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Elame hetkes, mil maailm pole enam endine
Meie koolipere seiskas 16. novembri hommikul korraks oma päevatoimetused, et ühiselt mälestada neid, keda enam ei
ole, kes hukkusid 13. novembri Pariisi terrorirünnakutes. Sel hommikutunnil kogunesid paljud koolipered üle Eesti oma
koolimajade ette ja seisid õlgõla kõrval, et ühineda Eesti kooliõpilaste ja õpetajate ühise mälestusmiitinguga. Olime
mõtteis hukkunutega ning langetasime pea.
On XXI sajand ning ikka sõditakse usu pärast ja Jumala nimel. Justkui XVI sajandil, mil toimusid Euroopas ususõjad.
Vabadus, iseseisvus ja muretu argipäev ei ole iseenesestmõistetavus ega ka unistus piirideta tolerantsest Euroopast, kus
kõik pagulased on teretulnud. On mõtlemapanev ja traagiline, kui inimlikkust ignoreerides 
peetakse rahvust, rassi
religiooni olulisemaks.
Ka koolides ilmneb ühiskonna huvide, kultuuride ja vaadete mitmekesisust. Nagu kultuuri nii ka koolikultuuri puhul
eristuvad selle pindmised ja süvakihid. Koolikultuuri südamiku, ühisosa, moodustavad väärtused, normid, kombed ja
tavad. See ei tähenda, et siin puuduvad erinevused üksikisikute ja rühmade vahel, näiteks õpetajaskond ja õpilased.
Uuenenud õppekavadesse on sisse kirjutatud muutunud õpikäsitus, mis laiemalt tähendab kogu koolikultuuri teisenemist.
Selle tuum on õpiprotsessis osalejate – õpetajate ja õpilaste  uuenenud suhted, partnerlus. 
See on koolikultuuri
liikumine, mille käigus autoritaarne ja hierarhiline koolipilt asendub olukorraga, kus igaühe seisukohavõtt ja osalemine on
oodatud, hinnatud ja toetatud. See on kooli muutumine kontrollitud õpimasinast kaasahaaravaks koostoimetamise
paigaks, mis toetab õpilaste motivatsiooni ja õpetajate loomingulisust. Lootus on, et mida rohkem õpilasi ja õpetajaid
hakkavad kooli võtma kui põnevat paika ühisteks toimetusteks, seda vähem on seal hirmu ja eemalejäämist. Kõigi nende
koosmõju kujundab ja muudab koolikultuuri. Alustades perekonnast ja koolikogukonnast kuni kõige laiemapõhjalise
rahvusvahelise koostööni.

8. detsember
- päkapikkude päev algklassides
9. detsember kl 11.30-12.30 
- õpilaste jõululaat.
- Sel aastal on oodatud 3 liikmelised tiimid - koos küpsetavad, pakendavad, müüvad jne
- Algklasside majas müüb iga klass oma ruumis (kujundab n.ö. oma poe) ja ostjad saavad liikuda ruumist-ruumi.
- 5.-12. klasside õpilased, kes soovivad müüa kasutavad n.ö. liikuvaid müügilette ehk korve, kandikuid jne
- Müüa võib ainult iseenda tehtud asju (oluline on hea maitse, välimus, hea idee)
16. detsember kell 11.00-12.00
- kooli jõulukontsert Tallinna Jaani kirikus, kutse lisatud
17.-22. detsember 
- 1.-12 klasside jõulupeod
23. detsember-10. jaanuar 2016
jõuluvaheaeg
18. jaanuar kl 18
- kujundava hindamise kogukonna III kohtumine, räägime õppimise korraldamisest kodus ja
vanema rollist selles.
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

Valgevene värvid
Vene Kultuurikeskuses Tallinnas toimus 18.septembril Eesti rahvusvähemuste päeva raames vabariiklik üritus
„Valgevene värvid“, kus osalesid meie kooli õpilased, 7.d ja 11.a klassi tüdrukud, kes laulsid vene ja valgevene keeles
ning esitasid valgevene rahvatantsu (juhendaja Niina Peerna). Samuti esinesid kontserdil TÜG tantsukollektiiv
„Tabasalu neiud“
(juhendaja Astrid Väizene) ja 
Tabasalu Muusikakooli saksofonikvartett
, kus on ka meie kooli
õpilasi. 
Samal sündmusel andis Valgevene Saatkonna I sekretär Svetlana Karpušina Valgevene Kultuuriministeeriumi ja
Vabariigi Rahvusvähemuste Keskuse poolt pidulikult üle 
Niina Peernale
konkurssi „Kultura“ diplomi. Diplom on eriliste
saavutuste, ürituste organiseerimise ning Valgevene kultuuri populariseerimise eest erinevates riikides.
Külalised Valgevenest ja Saaremaalt
25. septembril külastasid Tabasalu Ühisgümnaasiumi 12 Saaremaa koolide vene keele õpetajat. Toimus
ümarlaud–seminar, külalised tutvusid meie kooliga külastades ka Ilana Veltbach’i ja Tamara Sinkevitsi vene keele tunde.
Samal päeval oli koolis külas ja andis kontserdi Valgevene folkloori ansambel „Krupitskija muzõki“. Kontserdi said nautida
8A, 7A, 7C, 7D, 1D ja 4B klasside õpilased, õpetajad ja külalised Saaremaalt.
Õige aeg on õppida
15. oktoobril osalesid 
Georg Pukk, Kerti Klaos ja Heinrich Tinno (
11.a) seminaril „Kuidas käituda töövestlusel“ Sääse
Raamatukogus. Spetsialistid Töötukassast tõid arultusele sellised teemad nagu õige ettevalmistus, käitumise reeglid,
keha keel, enda eelised ja kuidas neid valida, rasked olukorrad jne. See üritus toimus „Lõvi“ projekti raames Etnowebi
juhtimisel.
Projekti «Lõimumisvaldkonna kommunikatsioonikoostöövõrgustiku arendamine ja uudiste vahendamine»

toetab MISA
(

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed).
Kuldvillak  tea ja tunne Venemaad
Saue gümnaasiumis 13. novembril toimunud Harjumaa koolidevahelises vene keele viktoriinis "KULDVILLAK  tean ja
tunnen Venemaad" osalesid meie koolist kaks võistkonda: "Иван да Марья"  
Anna Ovtšinnikova 
9.kl (õpetaja Jana
Loomik) ja 
Lauri Siir
12.kl (õpetaja Ilana Veltbach) ning "Берёзки"  
Kristin Kahu
11.kl (õpetaja Niina Peerna), 
Kristel
Roosimaa
12.kl (õpetaja Varje Sild) ja 
Maarja Ruth Luhamaa
10.kl. (õpetaja Varje Sild). Mõlemad võistkonnad pälvisid
tänukirjad. Kokku osales 13 võistkonda 7 koolist. 
Fotod
Vene keele tund muuseumis
Novembri lõpul sai taas alguse igaaastane projekt 7.12.klassidele “Vene keele tund muuseumis”.
26. novembril käis 8.a klass projekti raames vene keelt ja ajalugu ühendavas tunnis Kadriorus PeeterI majamuuseumis,
tunni teemaks oli Peeter I ja Põhjasõda.
9. klassid teevad vene keele ja kunstiõpetuse integreeritud tunni Kadrioru lossis, 7. klassid sõidavad kevadel Pärnumaal
tegutsevasse Vene muuseumi “Hohloma”. Gümnaasiumiklassid külastavad projekti raames Vene muuseumi Tallinnas.
Eraamat Eesti rahvusretseptidest
9.12. klassi
õpilased koostasid saksakeelse eraamatu teemal “Eesti rahvusroad” Erasmus+ projekti “Interaktiivse

kultuurikohrviga läbi Euroopa” raames. Mõne kuu pärast on valmimas saksakeelne kogumik 5 riigi muuseumide kohta.

Ettevõtlusnädal
Eesti Arengufond, EAS, Eesti Tööandjate Keskliit, Teenusmajanduse Koda, SA Tuleviku Kool ja SA Kredex on ellu
kutsunud aktsiooni “Ettevõtlikkus kooli”, mille eesmärk on inspireerida koolinoori huvituma ettevõtlusest ja ärijuhtimisest.
Ettevõtlusnädalal, ajavahemikus 5.9. oktoober külastasid ettevõtjad ja tippjuhid meie kooli ning rääkisid õpilastele ühes
koolitunnis oma kujunemislugukogemusi ja õppetunde ettevõtlusest ning ärijuhtimisest. Toimusid järgmised üritused:
●
●
●
●
●
●

Martin Talts ettevõttest KMT esines loenguga 8b ja 9b klassile.
Kari Maripuu  OÜ Brightspark juht, Ajujahi mentor, õpilasfirmade mentor ja meie kooli lapsevanem esines
loenguga 7d ja 7c klassile.
Junior Achievement Eesti poolt korraldavas eviktoriinis osalesid 8b, 9b, 9c klass.
1 c ja 1 d klass valmistasid plakateid teemal “Üheskoos on lihtsam ja parem”.
Lapsevanem Heiki Sõmerik, reklaamiagentuurist Adgorilla pani koos 3.b klassiga kokku reklaamialust.
Aron Jäger SEB pangast arutles 2c ja 3d klassi õpilastega teemal "Mis on pank ja kes seal töötavad".

Loodusainete nädal
Vahetult enne sügisest koolivaheaega toimus koolis juba traditsiooniks saanud loodusainete nädal. Nädal oli
üritusterohke. Toimus loodusviktoriin, orienteerumisvõistlus, õppekäigud Energiakeskusesse, Muraste looduskooli ja
Tallinna Loodusmuuseumisse. Kolmandal korrusel sai uudistada õpilaste poolt valmistatud mürgiseid organisme ja
viiruseid tutvustavad plakatid. 
Täpsemalt
,
fotod
Keskkonnateemaline viktoriin
Novembris korraldas Keskkonnaamet Euroopa jäätmetekke vähendamise nädalal viktoriini, milles osales ka meie kooli
7.b klassi võistkond koosseisus
AlanPatrick Ojala, Rasmus Vahtra, Katharina Heinaru ja RihoMartin Haavasalu
(õp. Valve Meesak).
Geograafia teemapäev
25. novembril toimus maakondlik geograafia teemapäev Oru Põhikoolis 
"Hüljes  maadeuurija ja ökoloog", esinejaks Mart
Jüssi.
Tabasalu Ühisgümnaasiumi esindas 8.b klassi võistkond koosseisus 
Helena Urbla, Andres Urbla ja Mattias
Raba 
(õp. Valve Meesak). Kokku osales 27 võistkonda.
KeskLäänemere õpilasfirmade avakonverents
6.8. novembril osalesid 9, klassi õpilased 
Elis Reitalu
ja
Johanna Brita Uusmees
rahvusvahelisel konverentsil
Tallinna 21. Koolis. Konverentsist võtsid osa 100 õpilast Eestist, Lätist, Rootsist ja Soomest. KeskLäänemere
Ühisõpilasfirmade projekti (Central Baltic Enterprise without Borders) rahastab Interreg Central Baltic programm Euroopa
Regionaalarengufondist. Projekti eesmärk on kasvatada ettevõtlikumat noort põlvkonda. Rahvusvahelise programmi
raames on õpilaste juhendajaks õpetaja 
Krista Savitsch.Mentorina toetab õpilasi 
Kari Maripuu
.
Täpsemalt
Õpilasfirmad Tabasalu Ühisgümnaasiumis
Sel aastal rõõmustavad meid oma toodete ja teenustega kaks õpilasfirmat. Neli 11. klassi neidu pakuvad firmas 
Dogers
koerajalutamise teenust. Nende meeskonnas on neli energilist ja elurõõmsat neidu  
Sirli Aasma, Vivian Ruumet,
Helen Õun ja Gerly Pällo
. Neil kõigil on palju kogemusi neljajalgsete karvapallidega. Neli 11. klassi noormeest
õpilasfirmast 
Powerbite 
toodavad energiabatoone kõigile vanuserühmadele. Selle mõnusa tootega tulevad välja 
Märten
Joosep Penjam, Oliver Roo, Heinrich Tinno ning Daniel Vain. 
Õpilasi juhendab õpetaja
Krista Savitsch 
ja
mentorina toetab neid
Kari Maripuu.
Pranglijad maailmameistrivõistluse lainel
Novembris selgus Pranglimise Eesti MV 2016 eelvõistluse I etapi maakondlik paremusjärjestus. 
I etapi, staatilise
kolmevõistluse diplomeid anti nooremas rühmas (4.6.klassid) 40 paremale, kellest 10 on meie kooli peastarvutajad.
Vanemas rühmas (7.12. klassid) said diplomid 30 paremat eraldi nii neidude (meie koolist 16) kui noormeeste (meie
koolist 9) arvestuses. 
Täpsemalt

Õpioskuste olümpiaad
Septembri lõpul toimunud Harjumaa 6. klasside õpioskuste
olümpiaadil saavutas kooli esindusvõistkond, koosseisus
Joosep Ranne, Maarja Mihkelson, Anita Alexandra Dapon, Ranel Rannik ja Samuel Boeijkens
tubli 14. koha 29
võistkonna seast.
Kodanikupäev
26. novembril tähistasime kodanikupäeva. Seoses sellega oli 23.30. novembrini põhikooli ja gümnaasiumi klassides
jutuks kodaniku ja riigi vaheline suhe, kodaniku õigused ja kohustused ning see, kes on hea kodanik. 
5.b klass
koostas
rühmades infoplakatid kodanikupäeva kohta, mõtles sellele, kellele võiks anda kodaniku aumärgi ning kavandas
erinevaid kodaniku aumärgi kavandeid.
Fotod
6.a,b,c,d,e, 7. b,d, 8.a, 9.b, 10.a
osalesid Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse korraldatud üleeestilisel eviktoriinil.
Parimad ühiskonnaelu tundjad selguvad 5. detsembriks.
8.a ja 9.c 
vaatasid Jaak Kilmi ja Lennart Laberenzi film “Moest väljas” ning arutlesid tarbimisühiskonna ja
keskkonnaprobleemide omavahelise seose üle.
Õpetaja Allan Kasesalu juhendamisel kirjutasid õpilased temaatilise lühiluuletuse. Parimad tööd valitakse välja ning
pannakse esitlusele.

Leivanädal
Oktoobri keskel oli algklassides leivanädal. Klassides pakuti maitsmiseks kodus küpsetatud leibasid ning valmistati
võileibu. Lapsed valisid oma lemmiku ja koostasid pingerea ka poeleibadest.
Turvalisuse nädal
Algklassides räägiti turvalisusest ja helkurite vajalikkusest, õpetajate juhendamisel valmisid plakatid ja installatsioon
aatriumisse ja algklasside majja. 
Fotod plakatitest
Õppesuunaga klasse tutvustavad koolitused lastevanematele lasteaedades
20.oktoobril viidi läbi Tabasalu Ühisgümnaasiumi õppesuunaga klasse tutvustav koolitus lapsevanematele Tibutare
lasteaias (Ülle Arumäe) ja 18.novembril Pangapealse lasteaias (Piret Unt, Ülle Tamm).
Tutvustati sisseastumist Tabasalu Ühisgümnaasiumi, õppetöö ja koolipäeva korraldust, õppetööd toetavaid ringe,
suusaveerandit, sügisesi ja kevadisi spordipäevi ning teisi traditsioonilisi üritusi.
Karnevalid
Traditsioonilised mardi ja kadripäeva karnevalid toimusid sel aastal kolmel päeval. 23. novembril pillerkaaritasid
3.klassid, 24. novembril lõbutsesid maskeerunud 2.klassid ja 25. novembril olid aula hõivanud Kadrid ja Mardid
1.klassidest.
Fotod

Õpilastööde konkurss “Maailmariik Eesti”
HITSA õpilastööde konkurss "Maailmariik Eesti" on EENeti arvutijoonistuste võistlus. Tabasalu Ühisgümnaasiumist
osales konkursil 41 tööd, millest õpetaja Lea Netzu juhendamisel 2.b ja 3.b klassist 
kokku 39 tööd
. Võistlusel osales 5087
autorit 5691 arvutijoonistusega neljas vanuserühmas. Joonistada oli võimalik erinevatel teemadel: Leiutajatekülas
sündinud, Maailma koristamine algas siit, IDpilet maailma,Tere tulemast, eresident!, Kingitus maailmale, Üks kõigi, kõik
ühe eest!,Kuulsad hiireviud,Maailma parim laulupidu. Võitjate pilte saab
näha siin


Poistekoor laulupäeval
Meie poistekoor veetis novembri algul töise ja meeldiva päeva Kosel Harju ja Raplamaa poistekooride laulupäeval.
Kokku oli tulnud 200 lauljat. Suurt koori dirigeeris ka meie dirigent Elen Ilves. 
Fotod

Vokaalansamblite festival
13. novembril Saue kultuurikeskuses toimunud Harjumaa Vokaalansamblite Festivalil esinesid väga edukalt meie kooli
mitmed ansamblid.
1.3. klassi ansamblite hulgas saavutas tubli 2. koha Tabasalu MAMU 2.3. klasside ansambel, kus laulab 2.b ja 3.b
klassi12 tüdrukut ning 4.5. klassi ansamblite arvestuses tulid 4. kohale Tabasalu MAMU 4.5. klasside ansambel, mille
koosseisus laulavad 4.b ja 5.b klassi 12 tüdrukut. Mõlema kollektiivi juhendajaks on Piret Puusta.
Ansambel Must Kuu, kus laulavad 12 poissi 2.b, 3.b, 4.b, 5.b klassist, jäid oma kategoorias viiendaks ning 8.9. klassi
ansamblite seas 4. kohale jõudis Tabasalu Noorteansambel. Asamblite juhendaja on Elen Ilves.
Festivalil osales kokku 22 ansamblit ja 168 lauljat tervelt Harjumaalt ning juhendajaid oli 10. Selle aasta žürii koosseisu
kuulusid muusikapedagoogid Vilve Maide, Karin Kuulpak ja Fred Rõigas. Ingrid Novikova 
fotod

Näitused
„Sügiskuma“  
Selle sügise kunstiteemad on seotud valgusega. Keskastme klassid katsetasid valgusega paberil nii ja
teisiti. Kõik juhuslikud valgusmängud näitusele ei jõudnud, sest valgus on ju olemuselt tabamatu. Mitut moodi kumavad
kõik Sügiskumanäituse tööd. Õueilmast sõltub palju. Tööd valmisid septembri algusest tavalistes tundides. Teema on
igal aastal isesugune (läbi aasta, kohatiste taotluslike kõrvalekalletega) ja läbiv. Sel aastal on aluseks kooli hümni sõnad
"Valgust ja varju on igal teel..." 
Fotod
“Mööblidisainerid”
 On teada tõsiasi, et õpilastel pole Tabasalu koolis mõnd tundi oodates kuskile end toetada.
Põrandal lesimine on keelatud. Unistamine pole keelatud. Nii hakkasidki üheksandikud mööblidisaineriteks ning kooli eri
nurkadesse mõnusaid istetoole ja lesilaid kavandama. Nüüd pole muud, kui oodata, et mõni tore idee teostuks. Ilmselt
mitte enne, kui üheksandikust on saanud disainer päriselt. 
Fotod
“Kujutada kujutlematut…”
Näiteks muusikat! Tuli leida sobiv tüüp ning mõistatada tema näo ja väljanägemise järgi,
milline muusika teda köidab. Vaataja võib näitusel kujutleda, missugune muusika sel või teisel pildil kõlab. Need tööd
tulid taas üheksandatest klassidest. 
Fotod

“Tants”
 Kaheksandikud keerasid raju muusika põhja ning möll tantsusaali tuledes ja tossus võttis järjest hoogu üles.
Fotod
“Lapitehnika” 
9.b ja 9.c klassi tüdrukud proovisid käsitöötundides lapitehnikat. Valmisid ribatehnikas karbid ja
niidirullimotiividest tekk klassi seinale. Juhendaja Pille Riimaa.
Kunsti ja käsitöö õppeaastat läbiva projekti 
"Valgust ja varje" t
eemanäitus: 9.b dekoratiivpadjad. Juhendaja Pille
Riimaa. 
Fotod
Sügisesed spordipäevad
9.10. septembril toimusid traditsioonilised kooli spordipäevad 1.12. klassile. Erinevad alad toimusid nii staadionil,
kunstmuruväljakul kui terviserajal. 
Fotod
Tabasalu laste ja noorte basseinitriatlon
Kooliaasta alguse puhul toimus Tabasalus traditsiooniline Eesti Koolispordi Liidu triatlon, mille eesmärgiks on spordi ja
liikumisharrastuse propageerimine kooliõpilaste hulgas.
Võitmata küll esikohta üheski vanuseklassis, näitasid Tabasalu koolinoored siiski võistkonnana ühtlaselt tugevat taset
ning suutsid enam kui 30 kooli konkurentsis ihaldatud 
võidukarika 
Tabasalusse jätta.
Suurimad teened Tabasalu võidus olid eelkõige 
Gert Martin Savitschil ja Eliise Ilvesel,kes oma vanuseklassis
poodiumile jõudsid. Lisaks neile kuulusid võitjate koosseisu veel 
Kaspar Rõõmussaar, Karl Künnapas, Grete Maria
Savitsch, Harri Karba, HannaLiisa Värik, Henro Kuusemägi, Hanna Kübard, Kristin Mäemurd, Anni Vellamäe,
Henri Värik, TessaKäroli Käpa, Marko Maripuu, Hanna Marieta Mägi, Tristan Ljadov, Katrin Glück, Ruth
Kübard, Georg Pukk, Holger Ader, Henri Karba ja Jürgen Pukk. F
otod
Rahvastepall
Kooli rahvastepalli võistkonnad on maakondlikel turniiridel kooli tublilt esindanud. 
Harjumaa koolidevahelisel 4.5. klasside
tüdrukute rahvastepalli võistlusel käidi 30. oktoobril Kiilis. Mänge alustanud 25 naiskonnast saavutasid meie tüdrukud tugevas
punktpunkti heitluses väärika 5. koha. Tublid olid ka meie rahvastepallipoisid, kelle maakondlik võistlus toimus 11. novembril
samuti Kiilis. Oma vanuseklassis saavutas TÜG meeskond 31 turniiri alustanud võistkonna hulgas kõrge 6. koha. 
Täpsemalt


Jalgpall
Septembris toimusid 
Harjumaa koolidevahelised jalgpallivõistlused, kus nii meie kooli 6.7. klasside võistkond (õp. Sten

Kaldma) kui ka gümnaasiumi astme võistkond (õp. Lea Ilves) said 
I koha n
ing 8.9. klasside võistkond (õp. Lea Ilves) tuli
II kohale. 
Selline hea esinemine igas vanuserühmas kindlustas TÜG’le gümnaasiumide
üldkarika 
juba teist aastat
järjest.
Vabariiklikul koolispordi finaalvõistlusel Viljandis tuli meie kooli 6.9.klasside tüdrukute jalgpallitiim 
II kohale
(õp. Lea
Ilves). Tüdrukutel maakondlike eelvõistlusi ei ole.
Vabariiklikel klubidevahelisel turniiril saavutas Tabasalu Jalgpalliklubi, kus palju meie kooli poisse mängib, treener Risto
Sarapiku käe all 6.7. klasside arvestuses 
II koha
.
Täpsemalt jalgpallist

Korvpall
Harjumaa korvpalli meistrivõistlustel gümnaasiumiarvestuses saavutas meie kooli meeskond õp. Marko Savi
juhendamisel
II koha
.
8.9. klasside meeskond sai Sulev Särekanno juhendamisel oma vanusegrupis samadel võistlustel 5.8. koha. 
Täpsemalt
korvpallist

Teadlaste öö festival
25.26. septembril võtsid 
93 meie kooli 5. 6. klasside õpilast kodunt kaasa magamiskoti ja madratsi ning suundusid
koolimajja. Noored said osa „Teadlaste öö 2015" festivali raames korraldatud öölaagrist. Avatud oli üheksa töötuba, mille
eestvedajateks olid nii meie kooli õpetajad kui ka head koostööpartnerid, kel tõsine soov midagi uut katsetada, proovida
ja noorte silmaringi avardada. 
Fotod
Õpetajate päev
Õpetajate päev kujunes meeleolukaks kogu kooliperele. Õpetajatel oli võimalus usaldada vanemaid õpilasi ning teha
hariv väljasõit KeilaJoa lossi, kus õpetaja Alo Särg jagas oma teadmisi lossi ja ümbruskonna ajaloost. Samuti nauditi
lossisaalis väikest klaverikontserti.
Samal ajal võtsid 11.12. klasside õpilased oma õlule vastutuse toimeka koolipäeva eest. „Asendusõpetajad" viisid läbi
tunde ja tagasid korra koolimajas. Tunde andsid ka Harku valla ja Tabasalu Noortekeskuse töötajad. Päeva
kordaminekule aitasid kaasa ka lapsevanemad, kes vabatahtlikena koolimajas ringi liikusid ning vajadusel nõuga abiks
olid. Koolipäeval hoidsid silma peal ka 3 kadetti Sisekaitseakadeemiast. 
Fotod

Vanematekogu
Oktoobris toimus TÜG vanematekogu selleaastane avakoosolek, vanematekogu esimeheks valiti 7.a klassi lapsevanem
Evar Ojasaar
, aseesimeheks 1.d klassi lapsevanem
Kalev Kukk
.
Hoolekogu
Novembris kogunes aasta esimesele koosolekule kooli hoolekogu. TÜG arendusjuht Kersti Vana ja õppejuht Tiina Mänd
andsid ülevaate koolielust. Hoolekogu esimeheks valiti lapsevanem 
Kari Maripuu.
Kokku sai kujundava hindamise kogukond
Oktoobris sai esmakordselt kokku kujundava hindamise kogukond. Kokku tuli ligi 15 lapsevanemat ja õpetajat.
Sissejuhatava loengu andis Viimsi Keskkooli I kooliastme õppejuht Merle Sepp. Mõnusas ja meeldivas vestluses rääkis
ta kujundava hindamise põhimõtetest ja ka sellest, kuidas lapsevanemad saaksid lihtsamalt ja tulemuslikumalt toetada
oma lapse kasvamist ennast reguleerivaks inimeseks.
Novembris kohtuti teist korda. Siis arutleti, kuidas seada eesmärke ning kuidas nendeni ka jõuda.
Kogukonna tegevuse eesmärgiks on avada kujundava hindamise põhimõtted ning samuti arendada kodukooli
koostegutsemise kultuuri. Teema mõistmiseks on kavas kogukonnana kokku saada terve õppeaasta vältel, mil avame
sügavamalt järgmised teemad: aktiivne kuulamine ja tagasisidestamine (jaanuar), motivatsioon ja eneseregulatsioon
(märts), hinnanguvaba tagasisidestamine, suhtlustasandid (mai). Kõik teemad arutatakse läbi nii kooli kui ka
lapsevanemlaps kontekstis.
„Tagasi kooli"
28. oktoobril olid taas kord oodatud kooli tunde andma külalislektorid erinevatelt elualadelt. Neid oli seekord kokku 44, nii
et iga jagus igasse 1.12. klassi. „Tagasi kooli“ projekt jätkub kindlasti ka edaspidi.
Täpsemalt

,
fotod

Töövarjupäev
V
aldavalt gümnaasiumiõpilased said osa 19. novembril toimunud toredast töövarjupäevast. Esmakordselt meie kooli
ajaloos katsetasime sel aastal ka põhikooliõpilaste osalemist töövarjupäeval. “Katsejänesteks” olid 7.c klassi õpilased 
Laura Mitman ja Isabel Maranik ning 7.d klassi õpilane Michele Teder. Õpilased on kogemuse võrra rikkamad. Tänu Ene
Mihkelsoole Annieenedesignist ja Maigi Aderile GoShnelli hotellist, kes meie kooli õpilasi omale töövarjuks võtsid. Heaks
traditsiooniks võiks saadagi antud päev ka põhikooli kolmanda astme õpilastele.
Miss Tabasalu 2014
20. novembril toimus kooli õpilasesinduse poolt korraldatud traditsiooniline suurüritus, kus valiti Miss Tabasalu 2015,
kelleks seekord osutus 
Anna Ovtšinnikova
9.a klassist. Kokku oli osalemas 10 missikandidaati. 
Täpsemalt
,
fotod
Tunnustus

Tänavu sügisel tähistas HITSA (Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus) koos sajakonna eTwinningu õpetajaga programmi
10. sünnipäeva ning tunnustas tublimaid tvinnijaid. Aktiivse projektitöö eest sai tunnustust neli õpetajat. Nende hulgas
meie oma, Tabasalu Ühisgümnaasiumi õpetaja 
Krista Savitsch,kes on loonud 36 projekti ning talle on omistatud 6
kvaliteedimärki ja 6 Euroopa kvaliteedimärki. Meie kooli õpetajatest on twinnimispisikuga nakatunud ja projekte teinud
veel Lea Netz, Maarika Lõhmus ning Niina Peerna.
 Novembris möödus 24 aastat päevast, mil taastati Harku valla õigused taasiseseisvunud Eesti Vabariigis. Läbi aastate
on see olnud Harku vallale päev, mil tänada ja tõsta esile neid, kelle südamega tehtud töö on viinud edasi siinset
arengut. Tänavusel tänuüritusel tänati töö eest Harku valla kultuurielus 
Astrid Väizenet
, niisamuti on olnud suur panus
valla kultuurielus 
Elin Otsal
, keda tänati tulemusliku ja pikaajalise töö eest muusikahariduse ja kultuuri edendamisel
Harku vallas.
Meediakajastused
 Suvelõpu uudised “Noored Erasmuse projektiga maailma avastamas”. 
Loe lähemalt
 9.11
www.koolielu.ee

kajastus “eTwinningu sünnipäeval tunnustati tublimaid tvinnijaid”.

“Aktiivse projektitöö eest sai tunnustust neli õpetajat. … Tabasalu Ühisgümnaasiumi õpetaja 
Krista Savitsch
on loonud
36 projekti ning talle on omistatud 6 kvaliteedimärki ja 6 Euroopa kvaliteedimärki. …” 
Loe lähemalt

7 Uudistes meie koolist. 
Vaata saatelõiku
 meie õpetaja Elin Ots ja õpilased räägivad vaikuseminutitest
 14.11 osales 
Elin Ots
Klassikaraadio saates „Helikaja“: "Eesti Muusikaõpetajate Liit sai 25aastaseks. Vestlusringis
räägiti muusikaõpetusest üldhariduskoolis, selle praegusest seisust, eesmärkidest ja perspektiividest ning eelseisvatest
muudatustest muusikaõpetajate koolituses. Stuudios olid Eesti Muusikaõpetajate Liidu juhatuse esimees Kadi Härma,
endine juht Elin Ots ning muusikaõpetajate koolitajad kahest ülikoolist, Tiina Selke Tallinna Ülikoolist ja Kristi Kiilu
EMTAst." 
Kuula

artikkel Valgevene lehes
"Голас Радзiмы" valgevene keeles. Niina Peerna kirjutab sellest, et meie koolis esines

folkloorkollektiiv "Krupitskija muzõki" Valgevenest.

Comenius Regio projekt

Oktoobris 
osales kooli arendusjuht 
Kersti Vana
Riias toimunud seminaril 
“Erasmus+ programme support for tackling
early school leaving”.
Seminaril osalesid Prantsusmaa ja kolme Balti riigi esindajad, kelle ettekannetest tuli esile, et
varajane koolist väljalangemine leiab Euroopas erinevat arusaamist. Euroopa mõistes 1824 eluaastat ISCED de (the
International Standard Classification of Education) järgi. Eesmärgiks on selles eas väljalangenute protsent alla 10. Eestis
oli eelmisel aastal veidi rohkem, Leedus aga 6%. Kersti tutvustas Comenius Regio projekti 
„Students with Good
Character“
käiku ja tegevusi, mis pakkus kuulajatele suurt huvi, eriti projektikogumik. Palju küsimusi oli õpilaste
kaasamise kohta.

Projekt „Interaktiivse kultuurikohvriga läbi Euroopa“
11.17. oktoobril osalesime Erasmus+ projekti “Interaktiivse kultuurikohvriga läbi Euroopa” raames 
Poolas töökohtumisel.
Kooli esindasid 8. klassi õpilane 
Sandra Väizene
, 9. klasside õpilased 
Kristi Pappel, Robert Mosin,
Johanna Brita
Uusmees, Liina Mitman
, 10. klassi õpilased 
Katrin Glück, Ken Laumets, Mattias Otsla n
ing 12. klassi õpilased
Marlene Leppänen ja Sigrid Lilleväli
. Õpilasgruppi saatsid õpetajad 
Astrid Väizene ja Krista Savitsch.
Fotod
25.novembril 1. detsembril võõrustasime oma koolis sama projektiga seoses külalisi partnerkoolidest Poolast, Ungarist,
Türgist ja Kreekast. 9le õpetajale partnerkoolidest esinesid meie tublid
laululapsed õpetaja 

Elen Ilvese
ja 
Piret Puusta
juhendamisel ning tantsulapsed õpetaja 
Astrid Väizene
juhendamisel. Külastati ka mitmeid ainetunde. Kohtumise
põhiteemaks oli “Digipööre ja nutiseadmete kasutamine õppetöös”. Külalistele pakkusid põnevaid ja kaasahaaravaid
ainetunde inglise õpetaja 
Sigrid Mets
, matemaatikaõpetaja 
Kristine Laanisto
, loodusõpetuse õpetaja 
Lea Koppel
.
Külaliste võõrustamisel osutasid kaasabi veel 
Kairi Kalm
,
Siret Piir
,
Lea Netz
,
Helle Laats
ja 
Ingvar Veidenberg
.
Meeleolukaks osutus ka kohtumine koolidirektor 
Carolin Kadajaga
ning vastuvõtt Harku vallavanem 
Kaupo
Rätseppaga.
Fotod

Antud projektis osalemiseks sai 
TÜG strateegiliste koostööprojektide taotluse rahastuse eelmise aasta septembris.

