Kuukiri, november 2017
Lugupeetud lapsevanemad!
Selja taha on jäänud valimised ning tänaseks on tööd alustanud ka uus koalitsioon, mis sarnaselt
eelmisele sõlmiti IRL ja Reformierakonna vahel. Esmapilgul on suurimaks muutuseks see, et kooli
vilistlane ja igakülgselt kooli toetanud Kaupo Rätsepp ei jätka vallavanemana.
On suur heameel tõdeda, et tema vähenev roll ei tähenda seda, et uus koalitsioon uue vallavanema
juhtimisel suhtuks haridusse teisiti. Värskelt valla koduleheküljel avaldatud koalitsioonilepe
keskendub väga tõsiselt just haridusvaldkonnale ning valla suurima koolina on Tabasalu
Ühisgümnaasiumi juurde loodavale hariduslinnakule keskenduv osa selles väga suur. Toon siinkohal
mõned punktid koalitsioonileppest, mis annavad põhjust lootusrikkalt tuleviku poole vaadata:
Hariduslinnaku loomine:
-      Uus staadion (loodud)
-     Uus algklasside hoone („Avame hiljemalt 2020.a Tabasalus uue 1.-6. klassilise põhikooli“)
- Uus gümnaasiumi hoone („Koostöös Eesti riigiga avame hiljemalt 2020.a Tabasalus
riigigümnaasiumi“)
- Uus modernne ja multifunktsionaalne saal sportimiseks ja ürituste korraldamiseks („Tabasalu
koolilinnakusse ehitame multifunktsionaalse saali valla kultuuri- ja spordielu ning vaba aja veetmise
võimaluste arendamiseks.“)
- Jalgpalli sisehall talvekuudeks („Koostöös erasektori ja Eesti Jalgpalli Liiduga leiame võimalused,
et muuta Tabasalu väike kunstmuruväljak talvekuudeks sisehalliks.“).
Eeltoodu loob ruumitingimused ka TÜG praeguses õppehoones modernsete eritingimustega
klassiruumide loomiseks (keemia-, füüsika- ja bioloogialaborid, tööõpetuse- ja käsitööklasside
moderniseerimine).
Lisaks
Tasuta ühistransport õpilastele („Võimaldame õpilastele tasuta bussisõidu 2018/2019
õppeaastast.“)
Parem transpordiühendus vallas ja linnaga („Tagame parema ühistranspordiühenduse nii
vallasiseselt kui ka Tallinnaga. Tellime vajadusel täiendavad bussiliinid, mis tagaksid elanikele parema
ühistransporditeenuse.“). Antud lubadus on väga vajalik paljudele meie koolitöötajatele, kellest suur
osa käivad tööle just Tallinnast.
Mõistagi jätkab kool ka igapäevaseid jõupingutusi kooli füüsilise keskkonna edasiarendamiseks ja on
suur rõõm teatada, et koostöös disainibüroo Velvetiga oleme töösse pannud visiooni „Kodu koolis“.

Projekti eesmärk on sisustada erinevaid koolihoone alasid mugavalt ja koduselt, et aidata füüsilise
keskkonna läbi kanda sõnumit, et sarnaselt kodule on ka kool koht, kus kõik tingimused ja tegevused
on loodud selleks, et lastel oleks hea.
Taaskord palun lastevanematelt ka omapoolset panust selle sõnumi levitamisel. Kool ja kõik
koolimajas olevad tegevused on mõeldud toetama teie lapse/laste arengut. Laps peab ka ise seda
mõistma ja hindama, sest see võimaldab luua palju tõhusamat õpikeskkonda, millest jällegi võitjaks
just seesama klassiruumis õppiv laps.
Eraldi soovin veel käsitleda laste virtuaalmaailmas aset leidvat riskikäitumist. Virtuaalkeskkonnad
nagu facebooki grupichatid, snapchat jt. on toonud endaga kaasa laste (5. klassist kuni 9. klassini)
omavahelise suhtluse keskkonna, kus puudub modereerimine ning nendes kanalites vahetatav info ja
info vahetamise viis on kasvatusliku toeta muutunud päris suureks riskiks. Kuna need keskkonnad on
kasutuses enamiku aja just koolivälises elus, siis panengi siinkohal lapsevanematele südamele, et
tasub teha aeg-ajalt pistelist kontrolli, et omada aimdust, mis kõnepruugi kasutamises ja/või mis
tegevustes teie laps virtuaalruumis osaleb.
Kool omapoolselt toetab virtuaalmaailma riskide maandamist läbi erinevate kampaaniate (sh riigiga
koostöös tehtavad) ning läbi klassijuhatajate ja aineõpetajate teavitustegevuse. Samuti oleme töösse
pannud vanematekogu kaudu laekunud mõtte nutivabadest nädalatest, mille raames viia läbi
erinevaid nutikeskkonnaalaseid projekte sh etikett. Usun, et koostöös jõuame eesmärgini, milleks on
laste arusaam, et nutiseadmed on pelgalt vahendid ning sotsiaalsed- ja käitumisnormid kehtivad ka
nendes keskkondades samamoodi nagu päriselus.
Martin Öövel, TÜG direktor

1. UUDISED JA TULEVASED SÜNDMUSED
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●

●

●

●

Pildistamine - 2. ja 6. novembril
toimub klasside pildistamine.
Ajujaht - 9. novembril kohtuvad
õpilased Ajujahi teostajatega, et ellu
kutsuda head äriideed ja osaleda
nendega konkursil.
Töövarjupäev - 16. novembril on
kõik 10.-12. klasside õpilased leidnud
endale ettevõtte, kuhu lähevad
töövarjuks.
Tabasalu poistekoori kontsert 16. novembril kell 19.00 esineb koor
Harkujärve kirikus.
Viljandi
Jakobsoni
Kooli
balletistuudio
tuleb
esinema
23.novembril. Etenduse nimi on
“Maailma loomas” ning see on seotud
EV100 sündmustega ja kannab mõtet Mina jään!

●

●

Beatbox - 27. novembril toimub 5.
ja 6. klasside poistele Beatbox
töötuba.
Töötuba
viiakse
läbi
koostöös Tabasalu Noortekeskusega
ning esinejaks on Fred Rõigas.
Jõululaadad aatriumis - alustame
juba advendiajal, sest siis saavad
kingitused õigel ajal jõuluvana kotti.
Lapsed müüvad omavalmistatud
meeneid, küpsetisi ja käsitööd. Kõik
pered on oodatud ostma. 1. klassid 27.11; 2. klassid - 4.12; 3. klassid 11.12; 4.-6. klassid - 18.12 ja 7.-12.
klassid 21.12.

●

Tabasalu
kooli
poistekoor
valmistub
osalema
rahvusvahelisel
konkursil
Krakowis (detsember 2017). Meie
koor on saanud positiivseid ja
toetavaid kiidusõnu tunnustatud Eesti
dirigentidelt ning nüüd oleks soov ka
kaugemal ennast proovile panna.
Konkursile kohale jõudmiseks vajame
veel heade toetajate rahalist abi.
Toetuse saaja: TÜG Arenduskoda
MTÜ, konto: EE7522002210 5667
6092, selgitus:  TÜG poistekoor.

●

Individuaalsed
karjäärinõustamise päevad 9.
klassidele toimuvad koolis 7. ja 8.
detsembril.

Õpilastele on kõik info kättesaadav kooli aatriumi infoekraanilt.

2. EDUKAD SAAVUTUSED ÕPPETÖÖS JA SPORDIS
●

Harjumaa koolide 6.klasside õpioskuste olümpiaadi 3.koht - 04. oktoobril osales
TÜG 5-liikmeline võistkond koosseisus Rico Praks, Katriina Metstak, Karoliina Liis Ruuto,
Vivian Kolberg 6.b klassist ja Mia Brit Gavrilin 6.a klassist Harjumaa koolide 6. klasside
õpioskuste olümpiaadil Loo Keskkoolis, kus võideti III koht 30 võistkonna hulgast. Õpilastega
tegelesid eesti keele ja kirjanduse õpetaja Helle Laats ning raamatukogutöötaja Marjon Reila.
Kõikide koolide tulemused on kodulehel uudiste all.

●

Jalgpallis 3.koht - spordis saavutasid meie kooli 8.-9. klassi poisid EKSL vabariiklikul
finaalvõistlusel jalgpallis tubli III koha. Meeskonnas võistlesid mängijad: Richard Kristjan
Kristel 9.c, Rene Busch 8.c, Ronald Juksar 9.c, Sten Jakob Viidas 8.d, Alan Nahk 9.c, Kevor
Palumets 8.d, Kristo Hussar 9.c, Kristjan Viira 9.a, Robin Sarapik 8.c, Hugo Joonas Heinamaa
8.c, Märten Subka 8c. Võistkonnaga olid kaasas treener Risto Sarapik ja õpetaja Lea Ilves.

3. ÜLEVAADE MÖÖDUNUD SÜNDMUSTEST
●

Oktoober - vaimne tervis ja vaimse tervise kuu – mis ja kellele? Mõiste „vaimne
tervis“ tekitab erinevas vanuses ja erineva taustaga inimestes erinevaid seoseid. Inimese
vaimse tervisega on kõik korras siis, kui ta saab oma võimeid realiseerida, tuleb pingetega
elus toime, töötab tulemuslikult ja annab oma panuse ühiskondlikku ellu. Aeg-ajalt on kõigil
oluline iseendale otsa vaadata ja küsida: kuidas mul läheb? kuidas ma ennast päriselt
tunnen? kas ma teen õigeid asju? Lapsed on aga haavatumad ja nõrgema psüühikaga kui
täiskasvanud, sest kaitsemehhanismid, mille abil keerulistes olukordades toime tulla, ei ole
neil veel välja kujunenud. Seetõttu on väga oluline pöörata tähelepanu ka laste vaimsele
tervisele ja seda ka koolikeskkonnas.

Vaimse tervise päeva ja kuud tähistatakse kogu maailmas oktoobrikuus ning seoses sellega
korraldab Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon (VATEK) juba neljandat aastat sel ajal
erinevaid töötubasid. Sel aastal on hea meel tõdeda, et vaimse tervise tähtsusele pöörati
suuremat tähelepanu ka Tabasalu Ühisgümnaasiumis, kus oktoobrikuu jooksul korraldati
lastele erinevaid töötubasid ja loenguid.
11. ja 13. oktoobril said meie pisikesed 1.-4. klasside lapsed lastejooga tundides tunda,
mismoodi käib tõeline aja mahavõtmine. Lausa 45 minutit järjest oli igal lapsel võimalus
joogaõpetajate Julianna Vasilisini ja Eliisa Koovi abil kogeda tõelist rahutunnet. Lastejooga
trennides õpivad lapsed erinevate harjutuste ja mängude abil iseennast tundma ning oma
emotsioonidega toime tulema. Jooga aitab igal poisil ja tüdrukul tunda end väärtusliku
pisikese inimesena siin maailmas. Laste tänutunne ja sära silmis peale joogatundi tõestas
veenvalt, et hetked iseendaga on vajalikud nii väikesele kui suurele.

11. oktoobril külastas meie kooli ka kogemusnõustaja Agneli Saat, kes kohtus 9. ja 11. klassi
tüdrukutega jagamaks enda kogemusi toitumishäiretega toime tulemisel, et vajadusel osata
aidata nii iseennast kui teisi. Söömishäire on raske psühhiaatriline haigus, mis ilmneb sageli
teismeeas. Esmased viited sellele seisundile võivad olla liigne muretsemine oma kehakaalu
või -kuju ja söömise pärast (söömise piiramine, söögist keeldumine; liigsöömine, mis lõpeb
oksendamisega), samuti ülemäärane sportimine. Sageli ei osata neid nähte ise ära tunda ning
varjatakse oma muret lootuses sellega ise toime tulla.
19. oktoobril rääkis meie kooli 7.–8. klasside õpilastele oma lapsepõlvest, vanematest,
eeskujudest, sõprusest, koolikiusamisest, meelemürkide kasutamisest ja selle tagajärgedest
kogemusnõustaja Immanuel Volkonski. Ta on ise endine narkomaan, kes juba ligi 10 aastat
narko- ja muudest sõltuvustest vaba ning praegu lõpetamas ülikoolis magistriõpinguid. Juba
mitu aastat teeb ta koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga ennetustööd koolides.
●

Oktoober - loodusainete kuu - sel aastal toimus tavapärase loodusainete nädala asemel
loodusainete kuu, kuhu oli haaratud kogu koolipere alates 1. klassist kuni 12. klassini. Oma
panuse ürituste organiseerimisel andsid nii loodusainete õpetajad kui ka algklasside
õpetajad.

Keemiaõpetaja Evelin Maalmeisteri organiseerimisel toimusid 7.- 11. klasside õpilastele
kogu kuu jooksul 5 õppekäiku Energiaavastuskeskusesse Tallinnas ja teaduskeskusesse
AHHAA Tartus. Õpilaste hulgas olid need õppekäigud nii eelmisel kui ka sel aastal väga
populaarsed.

Kahel korral, ühel korral algklassidele ja teisel korral 5. ja 7.klassidele, esines õpetliku
programmiga „Iga loom on huvitav“ Eestis tuntud loomateadlane Aleksei Turovski. See
loeng võeti õpilaste poolt suure huviga vastu.

9.-12. klassidele toimus loodusviktoriin. Osales 7 võistkonda, parima tulemuse ja 1. koha
saavutas 12.a klassi võistkond koosseisus Rihard Liiva, Sedrik Suurmets, Kristiina Jane Ruuto,
Diana Pachner. 9.b klassi võistkond koosseisus Katariina Kornet, Rasmus Vahtra, Dominic
Taal, Patrick Parts ja 10. klassi võistkond koosseisus Mattias Raba, Jürgen Pukk, Ott Pajumäe,
Chris-Richard Varbula jagasid 2. ja 3.kohta.
Algklasside majas toimus 2.-6. oktoobrini sügisandide näitus. Õpilased valmistasid
sügisandidest kompositsioone, õppisid tundma sügisande ja arendasid käelist tegevust.
Tegevusse sai kaasata soovi korral vanemaid, kes väiksematel õpilastel aitasid materjali valida
ja kompositsiooni valmistada.
3.-9. oktoobrini toimus leivanädal algklassidele. Õpilastele sai räägitud teraviljadest ning
leiva tähtsusest ja tervislikkusest. Klassides valmistati võileibu, külastati leivameistreid ja
tehti koos pikk võileib.

Võeti osa Eesti toidukuul Maaeluministeeriumiga koostöös korraldatud võistlusest “Lõbus
võileib”, kus õpilased (klassijuhataja Ülle Tamm) 2.b klassist saavutasid ka auhinnalisi kohti.
Peamaja kolmandal korrusel sai uudistada õpilaste poolt loodusainete tundides väga
erinevatel teemadel valmistatud plakateid. Raamatukogus oli välja pandud palju erinevaid
loodusraamatuid ja -ajakirju, õpilased said nendega tutvumas käia terve kuu jooksul.
●

Code Week - osalesime Euroopa Programmeerimisnädalal! Töötoad olid põnevad nii lastele
kui vanematele. Suurimaks väljakutseks oli Harjumaa koolide võõrustamine koos õpetamise
ja võistlusega, kelle robot liigub kiiremini laste endi välja mõeldud teekonnal. TÜG-i väikeste
võistkond sai siin tubli 3.koha! Code Week´i kohta saab lähemalt lugeda kooli FB-st,
kodulehelt ning viimasest Harku Valla Teatajast, kus ilmus ka sellest artikkel.

●

Tagasi kooli - "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. Koolis toimus “Tagasi kooli” projekt kolmapäeval, 1.
novembril 2017. Kokku külastasid kooli ja andsid tunde 50 tublit inimest. Teemade valik oli
väga lai ning huvitav, alates liikluskaamerate ja mootorrataste demonstreerimisest koos
liiklusohutuse loenguga lõpetades vahva ansambli LaLaLadies ülevaatest, kuidas hobist võib
saada töö. Vahele mahtus aga hulk huvitavat veel: aus sport, kiirabitöö, küberkiusamine,
silmad ja nende hoidmine, raha ja valeraha, arvuti ajalugu, ürituste korraldamine ja ka
superstaariks saamisest tuli juttu. Teemasid oli veel väga palju huvitavaid. Aitäh osalejatele!
Ülevaade toimunust on kooli kodulehel ja kooli FB lehel.

●

TÜGi digiviktoriin “Loquiz Eesti 100” - uuenenud õpikäsitluse pärl - võõrkeelte
õppetooli juhtimisel toimub 16. novembril gümnaasiumiastmele suunatud vabariiklik
orienteerumisega Loquizi digiviktoriin "Eesti 100". Võistluse ühendavaks jõuks on inglise
keel, aga mäng eeldab osalejatelt veel palju muud - laia silmaringi, info otsimise ja seoste
loomise oskust, olulise eristamist ebaolulisest, loogikat ning orienteerumisoskust. Seda võiks
nimetada uuenenud õpikäsitluse pärliks, kus ühtekokku on lõimunud kõrgel tasemel inglise
keele oskus ning teadmised eesti kirjandusest, majandusest, muusikast, kultuurist, kunstist,
ajaloost, geograafiast, bioloogiast ning spordist. Küsimuste koostamisse on kaasatud
õpetajaid kõigist õppetoolidest. Kõik see leiab väljundi Loquizi digirakenduses - õpilased
avastavad Tabasalu erinevaid kohti, kuhu legendid on ära peidetud ning õigesse kohta jõudes
avanevad rakenduses küsimused. Pärast vabariiklikku võistlust on plaan sama mäng laiemalt
läbi viia ka oma kooli 9.-12. klassides, et anda suuremale ringile meie õpilastest võimalus
kogeda midagi tavatunnist erilisemat.

4. ÜLEVAADE KOOLI ÕPILASESINDUSE TEGEVUSEST
Halloweeni filmiõhtu - 3. novembril korraldavad õpilased kooli aulas õudukaõhtu. 6.-8.
klassidele on algus kell 16.00 ja 9.-12. klassidele algusega 18.00. Riietuda tuleb
kostüümidesse, mida ägedam, seda uhkem. Õpilasesindus soovib filmiõhtust kujundada
toreda traditsiooni.

Kuukirja pani kokku Jane Tamm,
TÜG kommunikatsioonispetsialist

