Illuka kooli infokiri
Nr 1 (20.jaanuar 2019.a)
Tänapäeva maailma iseloomustab katkematu uudistevoog. Kasutusel on kõikvõimalikud
uudistekanalid, mis infot annavad. On selge, et kogu seda infomassi ei jõua endast läbi lasta ja
kõike pole vaja ka.
Kooli kodulehel ja näoraamatus levitame uudiseid ja teateid, et info jõuaks kiirelt ja võimalikult
paljudeni. Lisaks jagame kooli kodulehel uudiseid, kus teabele lisandub emotsioon ja fotogalerii.
Üsna palju on vaja edastada selliseid uudiseid, mis kätkevad endas eelkõige teavet ja moodustaks
ajalise terviku.
Alates 2019.a jaanuarist saab kord kuus lugeda kooli ja lasteaia õppekorralduse ja ettevõtmistega
seotud eelinfot, osalemisest õpivõistlustel ja projektides ning kõigest muust põnevast, mis koolis
toimub. Jagame heal meelel seda, mis meile tähtis tundub ja mille teadmine võiks olla kasulik.
Kõik uudiskirjad saavad olema kättesaadavad ja järelloetavad lasteaia ning kooli Stuudiumi
TERA-s ja kooli kodulehel KOOLIELU rubriigis


Alates 21.jaanuarist uus tunnipaan. Samas leitav asenduste info ja huviringide
tunniplaan.



Uuest aastast alustasime kehalise kasvatuse tundides suusatamisega. 1.-7. klassiga
tunnid on kooli ümbruses ning 8.-9. klassi tunnid toimuvad Pannjärvel. Koolil on pakkuda
nii suuski kui ka suusasaapaid, kuid mugavam on kindlasti enda suusavarustus kooli tuua.



18. jaanuarist alustasime 3.klassi ujumise algõpetuse tundidega. Tunnid toimuvad
Mäetaguse SPA-s igal reedel. Kooli juurest väljub buss 8:20 (palun kindlasti õigeaegselt
kohal olla) ning tagasi sõidame kell 9:50. Kaasa tuleb võtta ujumisriided, ujumismüts ning
pesemisvahendid.



Uuest aastast alustasime spordisaalivahetundidega. Võimlas on avatud palliruum.
Spordiinventari on võimalik on kasutada järgnevatel vahetundidel:
 Esmaspäeviti - 3. vahetund
 Teisipäeviti - 4. vahetund
 Kolmapäeviti - 4. vahetund
 Neljapäeviti - 3. vahetund



6. veebruarist alustab eelkool 2019/2020 õa Illuka Koolis 1.klassi tulevatele õpilastele ja
lapsevanematele. Õppetöö hakkab toimuma üle nädala kolmapäeviti kell 17.00-17.55.
Eelkooli õpetaja on Piia Otti.



14. veebruar - 10.märts toimub õpilaste, kooli töötajate ja lapsevanemate rahuloluuuring. Õpetajad ja õpilased täidavad küsimustiku elektrooniliselt. Lapsevanemate
küsitlusankeedid saadetakse peredele koju ümbrikus. Pärast vastamist kleepige ümbrik
kinni ning saatke lapsega või tooge ise kooli. Küsitluse tulemused avaldatakse Stuudiumis
ja kooli kodulehel.
Küsimustikule vastamine on anonüümne, ühegi vastaja vastuseid ei ole võimalik tema
isikuga seostada. Üksiku lapsevanema vastuste kohta tagasisidet ei anta.

SÜNDMUSTE EELINFO


23.veebruar – 1.märts 2019 talvevaheaeg



12.märts - II trimestri lõpp



28.märts - hoolekogu esinaise ja direktori vastuvõtt (kutsetega)



9. klassi lõpuaktus on 15. juunil 2019



Illuka lasteaed on kollektiivpuhkusel 01. - 31.juuli 2019.a. Lapsevanematel, kes vajavad
juulikuuks lapsehoidu palume pöörduda Alutaguse vallavalitsusse, et leida sobivad
lahendused.

TEGEMISED: JAANUAR//VEEBRUAR//MÄRTS


15.jaanuar Ugala teatri etendus „Kohtume kell 8 Noa laeval“ Jõhvis (1.-7.kl)



16.jaanuar Dumle rahvastepalli võistlused Jõhvis (1.-3.kl); Õppekäik Eesti
Meremuuseumi ja Balbiino jäätisemuuseumi (4.-6.kl).



22.jaanuar Planetaarium (1.-9.kl, Naerupallid)



24.jaanuar Alutaguse NM suusasprint



28.jaanuar – 1.veebruar Stiilinädal „Pöörased 90.-ndad“ (lasteaed ja 1.-9.kl)



1.veebruar Rakvere teatri etendus „See kõik on tema“ Kohtla-Järvel (7.-9.kl)



6.veebruar Eelkool; Alutaguse NM suusatamise MV klassika; „Õpime
Professionaalidelt“ Koeru Keskkoolis (6 õpilast 8.-9.kl)



08.veebruar Jõhvi koolide suusamaraton



14.veebruar Sõbrapäev; Alutaguse NM suusatamise MV vabatehnika



19.veebruar Lasteaia 9. sünnipäev. Külas Piip ja Tuut



20.veebruar Eelkool



21.veebruar EV sünnipäeva aktus lasteaias



22.veebruar EV sünnipäeva aktus



23.veebruar – 2.märts koolivaheaeg



25.veebruar Lasteaia õpetajate sisekoolitus



26.veebruar Koolitus „Kuidas liiklust ja liiklusohutust paremini lõimida igapäevasesse
õppetöösse“ (õpetajad); EV sünnipäeva ühispidu Mäetaguse lasteaias (Naerupallid).



27.veebruar Tutvumine Alutaguse valla koolidega (õpetajad)



1.märts Esmaabi koolitus (kooli ja lasteaia personal)



4.-8.märts Talispordinädal



6.märts Eelkool



12.märts II trimestri lõpp



11.-15.märts Emakeelenädal



20.märts Eelkool



28.märts direktori ja hoolekogu esinaise vastuvõtt

SAAVUTUSED


Alutaguse NM 1.-3. kl. Dumle rahvastepall (16.01.2019 Jõhvi)

I koht pallilahingus: Tüdrukud - Anette Ahu, Arina Golub, Anastassia Jakubovitš, Darya
Kravtsova, Triin Kullus, Mirta Rajas, Johanna Tasa ja Veronika Terentjeva.
II koht rahvastepallis: Tüdrukud - Anette Ahu, Mirta Rajas, Arina Golub, Anastassia Jakubovitš,
Triin Kullus, Johanna Tasa, Veronika Terentjeva.
III koht rahvastepallis Poisid - Robin Konovalov, Konstantin Krupin, Kirill Kurtukov, Henri
Purga, Sander Zapletnjuk, Aldo Valdur, Kirill Aleško, Alik Pronin.

KÄIMASOLEVAD PROJEKTID


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)
4.klasside õpilased. Rahastaja: Leader programm ja MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda.
Projekti teostajad õp Jaanus Uustalu.



1. ja 2.klass osaleb rahvusvahelises lugemisprojektis "Meie Väike Raamatukogu".
Projekti eesmärk on rikastada emakeele, kunsti-, töö- või loodusõpetuse tunde. Loetakse
kuut lasteraamatut, mille autoriteks on Hilli Rand Eestist, Peter Svetina ja Majda Koren
Sloveeniast,

Przemysław

Wechterowicz

Poolast

ning

Martin,

Žutis

Lätist.

Koostööpartner on Loov Euroopa fond, Eesti Kultuuriministeerium ja Eesti
Lastekirjanduse Keskus. Eestvedajad on õp Heli Ekštein, õp Kristi Vaarmann.

MEELDETULETUSEKS


Läbi aegade on heategevus, hoolimine ja üksteise märkamine koolipere jaoks ühiselt
jõulude ajal südameasjaks võetud. Heategusid sai nii palju, et nende jagamiseks tuli
koostada lausa Illuka Kooli heategevuslike ettevõtmiste aastalõpu number.



Koolimenüü.



Õppeaasta ürituste plaan on leitav kooli kodulehel Illuka Kooli sündmuste kalendris ja
Stuudiumi kalendris.



Käimasolevad projektid



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



Koolis toimunud ürituste fotod on leitavad kodulehel rubriigis Galerii SIIN



Ilmunud infokirjad on leitavad kooli kodulehel lingi Koolielu alt Infokirjade loendist.



Illuka Kooli kodulehekülg www.illuka.edu.ee



Kooli uudised FB-s https://www.facebook.com/illukakool/
Olge terved!
Teie Illuka Kool

