Kuukiri lapsevanematele, urbekuu 2017
1. Talispordipäevad Škoda jäähallis 1.2. märtsil
Lapsele maksab uisutamine 4€, oma uiskudega 3€. Transpordi maksab kool. Kui
lapsevanem arvab, et laps mingil põhjusel ei uisuta, siis kooskõlastatult õpetajaga on laps
koolitunnis. NB! Väikestel võiks oma turvalisuse huvides olla peas kiiver.
Kaasa lähevad kehalise kasvatuse õpetajad ja võimalusel ka klassijuhatajad.
Uisutamine Škoda jäähallis on organiseeritud järgmiselt:
● 1. märtsil
2.c, 6.c, 7.c, 10.
1.a, 2.a, 4.a
VK1, 4.c, 4.d, 6.a
1.d, 2.d, 8.b, 8.d
1.c, 4.b
5.c, 6.d, 11.b

buss kl 8.00
buss kl 9.00
buss kl 9.55
buss kl 10.50
buss kl 11.45
buss kl 12.40

uisutamine kl 8.309.25
uisutamine kl 9.2510.20
uisutamine kl 10.2011.15
uisutamine kl 11.1512.10
uisutamine kl 12.1013.00
uisutamine kl 13.0013.50

buss tagasi kl 9.40
buss tagasi kl 10.35
buss tagasi kl 11.30
buss tagasi kl 12.25
buss tagasi kl 13.15
buss tagasi kl 14.05

● 2. märtsil
2.b, 5.d, 9.c, 11.a
buss kl 8.00
VK2, 6.b, 7.d, 8.a, 8.c buss kl 9.00
1.b, 5.a, 7.b
buss kl 9.55
3.b, 5.b, 9.b
buss kl 10.50
3.a, 7.a
buss kl 11.45
3.c, 7.e, 9.a
buss kl 12.40

uisutamine kl 8.309.25
uisutamine kl 9.2510.20
uisutamine kl 10.2011.15
uisutamine kl 11.1512.10
uisutamine kl 12.1013.00
uisutamine kl 13.0013.50

buss tagasi kl 9.40
buss tagasi kl 10.35
buss tagasi kl 11.30
buss tagasi kl 12.25
buss tagasi kl 13.15
buss tagasi kl 14.05

2. Võõrkeelte nädal 27. veebruar  3. märts
Neljapäeval, 2. märtsil kl 9.109.40 toimub aulas gümnaasiumi õpilaste võistkondlik
võõrkeelte Kahoot!. Täpsema info selle kohta leiab kooli seintel olevatelt plakatitelt.
Reedel, 3. märtsil kl 9.109.40 toimub aulas põhikooli (5.9.klass) õpilaste võistkondlik
võõrkeelte Kahoot!. Täpsema info selle kohta leiab kooli seintel olevatelt plakatitelt.

3. Eesti keele proovieksam 12. klassile
Eesti keele proovieksam 12. klassile toimub 3. märtsil kl 8 kestvusega 6 tundi (ruumis 114).

4. Õppesuundade promonädal 6.10. märts
Teisipäeval, 7. märtsil 7. tunni ajal toimub British Studies kursust tutvustav seminar
huvilistele õpilastele (Piret Paju, ruumis 227). Vajalik eelregistreerumine, kohtade arv piiratud
(max 22 inimest). Registreeruda saab 6. märtsini siin
Neljapäeval, 9. märtsil on õpetaja Jaasoni lahtine Business Englishi tund, mis toimub
ruumis 211 8. tunni ajal (14.5515.40). Osaleda võivad huvilised 9. klassidest. Vajalik
eelregistreerumine, kohtade arv piiratud (max 10 inimest). Registreeruda saab 6. märtsini siin

Reedel, 10. märtsil 3. tunni ajal on õpetaja Güssoni lahtine prantsuse keele tund, mis
toimub spordihoone seminariruumis. Osaleda võivad huvilised 9. klassidest. Vajalik
eelregistreerumine, kohtade arv piiratud (max 16 inimest). Registreeruda saab 6. märtsini siin

5. Ettevõtluspäev 8. märtsil
Traditsiooniline TÜG ettevõtluspäev toimub 8. märtsil. Kell 11.00 on aulas kohtumine
ettevõtjaist vilistlastega ning aatriumis on avatud õpilasfirmade laat.
Toimumas on konkurss! 4.9.klasside õpilased osalevad vabariiklikul
ettevõtlusmuinasjuttude konkursil, mida korraldab JA Eesti. Muinasjutud on vaja esitada
kirjalikult, audiomaterjalina või videofilmina hiljemalt 8. märtsiks õpetaja Krista Savitschile
krista.savitsch@tyg.edu.ee. Vabariiklikule konkursile saatmiseks valitakse välja parimad
tööd. Auhinnatakse töid 8. märtsil. Konkursi tingimustega saab tutvuda siin

6. Emakeelenädal 13.17. märts
Emakeelenädal nii uute kui traditsiooniliste üritustega toimub 13.17. märtsini.
● 13. märtsil Eesti Kontserdi haridusprojekt „Muusika ja sõnad“  Allan Vainola – laul,
kitarr; Kätlin Vainola – tekst. Millest saab alguse laul? Kas viisijupist, kitarri
sõrmitsemisest või mõnest tekstist? Millal tulevad sõnad laulule, kas enne tuleb viis?
Kas iga luuletust saab laulda? Muusik Allan Vainola ja kirjanik Kätlin Vainola räägivad
laulutekstidest, kirjandusest ja muidugi muusikast. Kuidas lood sünnivad, mis inspireerib
tegelema loominguga, kuidas olla loominguline? Neile küsimustele püütakse leida
vastuseid ja inspireerida lapsi ise edasi mõtlema ning tegutsema.
●

13. märtsil toimub gümnaasiumiastme õpilastele võistkondlik mälumäng Moodle’i
keskkonnas. Parim võistkond TÜGst pääseb edasi maakondlikku vooru.

●

Nädala jooksul toimub eesti keele tundide raames traditsiooniline emakeelepäeva
etteütlus 5.12. klassidele, kus kõik õpilased kirjutavad sama teksti. Parimad kirjutajad
saavad auhinnatud ning kooli kodulehel ära märgitud.

●

Emakeelenädal toimub ka algõpetuse õppetoolis. Traditsiooniks on saanud valida
Parim käekiri, Ilusaim vihik ja Tublim emakeeletundja.

7. Info 1., 7. või 10. klassi sisseastumiseks
●

TÜG 1. klassidesse sisseastumine. Suunaklassidesse registreerumine oli avatud
kooli kodulehel kuni 20.veebruarini. Testid toimuvad: reedel, 24.03 kell 14.00 inglise
keele õppesuunale ning laupäeval, 25.03 kell 10.00 matemaatikamuusika
õppesuunale ja mõlemad valikud. Mõlema õppesuunaga klassi toimub vastuvõtt
pingerea alusel. Rohkem infot

●

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. II trimester
10. märtsil lõpeb II trimester. Pannakse välja trimestrihinded.

9. Uus tunniplaan
20. märtsist hakkab kehtima TÜGi uus tunniplaan, mis tuleb avaldamisele mõni päev varem
ka kooli kodulehel. Muutused on minimaalsed, kuid hea on kursis olla.

10. Tähelepanu! Levimas uus ohtlik veebimäng
Veebikonstaabel Jana Frolova kinnitas, et Eestis ringleb ohtlik lastemäng „Jookse või sure",
mille sisuks on joosta võimalikult lähedalt liikuva sõiduki nina eest üle sõidutee. Loe rohkem

11. Kaotatud esemed ootavad endiselt äraviimist
Kaduma on läinud tossud, sall või raamat? Koolimaja ja spordihoone leiunurgad on täis
erinevaid esemeid, mis ootavad omanikke.
Palume uurida kooli algklasside maja, peamaja ja spordihoone administraatoritelt ehk on just
teie lapsele vajalikud esemed kaotatud ja leitud asjade hulgas.
Samuti soovitame esemetele lapse nimi sisse kirjutada.

12. Õpetajad õppimas
22.03 osaleb matemaatikaõpetaja Maret Nugis koolitusel "Matemaatika õpitulemused II
kooliastmes".
27.03 on matematikaõpetajad Kristiine Laanisto ja Ülle Tamm Eesti kooli ja alushariduse
koolituspäeval.Lisaks algklasside õpetajad Ülle Arumäe, Piret Unt, Lea Netz

Märtsikuu sündmuste kokkuvõtlik ajakava
27.02.3.03

Võõrkeelte nädal (võõrkeelte õppetool)

1.2. märts

Talispordipäevad (oskusainete õppetool)

6.10. märts

Õppesuundade nädal

8. märts

Ettevõtluspäev (reaal ja loodusainete õppetool)

10. märts

II trimestri lõpp

10.11. märts

Matemaatika olümpiaadi piirkondlik voor, 5.6. klass

11. märts

Majandusolümpiaadi piirkonnavoor

13.17. märts

Emakeele nädal (humanitaarainete õppetool)

16. märts

TÜG uue klaveri esitluskontsert, kell 18.00

16. märts

Üleeestiline elektrooniline Känguru võistlus

17. märts

Sisseastumiskatsed 10. klassi

20. märts

MAMU kooride kontsert, kell 17.00 (oskusainete õppetool)

24. märts

Miss Tabasalu, kell 18.00 (õpilasesindus)

24.25. märts

Sisseastumiskatsed 1. suunaklassidesse

30. märts

Sisseastumiskatsed 7. klassidesse

Infokirja pani kokku Katrin Mesilane, TÜG kommunikatsioonispetsialist

