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 2.oktoober – TORE KOOLIPÄEV „Muusika-aasta - kõlab hästi!“
Kõik õppeained seotud päevateemaga. Õpilased olid jaotatud kolmes vanuseastmesse
segagruppidesse. Vastavalt oma grupi tunniplaanile liikusid õpilased erinevates muusika
teemalistes tundides nagu „Kuula! Su ümber ja su sees“, „söömise muusika“, „marsitaktis“,
„Kuula, loo, liigu!“, „maailma muusika“, „jaanipäev“, „muusika lõikamine“, „rootsi keel ja
muusika“, „Pii muusika“ „looduse helid“, „hitid“, „Petja ja Hunt“, „kõll“, „film music“, „sõnad
ja viis“, „muusika ja rütm läbi meie keha“, „Kuidas levib heli?“.
 5.okoober – Õpetajate päev.
Korraldajad 12. ja 11.klass. Direktor Mikk Juuse
 6.oktoober – Muusika õpitoad Jõhvi Kontserdimajas (5.-8.kl)
 käsikellade tuba.
 rääkiv rütm. india muusika õpituba
 löökpillide tuba maailmamuusika rütmidest.
 seto leelo.
 mandoliini õpituba
 7.oktoober – MISA projekt „Noor aktiivne kodanik – õpilasesindusest omavalitsuseni“
raames ekskursioon Kohtla-Järve linnavalitsusse (20 õpilast 6. – 10.kl).
 7.oktoober – Alutaguse noorte mängude MV jooksukrossis Pannjärvel.
 14.oktoober - Alutaguse noorte mängude 6. - 9. kl. tütarlaste korvpallivõistlused
Iisakus.
 15.oktoober – Alutaguse Noort Mängude 6. - 9. kl. poeglaste korvpallivõistlustel
Jõhvis.
 16.oktoober - 1.- 4klass Iisaku rahvamajas Kuressaare linnateatri etendusel "Killu ja
Mürakas"
 16.-17.oktoober – MISA projekt „Noor aktiivne kodanik – õpilasesindusest
omavalitsuseni“ töötoad, orienteerumismäng, Eesti Õpilasesinduste Liidu ja Eesti
Noorteühenduste esindajatega.
HTM ja MISA toetatud projekti eesmärk on tuua kokku erineva taustaga erinevast
rahvusest noori, et ühiselt käsitleda noore inimese rolli ühiskonnas ja edendada sallivust
ja ning jagada teadmisi õpilasesinduse rollist ja ülesannetest. Projektis osalevad Iisaku
Gümnaasiumi ja Ahtme Gümnaasiumi 13 - 18-aastast noored. Kokku 40 õpilast.
Kahe päeva jooksul osaleti töötubades, orienteeruti Iisaku alevikus, kohtuti Eesti
Õpilasesinduste Liidu esimehe Aron-Antti Vaino ning Keli Tubinaga Eesti
Noorteühenduste Liidust.
 Fotod 16.10.2015
https://picasaweb.google.com/115575467538350486083/IProjektNoorAktiivneKodanikOpilas
esindusestOmavalitsuseni16102015?authuser=0&authkey=Gv1sRgCMGgqM6zueg2gE&feat=directlink


Fotod 17.10.2015

https://picasaweb.google.com/115575467538350486083/IIProjektNoorAktiivneKodanikOpila
sesindusestOmavalitsuseni17102015?authuser=0&authkey=Gv1sRgCInPsYalvbOoUg&feat=
directlink
 Video (orienteerumismäng):
https://goo.gl/PHRND9
 26.oktoober - Pille Lille Muusikute Fondi „Muusikareis Euroopast Aasiasse“.
 Virgo Veldi (saksofon)
 Jaak Lutsoja (akordion)
 27.oktoober – 10.-12.klass Raamatukogutund.
 27.oktoober – 1.-4.klass Ugala teatri etendusel „Cipollino“ Jõhvi Kontserdimajas.

