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Uudiskiri toob teieni Järve Gümnaasiumi 2018. aasta maikuu- keskkonnakuu
uudised.
MAI – lehekuu, õiekuu ja meiukuu.

UUDISED
 Aprillis alustas tööd MATKARING. Matkaring on aktiivsetele 6.- 11. klassi
õpilastele, kes on huvitatud matkamisest, kehalisest aktiivsusest ja looduses
viibimisest. Juhendaja: Ingrid Kuligina. Huviring on tasuta. Veel on vabu kohti!
Huvi korral võtta ühendust huvijuhiga.
EELINFO
 7. juunil toimub 11. klassi LENNUPULM
 7.- 8. juunil toimub 6. klassi KEAT laager
 3. trimestri hinded pannakse õpilastele välja 8. juunil kell 15.00
 8. juunil kell 15.00 ÕPPENÕUKOGU
 8. juuniks palume kõikide SUURTE KAPPIDE VÕTMED (number küljes)
majandusjuhi kätte. Kapid peavad olema asjadest tühjaks tehtud, suvel
värvitakse kapid üle, omanikud saavad võtmed tagasi.
 11. juunil toimub ülekooliline päev Lõbusad Stardid.
8.15 -10.00 1. -4. klassid + 5.B, järgneb lõunasöök;
10.30 – 12.15

5. - 11. klass, järgneb lõunasöök;

 11. juunil kell 18.00 toimub DIREKTORI VASTUVÕTT oivikutele ja nende
vanematele
 12. juunil toimuvad õppeaastat lõpetavad AKTUSED kooli aulas:
 Kell 9.00 aktus 1.- 4. klassile

 Kell 10.00 aktus 5.- 8. klassile ja 10.- 11. klassile
 Suvevaheaeg (välja arvatud lõpuklassid) 13. juuni - 31. august 2018
INFO
 Kooli mai- ja juunikuu tööplaan on leitav SIIN
 8. mail toimus PISA test, osalesid 2002. aastal sündinud lapsed.
 10. mail kell 12.00 toimus HEATEGEVUSLIK TEATEJOOKS, osalesid 4.- 9.
klassid.
 23.mail kell 8.10 esitab kooli näitering aulas etenduse „Kaevame vanaema
üles“.
 24. mail kell 7.00- 8.15 toimub kooli ees selle õppeaasta viimane
VANAPABERI KOGUMINE. Ootame aktiivset osavõttu!
 29. mail on 9. klassi viimane koolipäev, päeva vahetundide tegevusi
korraldavad 8. klassid.
 30. mail toimub Riigikaitsekursuse õppekäik Tapa sõjaväelinnakusse,
osalevad 11. klassi riigikaitse õpilased.
 31.05.2018 toimub aulas 5.- 8. klassidele Kohtla-Järve Kunstide Kooli õpilaste
kontsert kell 13.15
 31. mail toimuvad Kohtla-Järve linna koolide SUVEOLÜMPIAMÄNGUD.
 31. mai- 1. juuni toimub Riigikaitse laager Avinurme vallas Murul, osalevad 11.
klassi õpilased.
Lõpueksamite ja tasemetööde kinnitatud ajad ja lõpuaktuste toimumise ajad on
leitavad kodulehelt SIIN
Koolis toimuvate tasuta huviringidega tutvu SIIN
Vaata meie õpilaste ja õpetajate saavutusi SIIN
Loe Coolilehe uudiseid SIIN
PROJEKTID MAIS
Jätkuvad traditsioonilised ja ainealased projektid:
• „TERE, KEVAD!“ 1.a klassile. Juhendajad R. Kukk.
• eTwinningu projekt Poolaga „Ihr und wir ohne Grenze“. Juhendaja Ü.
Toomjärv

• KIK projekt „Teadlik laps Metsamõisas“ (september – juuni).
• INNOVE projekt kooli töötajatele „Meeskonnas tegijaks!“ (jaanuar – juuni).
• Kool osaleb projektides „Kiusamisvaba kool“, „Ettevõtlik kool“, „Tervist
edendav kool“, „Alustavat õpetajat toetav kool“.
• Ära viska patareid prügikasti, vaid selleks ette nähtud konteinerisse. Koolis
toimub „Patareijaht“ - konteiner asub fuajees. Hoiame loodust! (oktoober –
juuni)
• Õpilaste poolt kooli unustatud esemed saab kätte kooli garderoobist!
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