INFOKIRI
Nr 7/16 (märts´2017)
Päikselist kevadet!

INFO


Ilmus ülekooliline ajaleht IG Sõnumikuulutaja kevad´2017. IG sõnumikuulutaja
peatoimetaja Hanna-Stiina Kortin (11.kl), koolilehe juhendaja õp Saale Kivi.



Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit (IVOL) toetab 400 euroga vaimse tervise päeva
„Minu parem mina“. Projektijuhid on õp Liina Sutt ja õp Maris Palgi.



Taotlesime veebruaris Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuselt (HITSA) süle-, laua- ja
tahvelarvutite toetusmeetmest digiseadmete uuendamist. HITSA otsustas eraldada
meie koolile digitaristu täiendamiseks toetust 3467,39 eurot. Kogumaksumus
5127,00 eurot. Soetasime 9 Apple iPad mini (+ kaitsekiled ja ümbrised) ja 2 tahvelarvuti
hoiustamise, laadimise ja transportimise kohvrit.

ÜRITUSTE EELINFO


11.aprill – Lastevanemate koosolek "Digitaalselt aktiivne kool - mis see on?"



15. – 23.aprill - kevadvaheaeg



27.aprill – Tuluõhtu koolihoovi liikumis- ja õpikesksemaks muutmiseks.



28.aprill – e-õppepäev (iseseisva õppe päev)



7. – 8.juuni – IG IV kooliolümpiamängud



Lõpuaktused:
9. klassi lõpuaktus on 17. juunil 12.00 kooli aulas.
12. klassi lõpuaktus on 20. juunil kell 16.00 kooli aulas.

ETTEVÕTMISED APRILLIS
3.aprill Kooliolümpiamängude esitluste tegemise alustamine
5.aprill KIK õppeprogramm "Sinimäed - ainulaadne maastik, mis on mõjutanud
ajaloosündmusi" (7., 8. ja 10.kl)
10.aprill KIK õppeprogramm "Peipsi järve reisipäevik" (5. – 6.kl)
11.aprill Lastevanemate koosolek "Digitaalselt aktiivne kool - mis see on?"

12.aprill Etenduse "Pettson ja Findus" külastamine Tartu Vanemuises (1.-4.kl)
14..-23.aprill Kevadvaheaeg
24.aprill 12. klassi eesti keele riigieksam; Jüriöö tõrvikujooks (taskulampidega)
26.aprill Etendus "Nähtamatu poiss" (1.-5.kl)
27.aprill Tuluõhtu sisehoovi õpilasesõbralikuks kujundamiseks
28.aprill Iseseisva õppe (e-õppe) päev. Õpetajatel koolitus „Õpetaja kompetentsimudel ja
360o tagasiside meetod“.

SAAVUTUSED


Maakondlik tehnoloogiavaldkonna ainete olümpiaad (15.03.2017)

III koht Paula Palmet (8.kl)


Alutaguse noorte mängude korvpallivõistlused ja OK harjutused (15.03.2015
Jõhvis)

Tüdrukud: I koht - Riti Marell Paal, Karolina Uustal, Darja Reinova, Johanna Karp, Getli
Häidma, Illika Sinitski, Elisaveta Päll, Annika Kaljumäe, Jekaterina Reinova


EKSL Dumle rahvastepalli piirkonnavõistlused (02.03.2017 Jõhvis)

Poisid: II koht - Kert Kaarlõp, Andries Kivimägi, Kevin Lehtla, Laur Palmet, Karel Pärnpuu,
Andri Amer, Marko Männi, Joonas Nurgamaa

MÄRTSIS TOIMUNUD ETTEVÕTMISED
1.märts - Politsei loeng "Sõltuvust tekitavad ained" (8.-12.kl); Eelkool tulevastele esimesse
klassi astujatele.
2.märts - Rahvastepalli võistlused Jõhvis (1.-3.kl)
3.märts - Direktori ja hoolekogu esimehe vastuvõtt
5. märts - Talendijaht rahvamajas
6. märts - Külas veebikonstaabel (4.-6. kl)
7. märts - Solistide tähetund
9. märts - Tsirkus rahvamajas (1.-4.kl)
10.märts – Laulupäev Mäetagusel (mudilaskoor)
11. märts – piirkondlik majanduse olümpiaad (10. kl 2 õpilast)
13.-17. märts - Emakeelenädal
14. märts – Solistide tähetund;

15. märts - Tehnoloogiavaldkonna ainete piirkondlik olümpiaad (õpilased 7.-8. kl);
Politseikoerte demonstratsioonesinemine; Eelkool tulevastele esimesse klassi astujatele.
16. märts - Heategevuslaat TÜK Lastefondi "Üleannetus" kampaania heaks;
matemaatikavõistlus "Känguru"
17. märts - Etenduse "Lärmisepa tänava Lota" külastamine (1.-4.kl)
21. märts - Reinar Halliku Korvapallikooli korvpallitund (1. - 6.kl)
22. märts - Swedpank AS Jõhvi harukontori külastamine (7.kl)
28. märts - Olümpiaviktoriin (1.-4.kl)
29. märts - Olümpiaviktoriin (5.-8.kl); Eelkool tulevastele esimesse klassi astujatele.
30. märts - Tähelepanu start võistlused (2.-5.kl); Olümpiaviktoriin (9.-12. klassi õpilased,
valla võistkond, õpetajad, lapsevanemate võistkond)
31. märts - Ida-Virumaa noorte kunstiturniir´2017

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

Teie Iisaku Gümnaasium

