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 3.november – Kooliga tutvumas 40 õpetajat Sankt-Peterburist
 5.november – 4. – 5.kl Dumle rahvastepallivõistlused. Tüdrukud II koht.
 5.november –etendus „Õpetaja Tammiku rehabiliteerimine. Kuidas saada heaks
õpetajaks?“ õpetajate ühiskülastus Jõhvi Kontserdimajas
 9.november – Töövarjupäev - 10.-11.klass
 9.november – Isadepäeva kontsert 1. – 4.klass
 12.november – koostöös Ida Prefektuuri politseinikega „Musta nuku katse“ ehk õpetus
sellest, kuidas pimedas ennast nähtavaks teha“
 Vestlus-loeng helkuri vajalikkusest – Jõhvi politseijaoskonna politseinikud
 Musta nuku katse Iisaku-Tudulinna maanteel
 Töötuba „Helkurite valmistamine“
 12.november – 2.klass võitis Lastefondi videokonkursi „Kolm võimalust head teha“.
Juhendajad õp Eda Välimets, õp Aulis Pärnpuu ja Margot Puštšenko.
 13.november – Osalemine Ida-Virumaa koolinoorte 10. Majanduspäeval Järve
Gümnaasiumis (osalejad 4., 6,. 8. ja 10.klassist)
 15.november – Osalemine konkursil „Viru Lauluke 2015" lauluvõistlus. Jonathan
Habakukk - eripreemia artistlikkuse eest.
 16.november – Tegus päev Viru Vanglas (6 õpilast 9.- 12.kl)
 16. – 20.november - Geograafia nädal. Korraldajad õp A.-L. Neumann, õp A.Meinson
ja õp A.Reiman.
 16.nov - geograafia nädala avamine. Geograafia viktoriin
 17.nov – Orienteerumismäng (7.-12.kl)
 18.nov – GIS päeva konverents (5.-12.klass). Korraldaja 10.klass ja õp AnnaLiisa Neumann
 19.nov - Euroopa riikide tundmise võistlus
 20.nov – Geograafia nädala kokkuvõte ja autasustamine.
 18.november - Külas pärimusmuusik Kulno Malva. 4.-5.klassi õpilastel oli võimalus
tantsida pärimustantse ja 9.klassi õpilastel vanu seltskonnatantse pillimängu saatel.
 23.-27.november – Euroopa jäätmetekke vähendamise nädal.
 23.nov - Euroopa jäätmetekke vähendamise nädala avamine. Pandipakendite
urnide avamine.
 24.nov - Aulas jäätmetekke vähendamisega seotud filmide vaatamine;
 25.nov – 7.-12.klassi tundides:
Savimaja ehitamine. Traditsioonilise savi-liiva ehitustehnika tutvustamine ja
taastuvenergia allikate kasutamine.
Mäng: Kus on elu säästlikum ja mõistlikum? Õpilased saavad anda punkte
neljale tüüpilisele Eesti leibkonnale. Õpilased peavad kujundama oma arvamuse
ja märkima punktid igale perele – argumenteeritud debati tekitamine ning
erinevate arvamuste kogumine.
Mäng: Õiglane kaubandus. Õppevahend esitab õiglase kaubanduse teemat neljas










valdkonnas: banaani, puuvilla, kohvi ja kakao näitel.
 26.nov - jäätmetekke vähendamise nädala maakondlik viktoriin. 6.klass II koht
(15 võistkonda). Juhendaja õp Aili Reiman.
25.november – Kadripäev 1. – 4.klass. Korraldaja 9.klass ja õp V.Stoljarova.
26. - 27.november – Rajaleidja Keskuse karjäärispetsialistide poolt 9. ja 12.klass
õpilaste nõustamine.
27.november – I trimestri lõpp (1. – 9.kl).
27.november – 3.klassi võistkond mälumängul "Kuldvillak" Jõhvis
27.november – 4.-5.kl tüdrukute EKSL rahvastepallivõistlused Narvas
30.november – I advendi hommik
30.november – 3 x 3 poeglaste korvpalli võistlused Jõhvis
30.november – Töötukassa karjääri infotunnid (8. – 12.klass)

