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Mõnusat jõuluootust!

INFO


8.detsembril olete oodatud - Avatud uste päevale ning saama osa kohalike
ettevõtete MESSIST. Lapsevanematel on võimalus külastada ainetunde. Vahetundidel
tutvustavad 3.-4.klassi õpilased kohalikke ettevõtteid. Tundide külastamiseks saab
registreerida Stuudiumis või telefonil 339 3556.



Soovime kooli vilistlaste kokkutulekuks anda välja raamatu „Hariduselu Iisakus –
aastasada piltides“. Kutsume üles kõiki Iisakuga seotud inimesi, kel on toredaid
fotosid kooliajast Iisakus, toimetama need kooli kantseleisse või skaneerima ja saatma
aadressil iisaku@iisaku.edu.ee. Pärast digitaliseerimist kõik materjalid tagastatakse.



100 HEAD TEGU. Hinge on pugemas jõulutunne ja kõigil soov teha midagi
südamlikku ja head. Kutsume kogu kooliperet (sh lapsevanemaid) üles kinkima Eestile
100.-ks sünnipäevaks 100 heategu. Iga kuu alguses annab iga klass teada, millised head
teod neil plaanis on. Heateo kirjeldused kogume Stuudiumi TERA-sse ning avaldame
jooksvalt kooli kodulehel.

ÜRITUSTE EELINFO


20.-21.detsembril – algklasside jõulupidu Remnikul.



22.detsember – jõuluaktus, jõululõuna + jõulupidu (5.-12.kl).



23.detsember 2017 – 7.jaanuar 2018 - jõuluvaheaeg



9.juunil 2018 tähistame Iisakusse kooli loomise 230.aastapäeva vilistlaste
kokkutulekuga. Kokkutuleku info ja ajakava avaldatakse jooksvalt kooli kodulehel,
Facebookis, raadios ja muudes väljaannetes.

ETTEVÕTMISED // DETSEMBER
13.november - 13.detsember Lauatennise turniir
1.-17.detsember Jõuluteemaliste lühifilmide konkurss
4.detsember 3x3 korvpall Jõhvis (4.-5. kl ja 6.-7. kl võistkonnad); I advendihommik
6.detsember Klassi akende kaunistamise tähtaeg

6.detsember Võrkpalli kooliliiga (6.-9.kl); Rajaleidja keskus "Töömaailm ja tööandjate
ootused" (9.kl);
8.detsember Lahtiste uste päev; kohalike ettevõtete MESS
9.detsember Maakondlik geograafia olümpiaad
11.detsember Kooliprojekt "Jalgpall kooli" (1.-5,kl); II advendihommik
13.detsember Tallinna Linnateatri külalisetendus "KÖSTER" külastus
18.detsember III advendihommik; Projekti "Üks päev ettevõtjana" lõpuüritus (3.-4.kl)
20.-21.destember Algklasside õuesõppepäevad ja jõulupidu Remnikus
22.detsember Jõuluaktus, pidulik jõululõuna; Jõulupidu (5.-12.kl)
23.detsember-7.jaanuar Jõuluvaheaeg

SAAVUTUSED


Ida-Virumaa Sportland 3x3 kovpalli etapp (4.12.2017 Jõhvi)

II ja III koht - 4.-5. kl poiste võistkonnad (Laur Palmet (4. kl), Karel Pärnpuu (4. kl), Joonas
Nurgamaa (4. kl), Marko Männi (4. kl), Arthur Pärnpuu (5. kl), Markus Valdre (5. kl), Arles
Marten Vinni (5. kl), Jaagup Altoja (5. kl)
II koht - 6. - 7. kl tüdrukute võistkond (Emma Labe (6. kl), Sandra Lehtla (6. kl), Elisaveta Päll
(7. kl), Annika Kaljumäe (7. kl).


Ida- Virumaa TV10 olümpiastarti üksikalade I etapp (28.11.2017 Ahtme)

III koht PN 50m - Joonas Nurgamaa (4.kl)


Esseekonkurss „Diplomaatia & rahu!” (3.10 - 10.11.2017)

Välisministri tunnustus Karl-Joosep Karp (12.kl). Juhendaja õp Saale Kivi.


Alutaguse NM korvpall (14.11.2017 Jõhvi)

II koht (T 6-9. kl) - Riti Marell Paal (5 kl), Annika Kaljumäe (7.kl), Elisaveta Päll (7.kl),
Getli Häidma (8.kl), Karolina Uustal (8.kl), Darja Reinova (8.kl), Johanna Karp (8.kl), Lisette
Nagel (9.kl)
KÄIMASOLEVAD PROJEKTID


Iisaku Gümnaasium võtab koos kümne Ida-Virumaa kooliga osa Innove projektist "Üks
päev ettevõtjana". Rahastaja: Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond. Meie poolsed
projektijuhid õp Diana Aaunap, projekti-ja huvijuht Andre Kaljumäe.



3. ja 4.klass osaleb FER projektis: „Noored ja ettevõtlus // Youth and
Entrepreneurship". Projekti eestvedaja on MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda ning

osalejateks Ida-Virumaa lõunaregiooni koolide (Avinurme, Iisaku, Illuka, Lohusuu,
Mäetaguse, Tudulinna) 3. ja 4.klasside õpilased. Rahastaja: Leader programm ja MTÜ
Peipsi-Alutaguse Koostöökoda. Projekti teostajad õp Eda Välimets ja õp Anne Jõgi.


September 2017 – juuni 2019 osaleme koos Siauliai Dainai Progymnasiumi (Leedu) ja
Klaukkala Secondary school`ga (Soome) rahvusvahelises projektis Uurime, avastame,
loome! // Let's explore, discover, create! Projekt on saanud toetust Põhjamaade
Ministrite Nõukogu haridusprogrammist Nordplus Junior 24 660 eurot. Projektijuht õp
Ave Pae.



Osaleme oktoober 2016 kuni oktoober 2018 koos Ida-Viru Lõunaregiooni
koostöögrupiga, kuhu kuuluvad Alajõe, Iisaku, Illuka, Tudulinna vallad (Alutaguse
vald) ja Avinurme (Mustvee vald) programmis Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja
noorte tööhõivevalmiduse parandamine, mille eesmärk on laiendada noorsootöös
osalemise võimalusi ja suurendada noorte kaasatust noorsootöösse piirkondlikul
tasandil. Peamised tegevused: olemasolevate noorsootöö teenuste arendamine, uute
teenuste loomine ja noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine erinevate teenuste
kaudu. Programmi maksumus: 86 390 eurot. Tegevusi rahastatakse haridus- ja
teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF
kaasrahastatud

programmi

„Tõrjutusriskis

noorte

kaasamine

ja

noorte

tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

MEELDETULETUSEKS


Koolimenüü.



Õppeaasta ürituste plaan leitav on kooli kodulehel IG Ettevõtmiste kalendris ja
Stuudiumi kalendris.



Käimasolevad projektid



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



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

