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INFO


Jaanuaris paigaldati informaatikaklassi 5 uut arvutit.



Kooli veebilehel on lisatud tugisüsteemide alla sotsiaalpedagoogi tegevust tutvustav
info.



1.veebruarist alustab eelkool 2017/2018 õa Iisaku Gümnaasiumi 1.klassi tulevatele
õpilastele ja lapsevanematele. Õppetöö hakkab toimuma üle nädala kolmapäeviti kell
16.00-17.25. Eelkooli õpetaja on Liina Sutt.



Õpilasesinduse noorte projekt „Liikumine talvises keskkonnas“ sai rahastuse. Projekti
tegevusi

toetab

2400

euroga

Hasartmängumaksu

Nõukogu,

Haridus-

ja

Teadusministeerium ja Sihtasutus Archimedes – Noorteagentuur (SANA). Projektijuht
on õp Anna-Liisa Neumann.
ÜRITUSTE EELINFO


18. – 26.veebruar - talvevaheaeg



3.märts - hoolekogu esimehe ja direktori vastuvõtt (kutsetega)



10.märts - II trimestri lõpp.



30.märts – olümpiaviktoriin (9.-12. klassi, valla, õpetajate, lapsevanemate esindajad)



7. – 8.juuni – IG IV kooliolümpiamängud



Lõpuaktused:
9. klassi lõpuaktus on 17. juunil (kellaaeg täpsustub) kooli aulas.
12. klassi lõpuaktus on 20. juunil kell 16.00 kooli aulas.

SAAVUTUSED


Maakondlik õpilastööde rahatarkuse konkurss "Rahatark ei torma“ (31.01.2017)
I koht Karl-Joosep Karp´i (11.kl) essee „Kõigest üks tükike paberit“



Maakondlik 7.-12.klasside eesti keele olümpiaad (30.01.2017)

III koht Johanna Karp (7.kl)
I koht Anna Emilie Ferschel (9.kl)
III koht Madis Kuslap (12.kl)
Juhendajad õp Ilme Lillemägi ja õp Saale Kivi



Ida-Virumaa TV 10 olümpiastarti üksikalade II etapp (24.01.2017 Ahtmes)
TV 50m tõkkejooks: III koht - Elisaveta Päll
TV kuulitõuge 3kg: II koht - Getli Häidma
TN 50m tõkkejooks: III koht - Illika Sinitski

ETTEVÕTMISED JAANUARIS JA VEEBRUARIS
2. - 3.jaanuar - Kooliolümpiamängude Komitee loomine
16.jaanuar - ÕNN ehk õpime nutivahendiga nutikaks (digipädevuste sisekoolitussari
õpetajatele).
16.jaanuar - KIK õppeprogramm "Ulukid" (1.-2.kl).
18.jaanuar - ANM suusavõistlused Pannjärvel.
16.-20.jaanuar Võõrkeelte nädal
25.jaanuar - Rajaleidja karjäärinõustamine: loeng "Noored ja tööturg" (9.kl)
26.aanuar - Ekskursioon Tallinna (ERR ja Teletorn) (meediaprojektis osalejad).
27.jaanuar - KIK õppeprogramm "Ulukid" (3.-4.kl); maakondlik inglise keele olümpiaad.
30.jaanuar – maakondlik eesti keele olümpiaad; ÕNN ehk õpime nutivahendiga nutikaks
(digipädevuste sisekoolitussari õpetajatele).
31. jaanuar - I laulupeo ülevaatus Jõhvi Kontserdimajas (osaleb mudilaskoor)
1.veebruar – Eelkool tulevastele esimesse klassi astujatele
2.veebruar - Vanemuise etenduse "Mamma Mia" külastamine Tartus (10.-12.kl)
4.veebruar – Maakondlik bioloogia olümpiaad
7.veebruar – Maakondlik matemaatika olümpiaad
9.veebruar - Õppekäik Eesti Rahva Muuseumisse (9.-12.kl);
ÕNN ehk õpime nutivahendiga nutikaks (digipädevuste sisekoolitussari õpetajatele).
13. veebruar – Sõbrapäeva tähistamine
15.veebruar – Eelkool tulevastele esimesse klassi astujatele; Maakondlik inimeseõpetuse
olümpiaad
16.veebruar – Matemaatikavõistlus NUPUTA
16.-20. veebruar - "Liikumine talvises keskkonnas" projektilaager
17.veebruar - Vabariigi aastapäeva aktus
18.-26.veebruar – Talvevaheaeg
21. – 22.veebruar õpetajate õppekäik Vääna-Jõesuu, Muraste kooli ning Peetri lasteaedpõhikooli.

27.veebruar – Uurimisseminarid (8. ja 11.kl)
28. veebruar - Politsei loeng "Sõltuvust tekitavad ained" (8.-12.kl)
28. veebruar – Märt Treieri liiklusalane koolitus; vastlapäeva tähistamine

PROJEKTID


Liikumine talvises keskkonnas. Noortekohtumiste projektist võtavad osa 30 Iisaku ja
Kehra Gümnaasiumi ning Kohtla-Järve Maleva Põhikooli õpilast.
Tegevuste eesmärk on tekitada noortes huvi talispordialade vastu ja õpetada projektis
osalevate noorte jaoks vähemtuntud talviseid liikumisviise. Tähtis osa on ka talvise
looduse tundmaõppimisel ja mõistmisel. Läbi sportlike tegevuste laiendada võõrkeelset
sõnavara ja suhtlemisoskust. Kuna projektis tegutsevad erineva kultuuritaustaga ja eri
keelt kõnelevad noored üheskoos, pakub see head võimalust tutvuda lähemalt üksteise
kultuuridega ning teineteist paremini tundma ja mõistma õppida.
Projektijuht õpetaja Anna-Liisa Neumann.
Projekti kestvus 1.jaanuar kuni 30.juuni 2017.a. Projekti tegevusi toetab 2400 euroga
Hasartmängumaksu Nõukogu, Haridus- ja Teadusministeerium ja Sihtasutus
Archimedes – Noorteagentuur (SANA).

MEELDETULETUSEKS


Ürituste plaan on leitav kooli kodulehel Huvitegevuse rubriigis Ettevõtmiste plaanis
ja kodulehel asuvas Kalendris ning Stuudiumi kalendris.



Toimunud sündmustest, külalistest ja muust huvitavast annab ülevaate kooli kodulehe
pealehel asuv uudiste rubriik.



Oleme Iisaku Gümnaasiumi õpilaste saavutuste üle uhked. Saavutustega saate kursis
olla kodulehel lingi Õppetegevus all Tunnustamise (olümpiaadid, sport, medaliga
lõpetanud) rubriigi vahendusel SIIN



Koolis toimunud ürituste fotod on leitavad kodulehel rubriigis Galerii SIIN



Ilmunud infokirjad on leitavad kooli kodulehel lingi Üldinfo alt Infokirja arhiivi
rubriigist SIIN



IG kodulehekülg www.iisaku.edu.ee



Kooli uudised FB-s https://www.facebook.com/iisakugymnaasium

Olge terved!
Teie Iisaku Gümnaasium

