on ikka päris erinev. Näiteks järgmisel päeval avastasime, et Itaalia täpsus võrdub kuni
pooletunnise hilinemisega. Itaallaste ja kreeklaste inglise keele oskus oli islandlaste, lätlaste
ja eestlaste omaga võrreldes tagasihoidlikum.
See oli unustamatu reis - hea toit, mida oli väga-väga palju, liikluskorralduse eiramine
vastavalt igaühe soovile ning jõhkralt sõbralikud inimesed.
Parim sellel toredal reisil olid maailma parimad sõbralikud inimesed. Me kõik kolmekesi
kindlasti tahame kutsuda meie itaalia sõpru külla ning kindlasti veel tagasi minna.”
Pildimeenutusi reisilt näete peagi meie FB-lehelt

9.Õpetajad õppimas


Õpetaja Sigrid Laanemets osaleb 30.01-03.02.17 Kreekas Erasmus +KA1 projekti
koolitusel "Creativity Lab" - "Loovuse labor". Koolitus, mille keskmes on õppija loovuse
arendamine läbi erinevate tegevuste. Mõtestatakse lahti, mida kujutab endast loovus ning
millised peavad olema tingimused, et ülesannetele saaks loovalt läheneda. Erinevad
meetodid, mida koolitusel tutvustatakse ja kohe ka läbi proovitakse, on ajurünnaku
korraldamine erinevate abivahenditega, sõnamängud, loovkirjutamine, lugude jutustamine
ning digitaalsete vahenditega koomiksite, animatsioonide ja videode tegemine.



Arendusjuht Kersti Vana osaleb Erasmus + KA 1 koolitusel “Education for sustainable
development” 13.02-17.02.17 samuti Kreekas.

