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Päikselist kevade algust!
Uudiskiri toob teieni Järve Gümnaasiumi 2018. aasta märtsi- ja aprillikuu uudised.
MÄRTS – kevadkuu ja paastukuu.
Meie märtsikuu tavades on peamine
tähelepanu pööratud
lumelagunemisele ja üldse kevade
saabumisele. Paljude nähtuste järgi
ennustati viljakasvu ja ilma kevadeks
ning suveks.

UUDISED


6. veebruaril alustas tööd MATEMAATIKARING. Matemaatikaring on
gümnaasiumiõpilastele, kes on huvitatud täiendavalt heal tasemel matemaatikaga
tegelemisest. Juhendaja: Anne Oru. Huviring on tasuta.



22. veebruaril alustas tööd FOTO- ja VIDEORING. Tegevus toimub 2 rühmas ja on
suunatud õpilastele alates 4. klassist. Juhendaja: Andres Mikkor. Huviring on tasuta.

EELINFO


11. aprillil toimub kooli 52. RAHVATANTSUPIDU „Hoides tantsulusti!“



12. aprillil on 12. klassi LÕPUKELL, korraldab 11. klass.



19. aprillil toimub Maakondlik õpilasüritus MOEDEMM.



20. aprillil on meie koolis e-õppe päev, õpetajad annavad õpilastele iseseisvad
ülesanded. Kogu kooli õpetajaskond on sel päeval tutvumas Väätsa põhikooli
kaasaegse õpikeskkonna ja kasutusel olevate põnevate õppemeetoditega.



IV koolivaheaeg on 21. aprill- 1. mai 2018



29. mail on 9. klassi viimane koolipäev, päeva vahetundide tegevusi korraldavad 8.
klassid



Osaleme PISA testil. Testimine toimub 08.05.2018 ning puudutab 2002. aastal
sündinud lapsi.



Suvevaheaeg (välja arvatud lõpuklassid) 13. juuni - 31. august 2018



LÕPUAKTUSED toimuvad Järve Gümnaasiumi aulas:
 9. klassil 19. juunil 2018 algusega kell 18.00
 12. klassil 20. juunil 2018 algusega kell 18.00

INFO


14. märtsil kell 18.00 toimub hoolekogu koosolek.



15. märtsil toimub matemaatika võistlusmäng KÄNGURU, osalevad 1.- 12. klass.



15. märtsil toimub maakondlik 1.- 3. klassi eesti keele olümpiaad (mitteosalejad
lähevad koju kell 10.30).



16. märtsil on 10. klassil UURIMISTÖÖDE/PRAKTILISTE TÖÖDE ajakava
koostamise algus.



19. ja 20. märtsil toimub RAJALEIDJA INDIVIDUAALNE KUTSENÕUSTAMINE 9.
klassi õpilastele.



Kuni 30. märtsini toimuvad SA INNOVE üldhariduskoolide küsitlused koostöös
haridus- ja teadusministeeriumiga: õpilastele (4., 8., 11.kl), õpetajatele, põhikooli
lapsevanematele.



21. märtsil kell 15.30- 18.00 toimub 4. korrusel Kirjanduskohvik KIKO. Külas Rakvere
Teatri näitleja Grete Jürgenson.



22. märtsil toimub 10. klassile „Kogemuste jaht“. Külas on Aleksis Anijärv ja Gerda
Rand. Teema: Ettevõtlus ja ettevõtlikkus.



28. märtsil on 11. klassi UURIMISTÖÖDE/PRAKTILISTE TÖÖDE juhendajale
esitamise tähtaeg.



29. märtsil on 8. klassi LOOVTÖÖ esialgse kirjelduse juhendajale esitamise tähtaeg.



29. märtsil on 7. klassi LOOVTÖÖDE teemade valimise tähtaeg.

Lõpueksamite ja tasemetööde kinnitatud ajad on leitavad kodulehelt SIIN
Koolis toimuvate tasuta huviringidega tutvu SIIN
Vaata meie saavutusi SIIN
Loe Coolilehte SIIN
Kooli märtsikuu tööplaan on leitav SIIN
PROJEKTID JAANUARIS
Jätkuvad traditsioonilised ja ainealased projektid:
• AABITSAPIDU 1. klassidele. Juhendajad R. Kukk, D. Villemson.
• Nutispordi III etapp 1.- 12. klassidele. Juhendaja J. Kuus
• eTwinningu projekt Poolaga „Ihr und wir ohne Grenze“. Juhendaja Ü. Toomjärv
• Spordimälumäng „Bumerang“ piirkondlik võistlus, osalevad 10.- 11. klassi võistkond.

• KIK projekt „Teadlik laps Metsamõisas“ (september – juuni).
• INNOVE projekt kooli töötajatele „Meeskonnas tegijaks!“ (jaanuar – juuni).
• Kool osaleb projektides „Kiusamisvaba kool“, „Koosõppiv kool“, „Ettevõtlik kool“,
„Tervist edendav kool“.
HOIAME KESKKONDA!
• 1.a, 2.b ja 4.a klassid osalevad projektides „Küünlaümbriste jaht“ ja „Patareijaht“
(jaanuar – märts).
• Ära viska patareid prügikasti, vaid selleks ette nähtud konteinerisse. Koolis toimub
„Patareijaht“ - konteiner asub fuajees. Hoiame loodust! (oktoober – juuni).
•

24. mail kell 7.00- 8.15 toimub kooli ees VANAPABERI KOGUMINE.
Osaleme aktiivselt ja säästame keskkonda meie ümber!
Teie Järve Gümnaasium

