Märts 2015

DIREKTORI VEERG
Kas õpilase õigus või kooli kohustus?
Viimastel nädalatel on sotsiaalmeedias hoogustunud arutelud õpilaste õiguste ja õpetajate võimaluste üle. Valdavalt
arvatakse, et pedagoog peab olema kannatlik ja südamlik ning lähenema õpilasele individuaalselt ja austavalt. Ja tal
peab olema enneolematu empaatiavõime.
Miskipärast räägitakse enamasti õpilaste ja lastevanemate õigustest ning õpetaja ja kooli kohustustest. Ühiskondlik
surve õpilaste ja lastevanemate õiguste suurendamiseks vähendab igapäevaselt ka kõige vastupidavamate õpetajate
enesekehtestamisvõimalusi ja töötahet.
Direktori kabinetti jõuab teadmine, et kodusest kasvatusest ilma jäänud lastega peab kool ikkagi hakkama saama ja
olenemata klassi suurusest tuleb iga õpilast õpetada individuaalselt. Parim tund koosneb lõbusatest mängudest,
kodus ei tohi õppida ja kontrolltöid võib nädalas olla vaid kolm. Esmaspäeval ja reedel lihtsalt käiakse koolis…

EELINFO
6-.12.04 inglise keele nädal
07.04 üleriigilise Liivide etlusvõistluse maakondlik voor TÜG-is
08.04 kell 8.00-12.45 avatud uste päev TÜG lapsevanematele (NB! Ainult eelregistreerimisel info@tyg.edu.ee)
10.04 Playbox (8.-12. klass)
23.04 12. klassi lõpukella päev
23.04 raamatu ja roosi päev
24.04 omaloominguliste tantsude õhtu
Eelinfo kooli tegemistest on kodulehel: Sündmuste kalender / Huvitegevus – Ürituste kava
Harku valla hariduse, kultuuri ja spordi SA: kooli juures töötavad huviringid, pikapäevarühmad - www.huviringid.ee

ALGÕPETUSE ÕPPETOOL
Harjumaa 3. klasside õpioskuste olümpiaad
19.02 toimus õpioskuste olümpiaad, kus osales 141 õpilast 36 koolist. 3. koha saavutas TÜG I võistkond.
Sinna kuulusid Mia Brit Gavrilin (3.a), Rico Praks (3.b) ja Meete Mari Undusk (3.d).
Harjumaa 2. klasside mõistatuste päev
Sel aastal oli osalemas 32 võistkonda 30 Harjumaa koolist. TÜG võistkond saavutas 10. koha.
Tähekese jubejuttude võistlus
Jutuvõistlusel saavutas 2.klasside õpilaste arvestuses 3. koha Sten Toming (2.c, õp. E. Krautman) Täpsemalt

VÕÕRKEELTE ÕPPETOOL
Maakondlik inglise keele olümpiaad
05.12 toimus maakondlik olümpiaad (10.-12.kl), kus üldkokkuvõttes saavutas 1. koha Viivika Liimann (10.a, õp.
K.Väli). 11.klasside arvestuses sai 3. koha Siim Karo (11.b) ja 12.klasside arvestuses 3. koha Krista Norak (12.kl),
mõlema õp. K. Jaason.
Maakondlik saksa keele olümpiaad
04.12 toimus TÜG-is Harjumaa saksa keele olümpiaad (8.-9. kl), osales 29 õpilast 4 koolist.

TÜG tublimad olid Mattias Otsla (9.b) - 2. koht, Arina Laanemets (8.b) - 4. koht, Õnnely Roos (9.c) - 4. koht ja Rene
Rässa (9.b) - 5. koht (õp. K. Savitsch).
05.12 toimus 10.-12. klassi maakondlik olümpiaad, kus 2. koha sai Liise Hämarmets (12.kl, õp. T. Sinkevitš), 10. koha
Gerly Pällo (10.a, õp. K. Savitsch) Täpsemalt
Maakondlik vene keele olümpiaad
13.02 toimus Keila koolis vene keele olümpiaad, kus osales 9 õpilast 7 koolist. Ära märgiti Lauri Siir (11.a; õp.
I.Veltbach).

REAAL- JA LOODUSAINETE ÕPPETOOL
Robootikatunnid
6. klassid alustasid robootikatundidega. Täpsemalt
Loodusfoto konkurss
Sügisel toimus loodusfotode konkurss, kus parimateks tunnistati järgmiste õpilaste tööd: Kail Laanemets (3.b),
Marcus Pupart (5.c), Carl Hiie (9.b) ja Daniel Mets (11.b) Fotod
Ettevõtlusõpe
TÜG-is on olemas esimene õpilasfirma J.B.A.A. (juh. K.Savitsch), veebruaris osaleti ka vabariiklikul õpilasfirmade
laadal Täpsemalt , kus tüdrukud said Särava alguse preemia Täpsemalt.
Üleriigilisel majandus- ja ettevõtlusmängul Creatlon osaleb meie koolist sel aastal kolm 9.b klassi võistkonda.
Novembris toimunud 1. etapi võitis 67 võistkonna hulgas 9.b klassi võistkond (Keity Härm, Kristiina Jane Ruuto,
Laura Karilaid; õp. K.Savitsch). 2. etapi järel oli tüdrukute võistkond The Business Girls üldkokkuvõttes 2.
kohal. Nüüdseks on toimunud ka 3. etapp, võitjad kuulutatakse välja 2. aprillil.
27.01 toimus koolis esmakordselt ettevõtluspäev, kus osalesid meie kooli ettevõtlus- ja majandusõppe õpilased 8.b,
9.b, 10.a, 11.a ja 11.b klassist ning külalised Jüri G-st, Kose G-st ja Pirita Majandusgümnaasiumist. Täpsemalt, sh
fotod
Maakondlik geograafiaolümpiaad
13.12 toimus maakondlik geograafiaolümpiaad (7.-9.kl), kus 7.klassidest sai 1. koha Andres Urbla ja 2. koha Helena
Urbla (7.b); 8. klassidest sai 2. koha Samuli Martin (8.a), 3. koha Ann Valdi (8.b) ja 8. koha Robert Mosin (8.b) (õp.
V.Meesak). 9. klassidest tuli 7. kohale Keity Härm (9.b, õp. L.Koppel).
Geograafia teemapäev
18.02 toimus Harjumaa 2. geograafia teemapäev 8. klasside 3-liikmelistele võistkondadele Laagri Koolis, kus osales
31 võistkonda 22 Harjumaa koolist. 5.-6. kohale tuli TÜG võistkond koosseisus Samuli Martin (8.a), Rasmus Kalep
(8.a) ja Elis Reitalu (8.b, õp. Valve Meesak).
Maakondlik bioloogiaolümpiaad
31.01 toimus 6.-12.kl maakondlik bioloogiaolümpiaad, kus 7.kl arvestuses saavutas 4. koha Helena Urbla, 10.-11.
koha Andres Urbla ja 12. koha Mattias Raba (kõik 7.b)
8.kl arvestuses sai 1.-2. koha Samuli Martin (8.a), 4. koha Ann Valdi (8.b). Kõigi õpetaja Dulsi Song. Täpsemalt
Maakondlik matemaatikaolümpiaad
07.02 toimus Laagri Koolis maakondlik 7.-9. klasside matemaatikaolümpiaad, kus 7.kl arvestuses sai Jürgen
Pukk (7.b) 5.-7. koha ning 8. kl arvestuses Tambet Tammemägi (8.b) 4. koha (õp. Kalli Hein). 12. kl arvestuses
sai Liise Hämarmets 7.-9. koha (õp. Anneli Nõlvak).
06.03 toimus Maardu Gümnaasiumis maakondlik 4.-6. klasside matemaatikaolümpiaad.
4. kl arvestuses tuli 1.-2. kohale Kris-Robin Metsoja (4.a, õp. K.Savitsch) ja 5. kohale Karl-Andres Parts (4.b, õp.
Ü.Arumäe).
5. kl arvestuses sai Mattias Siilbek (5.a) 8. koha (õp. Ü. Tamm) ning 6. kl arvestuses Mikk Kelder (6.a) 3.-6. koha ja

Patrick Parts (6.a, õp. K. Laanisto) 12.-14. koha.
Matemaatikapäevad koolis
21.-29.01 toimusid koolis matemaatikapäevad 5.-12. klassile Täpsemalt, Fotod
Matemaatikavõistlused
10.11-17.12 toimus Miksikese Võistumiksi üle-eestiline matemaatikavõistlus, kus TÜG-ist jõudsid kümne parema
hulka 5.a ja 5.d klassi ning 6.a, 6.b ja 6.d klassi võistkonnad (õp. Ülle Tamm, õp. Kristine Laanisto).
18.02 toimus Saue Gümnaasiumis võistkondlik Nuputa võistlus, kus TÜG 7. klassi võistkond saavutas 3.-4. koha.
Võistkonda kuulusid 7.b klassi õpilased Jürgen Pukk, Mattias Raba ja Helena Urbla.
Toimusid Harjumaa Pranglimise meistrivõistlused 2014-2015 ( I-III etapp):
5. klassidest osales Harjumaa koolidest 443 õpilast. TÜG-ist mahtusid 10% sisse järgmised õpilased: 9. koht Kristo
Kundrats (5.c); 17. koht Rico Smirnov (5.a); 21. koht Kaspar Lepp (5.d); 26. koht Jan Evert Martinonis (5.b); 27. koht
Mattias Siilbek (5.a); 29. koht Hannes Rässa (5.d); 32. koht Robin Sarapik (5.a); 33. koht Lore Karilaid (5.a); 34. koht
Sandra Pärn (5.d), 38. koht Samuel Boeijkens (5.d); 43. koht Mark Laanemets (5.b). Õpilaste juhendajad Ü.Tamm,
Ü.Pellja, K. Laanisto.
6. klassidest oli osalejaid 437. TÜG-ist mahtusid 10 % sisse järgmised õpilased: 8. koht Stefan Sedman (6.b); 12. koht
Andero Voosalu (6.b); 13. koht Marie Madise (6.b); 15. koht Heidi Õun (6.b); 24. koht Birgit Loot (6.c); 26. koht Karl
Kaarel Taniel Seppel (6.d); 32. koht Mikk Kelder (6.a); 34. koht Michele Teder; 35. koht Katariina Kornet. Õpilaste
juhendajad Ü.Tamm, Ü.Pellja, K. Laanisto.
10.-12. klassidest osales 114 õpilast, TÜG-ist osales 11.a klass. Silver Rohuniit saavutas kokkuvõttes 5. koha (õp.
Ü.Pellja).
Loengud ja õppekäigud
25.03 toimusid 9.-11. klassidele TÜ õppejõudude geograafia ja geoinformaatika alased loengud ning töötoad
(Tarkade linnade planeerimisest. Kuidas muudab nutitelefon meie käitumist?; Geograafiline töötuba nutitelefoniga;
Geoinformaatika ühiskonna teenistuses).
15.04 toimuvad kooli keskkonnakuu raames Keskkonnaameti spetsialisti Reet Kristiani loengud teemal „Jäätmete
uus elu“. Aprillikuus ja maikuus toimuvad õppekäigud Muraste looduskooli.

HUMANITAARAINETE ÕPPETOOL
Inimeseõpetuse teemapäev
03.12 oli inimeseõpetuse teemapäev ja sõpruskohtumine Harjumaa koolidega. Toimusid erinevad töötoad (uimastid,
turvaline internet, esmaabi). TÜGist osalesid Elis Siilbek (5.kl), Marie Madise (6.kl), Andres Urbla (7.kl), Kadre Ruth
Peirumaa (8.kl) (õp. Jana Loomik).
Emakeeleolümpiaad
08.01 toimus koolisisene emakeeleolümpiaad, kust võttis osas 56 õpilast 7.-12. klassini, parimad neist osalesid ka
06.03 toimunud maakondlikul olümpiaadil teemal „Ilus eestikeelne lause“. Seal pääses TÜG õpilastest 11.-12.
klasside arvestuses kümne parima hulka Liise Hämarmets (12.kl; õp. Tiina Mänd).
Emakeelenädal
Enne kevadist koolivaheaega tähistati koolis ka emakeelepäeva ja traditsiooniliselt toimusid sellega seoses erinevad
üritused. 5.-12. klasside õpilased kirjutasid emakeelepäeva etteütlust. Algklassidel toimus etlemiskonkurss ja
raamatukonkurss, selgitati välja parimad emakeeletundjad.
Koostöös raamatukoguga selgitati parimad raamatutundjad välja ka 5. klasside hulgas, need olid: 1. koht Joosep
Ranne, 2. koht Maarja Mihkelson, 3. koht Lore Karilaid (kõik 5.a, õp. A. Leemet). Täpsemalt

Veatult kirjutasid etteütluse Marie Madise (6.b, õp. K. Einer), Triinu Helena Pajumäe (9.b, õp. K. Einer), Siim Karo
(11.b, õp. Kairi Arro) ja Liise Hämarmets (12.kl, õp. Tiina Mänd).

OSKUSAINETE ÕPPETOOL
Kontserdid
Ka märtsis toimus kolm erinevat Eesti Kontserdi koolikontserti – „Brassical“, „Hispaania vunk“ ning „Neljal käel ja
sajal keelel“, kuulamas oli õpilasi 2.-8. klassini.
Võistulaulmine
28.02 toimus maakondlik poiste solistide võistulaulmine, kus Rasmus Kalep (8.a) saavutas 2. koha (õp. E. Ilves)
täpsemalt
Instrumentalistide konkurss
13.-14.03 osalesid mitmed TÜG õpilased, kes õpivad Tabasalu Muusikakoolis erinevaid pille, Tartus vabariiklikul
konkursil "Parim noor instrumentalist 2015". Oma vanuserühmas sai 1. koha Martin Pajumaa (trompet), 3. koha
Gert Martin Savitsch (eufoonium), Triin Teneli Tammik (klarnet) ja Eliise Ilves (metsasarv). Äramärkimist leidsid ka
Saara Nehari (klaver), Pavel Ivask (saksofon) , Sofi Kamilla Lõssenko (klaver) ja Moona Õunmaa (plokkflööt).
Kunstikonkursid
Toimus üleriigiline kunstikonkurss „Otsides kollast suve“, kuhu laekus üle 1500 töö 138 koolist üle Eesti. TÜG-ist
osales üle 20 töö 3.-5.kl õpilastelt. 7-10a vanusegrupis sai „Jutustuse eripreemia“ Triin Teneli Tammik oma pildiga
„Suvepäev koos sõbrannaga“.
Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse korraldatud joonistuskonkursil „Suureks saades teen suuri tegusid“ saavutas
auhinnalise koha Laura Kärner (mõlemad 3.b, õp. Riina Sander). Näituse avamine Vabaduse väljaku tunneligaleriis
toimub 02.04.
Näitused
Jaanuarikuu näitused koolis Fotod.
Kunstiprojekt „Võtab tee jalge alla“ astus seekord ajalukku (7.-9.kl, õp. I. Raudsepp). Täpsemalt (sh fotod, video).
Sama projekti raames valmisid ka 9. klassi tüdrukutel õmblustööd „Reisid ja kodukant patjadele õmmelduna“ (õp.
Pille Riimaa). Padjagaleriid vt siit.
Sõbrapäeva puhul oli näitus "Pariisi katused" (Pariis - armastuse linn), EV aastapäevaks sinimustvalge näitus "Õige
eestlane, õige eesti sõna", märtsikuus oli seinal näitus "Kuld" (õp. I. Raudsepp). Fotod
Käsitöö ja kodundus
5.klassid õppisid käsitöö tunnis õmblusmasinaga õmblema ja kuduma („Nööbid seiklesid labürindis“,
„Öökullid) fotod, 8. klasside tüdrukutel valmisid rahvuslikud lilltikandid fotod
05.03 toimus maakondlik käsitöö- ja kodunduse õpilaskonkurss Kose Gümnaasiumis, kus Carita Küünemäe sai
kodunduse valdkonnas 2. koha, esikuuikusse said ka Geithy Tamme käsitöös ja Victoria Kübard kodunduses (kõik 9.b
klass, õp. Pille Riimaa).
Saalijalgpall
Detsembris korraldasid 8. klassi noormehed oma loovtöö raames kaks saalijalgpalliturniiri 5. klasside poistele ja 6.-7.
klasside poistele.
Maadlusvõistlus
10.12 toimusid Õismäel õpilaste lahtised võistlused lamades surumises, kus 2. koha sai Holger Ader (11.a) ja 3. koha
Norman Vihul (12.kl) (õp. Dastin Song).
Ujumine
05.12 toimus Harjumaa koolide vaheline teateujumisvõistlus Keilas, kus kokkuvõttes sai TÜG koolide arvestuses
Harjumaal 3. koha (õp. L. Ilves).

6.-7.kl tüdrukud Kristina Maria Jaamul, Anne Grete Treiman, Kirke Penter ja Jana Tugo saavutasid 1. koha.
Gümnaasiumi noormehed Georg Pukk, Heikko Peensaar, Holger Ader ja Märten Joosep Penjam tulid 2. kohale.
8.-9.kl tüdrukud Eva-Liisa Oks, Katrin Glück, Gitta Kuhi ja Ruth Kübard said 3. koha.
16.01 toimusid EKSL-i ujumisvõistlused Loksal, kavas oli 3 ala 3 vanuseklassis (50m vabalt, 50m rinnuli, 50m selili).
Kristina Maria Jaamul (7.c) sai 6.-7. klasside arvestuses kõik kolm esikohta.
Grete Anette Treiman (6.a) tuli 3. kohale 50m vabaltujumises ja Kirke Penter (7.a) 3. kohale 50m selili ujumises.
Tüdrukute teateujumises sai TÜG võistkond 2. koha (6x50 m), võistkonda kuulusid Eliise Ilves (3.a), Kristin Mäemurd
(5.d), Grete Anette Treiman (6.a), Kirke Penter (7.a), Kristina Maria Jaamul (7.c), Eva Liisa Oks (9.b).
Poistest sai 8.-9. klasside arvestuses vabaltujumises 3. koha Tambet Tammemägi (8.b).
Kokkuvõttes tuli TÜG koolide arvestuses 4. kohale (õp. Lea Ilves).

Muud tegemised
Jõuluüritused
Detsembris toimus traditsiooniline 1.-3.klasside päkapikupäev Fotod ning kooli jõulukontsert Tallinna Jaani
kirikus Fotod. Õpilasesinduse eestvedamisel toimus ka heategevuslik jõululaat, kus koguti kokku 122.- eurot meie
oma kooli õpilaste toetamiseks erinevates haridusprojektides osalemiseks Fotod
Loengud, töötoad, õppekäigud
Detsembris käisid 10. klassid riigikaitse tunni raames õppekäigul Staabi- ja Sidepataljonis ning sisekaitse õppesuuna
õpilased õppekäigul Ämari Lennubaasis.
Detsembris toimusid MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse bussikoolitused kõigile 1.-8. klassi õpilastele.
Jaanuaris toimus TÜG-is valla infotund kõigi Harku valla koolide lapsevanematele tahvelarvutite teemal, kokkuvõtted
kodulehel.
Veebruaris toimusid kõigile 2.-4. klassi õpilastele foorumteatri tubaka- ja alkoholiennetuse töötoad, märtsis 6.
klassidele KEAT projekti raames vee- ja tuleohutuse alased loengud.
Karjääriõpetus
Detsembris tutvusid 9. klasside õpilased karjääriõpetuse tunni raames noorte infomessil Teeviit 2014 pakutavaga
ning märtsis käisid 8. klasside õpilased kutsehariduse infomessil Noor Meister 2015. Veebruaris käis karjääriõpetuse
tunde läbi viimas Rajaleidja keskus.
Smuutipäevad
Koolis olid veebruaris smuutipäevad, toimusid ülekoolilised tervisevahetunnid, korraldajateks 11.b klassi õpilased
oma uurimistöö raames. Fotod,
Helkurihommik
Novembri viimasel nädalal toimus koolis traditsiooniline helkurihommik, kus enne koolipäeva algust kontrolliti kõigil
kooli tulijatel helkuri olemasolu. Selle puudumisel jagati neid kõigile vajajatele. Korraldajaks õpilasesindus ja kooli
terviseedendusmeeskond, kaasa aitasid ka valla konstaabel ja noorsoopolitseinik, helkuritega toetas Maanteeamet.
Sõbrapäev
Enne sõbrapäeva olid kahel päeval koolis Tabasalu Noortekeskuse töötajad, kes viisid 1.-12. klassile läbi helkurite
valmistamise töötubasid teemal „Ole sõbrale nähtav!“ Fotod. Õpilasesindus korraldas ka disko 1.-6. klasside
õpilastele, traditsiooniliselt valiti ka sõbralikumad õpilased ja õpetajad. Sõbralikumateks õpetajateks valiti õpilaste
poolt sel aastal õpetajad Indrek Raudsepp ja Valve Meesak.
Sisekaitsepäev
3.3 toimus juba mitmendat aastat koolis sisekaitsepäev, kus osalesid kõik meie kooli 8.-9.klassid ja õpilased teistest
Tallinna ja Harjumaa koolidest. Täpsemalt, sh fotod.

Meediakajastused
Harku Valla Teataja:
26.11.2014: lk 2 Haridusprojekt Tabasalus; lk 6 „Tagasi kooli“ ehk teistmoodi koolipäev Tabasalus
03.12.2014: lk 5 Reis Minskisse meelitab keelt õppima
14.01.2015: lk 7 Õppekäik Ämarisse
28.01.2015: lk 1 Koolitunnist kreemiärisse, lk 3 Kas nuhvel on lapse sõber või vaenlane?, -lk 4 Elin Ots omandas
meisterõpetaja kutsetaseme
11.02.2015: lk 2 Kooliminejate vanemad eelistavad kodulähedasi koole
25.02.2015: lk 3 Märtsis hakatakse koolikohti jagama, lk 6 Muhamed ja mägi ehk lugu sõbranädalast
11.03.2015: lk 4 Pidupäeva tähistamine võimsa Pasi soomukiga!; lk 6 – Minifirma J.B.A.A pälvis „Särava stardi
preemia“; lk 6 Muusika-aastal rohkem muusikat
TÜG minifirma meedias: 29.01.2015 Koolielu.ee - Positiivne kogemus ettevõtlusest; 30.01.2015 Harju
Elu- Ettevõtlikud tüdrukud teevad firmaga kreemiäri; veebr.kuu ajakiri Buduaar - Suure südamega loodud
õpilasfirma edulugu; 21.02.2015 ETV saade Maahommik

PROJEKTID
Koostegutsemispäev
Novembri viimasel laupäeval toimus Comenius Regio projekti raames 8.-9. klasside õpilastele, lapsevanematele ja
õpetajatele koostegutsemispäev, päeva aitasid korraldada 9.d klassi õpilased Täpsemalt
Turvaline Kool
TÜG võttis teist korda osa Harjumaa projektist „Turvaline Kool“ ja saime ka seekord tunnustuse osaliseks (konkurss
on toimunud 3 aastat, sel aastal võitis Laulasmaa Kool).
Väärtuskasvatuse aasta koolis
Sel aastal on koolis erilise tähelepanu all kooli väärtused.
Jaanuaris oli austuse kuu, täpsemalt.
Veebruar – isamaalisuse kuu. Eesti Vabariigi aastapäeva paiku toimus koolis mitmeid kontserte „Minu Eesti“, kus
esinesid meie matemaatika-muusika klasside koor, Tabasalu Muusikakooli orkester ja mitmed solistid; külas käis
Lauri Vahtre; toimus ülekooliline aktus õues. 9. ja 10. klassid käisid ühiselt vaatamas filmi „1944“. Täpsemalt , fotod
aktusest ja kontsertidelt.
Märts on tervislike eluviiside kuu - vahetundidel toimuvad hüpitsaga hüppamise võistlused, lauldakse
terviseteemalisi laule ja toimub muid toredaid üritusi. Täpsemalt.

