Kuukiri lapsevanematele, oktoober 2017
Lugupeetud lapsevanemad!
Kuu aega on peatselt möödunud kooliaasta algusest. Nii õpilased kui õpetajad on juba
hoogsalt haaratud õppekasvatustööst ning koolielu kulgeb rõõmsas rütmis. Juba on
saabunud ka esimesed rõõmsad uudised õpilaste saavutuste rindelt, kus meie tublid
triatleedid võitsid Triatloni Liidu ja TÜGi ühisorganiseeritud laste ja noorte basseinitriatlonil
1.koha ning kuldkarika!

Peale mõningast viivitust, mis oli vajalik tuleohutusnõuete täitmiseks, on kasutusse võetud ka
uued klassiruumid, kus õppetöö teevad huvitavaks ja lihtsamaks uued innovaatilised tahvlid

ning lähtuvalt eelmisel aastal õnnestunud pilootprojektist oleme tänaseks sisustanud kolm
täiendavat rekreatsiooniala koolilastele mugavama pehme mööbli ning ka laudadega.

Lisaks, rõõmsa uudisena avatakse 1.oktoobril koolimaja staadion, kus pidupäeva puhul
toimub pereüritus. Sellest saab lähemalt lugeda kuukirja vastavast peatükist.
Eelmise aasta aprillis andis Harku vallavolikogu välja uue hoolekogu (edaspidi HK) tööd
reguleeriva määruse ning püstitas valla koolidele, sh TÜG-ile, ülesande kooli hoolekogud
määrusega kooskõlas tööle rakendada. Vastav õigusakt eeldas teatavate muudatuste
tegemist HK koosseisus (liikmete arv) ning ka lastevanemate esindajate valimise korras.
Kooli uus hoolekogu saab olema 9 liikmeline. Lastevanemate esindajate valimine saab
käesoleval aastal toimuma läbi vanematekogu, mille osaks on iga klassi esindaja. Kooli
vanematekogu on 2016/2017 õa. alates olnud aktiivseks ja konstruktiivseks partneriks ning
usume, et vanematekogust läbi iga klassi esindaja poolt antava hääle saadav mandaat on
kindlasti kaalukam, kui üldkoosolekul valimiste läbi, kus tulenevalt osalemisaktiivsusest ei ole
alati kõikide klasside huvid võrdselt esindatud. Samuti on nii praegune HK koosseis,
vanematekogu ning ka kooli juhtkond seda meelt, et arengu tagamisel on olulisel kohal
järjepidevus ning seetõttu loodame uuest määrusest hoolimata jätkata suures osas samade
esindajatega.
Kooli esindajateks uues hoolekogu koosseisus on vastavalt 25.09.2017 õppenõukogu
otsusele jätkuvalt reaal- ja loodusainete õppetooli juht Valve Meesak ning uue liikmena
humanitaarainete õppetooli juht Kairi Arro.
Ühtlasi kasutan käesolevaga ka juhust, et esitada õpetajate nimel palve mitte helistada ilma
mõjuva põhjuseta lastele tundide toimumise ajal. Vastav praktika on kujunenud küllaltki
massiliseks ning paratamatult raskendab läbi tähelepanu kõrvale juhtimise tundide
läbiviimist.
Peatse kohtumiseni 12.10.2017 kell 18.00 toimuval lastevanemate üldkoosolekul!
Martin Öövel
TÜG
direktor

1. Lastevanemate üldkoosolek
Traditsiooniline lastevanemate üldkoosolek toimub neljapäeval, 12.oktoobril kell 18-19
kooli aulas.

2. Tagasi kooli
Olete oodatud osalema meie koolis juba mitmeid kordi toimunud "Tagasi kooli" päeval. See
on päev, mil loodame, et majja tuleb vähemalt 46 külalist.

"Tagasi kooli" (www.tagasikooli.ee) on Vabariigi Presidendi ja SA Noored Kooli algatus, mille
eesmärk on tugevdada Eesti koolide ja ülejäänud ühiskonna koostööd. Ühiselt kutsutakse
koolidesse üle Eesti tunde andma kõiki tegusaid kodanikke, lapsevanemaid, vilistlasi,
üliõpilasi. See algatus rikastab nii koolide õppeprogramme kui ka õppeasutustesse
külalistunde andma minevaid inimesi. Sellega julgustatakse kõiki jagama oma töö- ja
elukogemusi ning arutlema koos õpilastega endale südamelähedasel ja harival teemal.
Ootame Teid kolmapäeval, 1. novembril 2017.
Registreerumiseks palun võtke kontakti kooli huvijuht Kairi Kalm'iga (kairi.kalm@tyg.edu.ee)
või oma lapse klassijuhatajaga hiljemalt 10. oktoobriks.
Registreerumisel palun andke teada ka oma tunni teema ja mis vanuseastmele soovite
esineda.
Ajakava:
8.40 - 8.50 külaliste kogunemine kooli aulas
8.55 - 9.40 tund
9.40 - 10.15 mõttevahetus kohvilauas

3. Code Week - Programmeerime koos - tore koolipäev väikeste õpetajatega
Tabasalu Ühisgümnaasium läbis ülitiheda konkursi programmeerimise projektile, mille
korraldajaks on GOOGLE, ning sai loa ja toetuse CODE WEEKi läbiviimiseks!
Tabasalu Ühisgümnaasium algatas projektis osalemist, et parandada positiivset suhtumist
infotehnoloogiasse pakkudes esimest sammu programmeerimise algõppes ning toetada
meie valla koolide õpilasi programmeerimise valdkonnas. Samuti on programmeerimise
nädala töötoad toetuseks edasisele õppetööle arendades digipädevust koolis. Mis kõige
toredam õppimise juures - õpetajateks on meie kooli väikesed huvilised ise.
CODE WEEK - PROGRAMMEERIME KOOS - toimub 17.-20.oktoober 2017 Tabasalu
Ühisgümnaasiumis. Käesolevas kuukirjas toome ära ajakava ning täpsem info ilmub peatselt
kodulehel:
17.10 programmeerimise töötuba Harjumaa koolidele, eelregistreerimisega
18.-20.10 programmeerimise töötoad õpilastele + sõpruskoolile Lätist
19.10 programmeerimise töötuba lapsevanematele, eelregistreerimisega

4. Loodusainete kuu - oktoober
Oktoobrikuu on TÜG-s loodusainete kuu, mille raames toimuvad erinevad üritused kogu kooli
õpilaskonnale:
●

7. ja 8. klasside õpilastel on võimalus külastada 3., 11. ja 12. oktoobril
Energiaavastuskeskust Tallinnas. Hind ühele õpilasele 17 eurot (sisaldab keskuse

●

●

●
●
●
●
●
●

●

piletit, töötuba, planetaariumit, teadusteatri etendust, välgu demo ning bussisõitu).
Vastav info olemas e-koolis.
9., 10. ja 11. klasside õpilastel on võimalus 2. ja 30. oktoobril külastada Tartus
Ahhaa keskust. Hind ühele õpilasele 28 eurot (sisaldab bussisõitu, Ahhaa keskuse
piletit, planetaariumit, teadusteatrit, töötuba, Tartu lõunakeskuses asuvat 4D kino 2
filmi). Vastav info olemas e-koolis.
Õpetlik programm " Iga loom on huvitav" 5.-7. klassidele toimub 12. oktoobril, seda
viib läbi tuntud loomateadlane Aleksei Turovski. Üritus on tasuline ja maksab
õpilasele 4 eurot. Sama programmi läbivad 1.-4. klass 30. oktoobril.
Veebipõhised loodusteemalised viktoriinid.
Loodusteemalised postrid III korrusel.
Füüsika, keemia, bioloogia katsete päev algklassidele ja 5.-7. klassidele. Läbi
viivad 8. ja 9. klasside ning gümnaasiumi õpilased.
Orienteerumisvõistlus kehalise kasvatuse tundides. Viiakse läbi koostöös kehalise
kasvatuse õpetajatega.
Aatriumi ekraanidel loodusteemalised videod.
2.-4. oktoober sügisandide näitus. Õpilased valmistavad sügisandidest
kompositsioone. Väiksemad teevad seda vanemate abiga. Nendest paneme üles
näituse, I ja II korruse aatriumis. Lapsed õpivad paremini tundma meil kasvavaid
sügisande, loomingulisust ning arendavad käelist tegevust. Näitus pildistatakse ja
kuvatakse aatriumi ekraanidel.
3.-9. oktoober leivanädal. Leivanädalal valmivad klassides erinevad võileivad või
tooted. Õpilastele räägitakse leiva tähtsusest ning kuidas leiba saadakse.
Külastatakse erinevaid leivameistreid, kus lapsed saavad ka ise leiba küpsetada.
Koos tehakse pikim võileib. Tegevused pildistatakse ja kuvatakse aatriumi ekraanidel.

5. Kooli õpilasesindus
Sellel aastal on tegutsemas õpilasesesinduse meeskonnad kahes vanuseastmes 4.-6. klass
ja 7.-12. klass. Esialgsed sammud meie õpilaste koolielu omanäolisemaks ja elavamaks
muutmise ning õpilaste huvide ja vajaduste väljaselgitamiseks on tehtud. Tegevustest
puudust ei tule ja jääb vaid loota, et head mõtted saavad teoks.
Kooli õpilasesinduse president on sellel õppeaastal Rasmus Kalep (11.a klass) ja
asepresident Rihard Liiva (12.a. klass).

6. Narkoennetuskoolitus 7.-8. klassidele
Lisaks loodusainete kuule on oktoober ka vaimsem tervise kuu. Sellega seoses on Tabasalu
Ühisgümnaasiumis erinevad loengud ning töötoad.
Neljapäeval, 19. oktoobril toimub kooli aulas narkoennetuse töötuba, mida viib läbi
Immanuel Volkonski. Antud teema on nii õppekavas kui ka muidu oluline.

7. Elu vahetusõpilasena

5.oktoobril 8. ja 9. klassidele loeng aulas teemal elu vahetusõpilasena.

8. Õppekäigud 12.klassidele
●

28.09 külastas 12.a klass kirjanduskursuse "20. sajandi kirjandus" raames E. Vilde
majamuuseumit. Kavas on haridusprogramm "Mäeküla piimanaine", kus õpilased
arutlevad teose "Mäeküla piimamees" üle naistegelase vaatenurgast.

●

29.09 külastab 12. b klass A. H. Tammsaare majamuuseumit Kadriorus, kus
tutvutakse nii kirjaniku eluloo kui tema teosega "Tõde ja õigus". Kavas
haridusprogramm "Sinasõprus romaaniga "Tõde ja õigus"". Muuseumitunni
eesmärkideks
on
tuua välja seoseid kirjaniku teiste romaanide ja
maailmakirjandusega. Ühtlasi analüüsime kirjaniku kujundikeelt, mille kaudu ta oma
romaanitsükli tervikuks on sidunud. Arutleme teose tähtsuse üle minevikus, olevikus
ja tulevikus. Programmi lõpuks mõistab õpilane teose ühiskondlikku, ajaloolist ning
kultuurilist tähtsust.

9. Õpioskuste olümpiaad
Üleriigiline 6. klasside õpioskuste võistluse Harjumaa voor toimub sel õppeaastal 4.
oktoobril Loo Keskkoolis. Tabasalu Ühisgümnaasiumist osaleb 6.b klassi 5-liikmeline
võistkond. Juhendab õpetaja Helle Laats koostöös raamatukoguga.

10. Koolikontsert koostöös Eesti Kontserdiga
Nagu eelnevatel aastatel soovime ka sellel aastal pakkuda igale klassile võimalust osaleda
1-2 koolikontserdil, mis toimuvad koostöös Eesti Kontserdiga.

Ootame õpilasi kontserdile kooli aulasse teisipäeval, 10. oktoobril ja seekord on kontserdi
nimi "Tuhat aastat muusikat talutarest”. Esinevad Meelika Hainsoo – laul, viiul, hiiu
kannel,10-keelne kannel, karmoška ja Kulno Malva – laul, akordion, torupill, viled, okariina,
lokupill, sansula http://dirigent.concert.ee/avalik-ftp/Jana/Koolikontserdid_2017-2018.pdf

11. Õpilaste keele- ja kultuurireis Iirimaale
Sellel õppeaastal toimub 7.-11. klasside õpilastele suunatud keele- ja kultuurireis Iirimaale,
Galway'sse. Galway on ajalooliselt väga huvitav koht, rahvaarvult pisut väiksem kui Tartu.
Reisil õpitakse inglise keelt kohalike õpetajate juhendamisel. Külastatakse kultuuriliselt ja
ajalooliselt olulisi kohti ning looduskauneid paiku. Õpilased ööbivad peredes, mis pakub
suurepärast võimalust suhelda võõrkeeles inimestega, kelle emakeeleks on inglise keel.
Reis on planeeritud kevadvaheajale (21.04.2018 – 28.04.2018). Keelereisi organiseerib
LISA! Keelereisid. Täpsema info saadame lähiajal vanemate meililistidesse.

12. Staadioni avamine
1. oktoobril avatakse kauaoodatud staadion. Avamine algab kell 12.00 kogupere
spordipäevaga, registreerimine kohapeal. Võimalus kohata spordilegende, näidismatšid
rannatennises ja saalihoki välisväljakul, kunstmuruväljakul Tabasalu JK noored vs vanad,
spordipäeva lõpuks kontsert.

13. Noorte ettevõtlikkusteadlikkus
4. oktoobril osaleb meie kooli 11. klassist 13 õpilast Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse
(HEAK) poolt korraldataval Harjumaa noorte ettevõtlikkusteadlikkuse programmi
avasündmusel. See on meie noortele suurepärane võimalus avardada silmaringi ja saada
innustust oma õpilasfirmade tegemisel.
Ettevõtlus on TÜG-is väga olulisel kohal ning 11. klassi õpilased on juba seotud Erasmus
+KA 2 projektiga „Sharing competencies in entrepreneurial learning, connecting theory with
practise“, kus viie riigi (Eesti, Läti, Island, Kreeka ja Itaalia) õpilased teevad tihedat koostööd,
et oma õpilasfirmasid edasi arendada.

Meie kooli 3 õpetajat ja 4 õpilast viibivad 23.09 - 01.10 väikeses Islandi linnas Höfnis, kus
toimub juba kolmas õpilaste-õpetajate projektikohtumine, millest eelmised olid Itaalias ja
Kreekas, eesmärgiga valmistuda Lätis toimuvaks õpilasfirmade laadaks.

Kuukirja pani kokku Jane Tamm,
TÜG kommunikatsioonispetsialist

