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05.02.2020
Uus töötaja
Alates jaanuarist töötab Järve Koolis uus inglise keele õpetaja Oksana Lobanova.
INFO
20. -24. jaanuaril toimusid võõrkeelte päevad „Keeltepaabel õpilaselt õpilasele“.
Tutvustati erinevaid keeli, esitati dialooge ning toimusid keelemängud.
10. veebruarist kuni 15. märtsini toimuvad SA INNOVE üldhariduskoolide rahuloluja koolikeskkonna küsitlused koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga
õpilastele (4.klass ja 8.klass).
11. veebruaril toimub mälumäng „Tartu rahu 100 ja EV 102“ 7.- 9. klassi õpilastele.
13. veebruaril toimub sõbraõhtu: "Südamesõbrale" 4.- 9. klassi õpilastele kell
17.00. Toimuvad noorte etteasted ja mängud.
14. veebruaril kanname sõbrapäeva puhul koolis punast ja roosat riietust.
21. veebruaril toimuvad Eesti Vabariigi aastapäeva pidulikud aktused:
-10.15-10.45 aktus 1.-4. klassidele
-11.05-11.35 aktus 5.-9. klassidele
Seljas pidulik riietus! Sel päeval on õpilaste lõunasöök piduliku laua taga.
21. veebruaril on lühendatud koolipäev. Tunnid lõppevad kell 12.25 (toimub 6
tundi). Pikapäevarühma sel päeval ei toimu.

27. veebruaril toimub hoolekogu koosolek kell 18.00.
Jooksva kuu üritused leiad siit
3. märtsil tähistame kogu kooliga vastlapäeva Kohtla-Järve jäähallis.
6. märtsil kell 15.00 pannakse Stuudiumis välja 2. trimestri hinded.
9. -13. märtsil toimub eesti keele nädal.
Vanapaberit kogume 19. märtsil ja 28. mail kell 7.00-8.15. Suuremad kogused
palume viia tööpäevadel 8.30-15.30 Kastani 3, Tammiku alevik. Kool saab hiljem
nimekirja viidud kogustest ja viijate nimedest.
23. -27. märtsil toimub teemanädal „TEATER“. Toimuvad draama ja
improvisatsiooni töötoad.
23. märtsil toimuvad 6.- 8. klasside õpilastele VAT teatri töötoad ning 24. märtsil
tuleb 4.- 5. klassidele külla Mika Keränen.
25. veebruaril kell 10.00 toimub „Digikogemuste päev Järve Koolis“ Kohtla-Järve
linna koolide meeskondadele.
30. märtsil esitavad 8. klassi õpilased LOOVTÖÖ esialgse kirjelduse juhendajale.
17. aprillil on 7. klassi LOOVTÖÖDE teemade valimise tähtaeg.
9. aprillil toimub 8. korda Moedemm, selle aasta teema on "Olen Virumaalt".
Moedemmist saavad osa võtta noored alates 4. klassist.
Registreerimine SIIN ja reeglid SIIN.
Moedemmile eelnevad töötoad, kuhu saad registreerida siit
KJJK Moedemm leitav Facebookist
16. aprillil kell 18.00 toimub Kohtla-Järve Kultuurikeskuses Järve Kooli 54.
rahvatantsupidu.

ÕPPETÖÖ
Koolivaheaeg algab 24. veebruaril ning kooli tuleme jälle 2. märtsil.
2019/2020. õa aineõpetajad ja klassijuhatajad on kodulehel leitavad SIIN
2019/2020. õa konsultatsioonide ja järeltööde ajad on leitavad siit
Lõpueksamite ja tasemetööde kinnitatud ajad on leitavad siit
3. trimestrist tunniplaan muutub!
KOOLIKESKKOND
Jaanuarikuu jooksul lihviti ja lakiti kooli võimla põrand, palume kasutada AINULT
VALGE TALLAGA spordijalanõusid!
Kooli õppekorpuse 1. korrusele ehitati jaanuarikuus vahesein ja moodustus vaikne
tsoon õpilastele, kes seda vajavad.
eTVINNING PROJEKTID
Oktoobrist aprillini kestvad multiprojektid annavad õpilastele ja õpetajatele võimaluse
muuta oma tunnid põnevamaks. Nendes osalemine annab võimaluse erinevate
tegevuste ja tehnoloogiliste vahendite kasutamise abil arendada inglise, vene ja eesti
keelt, sotsiaalseid ning digitaalseid oskusi.
6. klass
-"Multiprojekt 2019/20 - Tvinnime keeletunnid põnevamaks!" (juhendaja M. Teetlok)
2. klass
- "Multiprojekt 2019/20 - mina-sina-meie/я-ты-мы" (juhendaja H. Toommägi)
8. klass
-“Multiprojekt 2019/2020 –Tehn-twin projektiportsud koolitundidesse“ (juhendaja P.
Ers)
1.- 2. klass (projekt kestab jaanuarist juunini)
- „Multiprojekt 2020 - "Brick robotics" (juhendaja N. Hramtsova)

EELINFO
6. aprillil sõidavad 6.- 7. klassi õpilased Vanemuise teatrisse vaatama etendust „Páltänava poisid“.
7. aprillil toimub KIKO klubi üritus, külas on jutuvestja Piret Päär.
9. klasside lõpuaktus toimub 18. juunil kell 14.00 Järve Kooli aulas.
MEELDETULETUSEKS
Kooli garderoobi ees on pingil palju õpilaste poolt kooli jäetud esemeid – palun
leidke oma asjad!
Järve Kooli infot saavad kõik jälgida Facebooki lehel SIIN
Järve Kooli värskeid uudiseid kajastab veebipõhine ajaleht Coolileht SIIN
Ujula kasutamise võimalustega tutvu SIIN
Järve Kool on leitav Instagramis, kontakt SIIN
SOOJA SÜDAME SAHTEL
MTÜ Meie Järve juures on avatud SOOJA SÜDAME SAHTEL. See on annetuskonto,
kuhu kõik head inimesed saavad teha rahalisi kandeid. Esialgne mõte tuli ühelt meie kooli
õpetajalt ja eesmärgiks on võimaldada igal kevadel vähemalt ühele meie kooli õpilasele
osalemine klassiekskursioonil, millest ta ilma selle toetuseta oleks sunnitud loobuma,
märgusõna: ekskursioon. Annetusi saab teha a/a EE252200221055800306 MTÜ Meie
Järve. Veel saab toetada kooli õpilasüritusi, -projekte ja –ettevõtmisi, märgusõna: üritus.
Samuti kooli raamatukogule uudiskirjanduse ostmist, märgusõna: raamatud. Lisaks saab
toetada rahvariiete õmblemist, märgusõna: rahvariided. Kõikide annetused on oodatud ja
oleme juba ette tänulikud.

Meeleolukat talve jätku!
Teie Järve Kool

