Illuka kooli infokiri
Nr 3 (10.märts 2019.a)
Päikselist kevade algust!


Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit (IVOL) toetab 400 euroga projekti „Üldhariduskoolide III
teatripäev“. Projektijuht on õp Piia Otti.

Osaleme Ettevõtliku Kooli ja KiVa programmides.


Osaleme haridusprogrammis “Ettevõtlik kool”. „Ettevõtlik kool” on haridusprogramm,
mis on alguse saanud 2006. aastal Ida-Virumaalt ning on suunatud ettevõtliku õppe
integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus.



Meie koolis rakendatakse KiVa (kiusamisvaba) programmi. KiVa rakendamine
tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos
selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

EELINFO


12.märts - II trimestri lõpp



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



15. – 18.aprill – avatud uste nädal lasteaias ja põhikoolis



18.aprill – e-õppepäev, õpetajad annavad õpilastele iseseisvad ülesanded; õpetajad on
Alutaguse valla koolide ühiskoolitusel „Väärtuskasvatuse arendamise võimalused koolis“



19. - 28.aprill 2019 kevadvaheaeg



2.mai – Illuka Kooli pargi heakorratöö talgud (oleneb ilmast)



18.mai – Muuseumi öö. Kevadkontsert „Öös on mustreid“



9. klassi lõpuaktus on 17. juunil 2019 (kuupäev muudetud)



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

TEGEMISED: MÄRTS//APRILL


14.veebruar - 14.märts Rahuoluküsitlused õpilastele, lapsevanematele ja õpetajatele



1.märts Esmaabi koolitus (kooli ja lasteaia personal)



4.-8.märts talispordinädal
o 4.märts külas suusatajad Aveli Uustalu & Timo Juursalu; vastlakuklite
küpsetamine ja degusteerimine 8.-9.kl;
o 5.märts Hõissa vastlad-lasteaias; vastlatrall 1.-4.kl;
o 6.märts uisutamine Kohtla-Järve jäähallis 1.-9.kl; Vabariiklik koolide vaheline
suusatamise võistlus Haanjas.
o 7.märts talispordivõistlused 5.-7.kl; kelgutamine Kuremäel 8.-9.kl.



6.märts eelkool



7.märts 1.-3.kl. Dumle rahvastepalli piirkonnavõistlus Narvas; õppekäik "Tutvumine
kodukandi ettevõtetega" (5.kl)



8.märts maakondlik 4.-6. klassi matemaatika olümpiaad;



11.-15. märts Emakeelenädal
o 11.märts algab uudissõnade konkurss
o 12.märts Kuldvillak (1.-4.kl), kõnevõistlus: "Palju õnne, eesti keel!" (5.-9.kl)
o 13.märts Kuldvillak (5.-9.kl); maakondlik eesti keele olümpiaad (1.-3.kl
esindus); emakeelepäeva tähistamine lasteaias.
o 14.märts Kristi Markovi koomiksite töötuba (1.-4.kl/ 5.-7.kl); mängufilm "Tõde
ja õigus" Iisaku rahvamajas (8.-9.kl)
o 15.märts loominguline päev ühe tähe juttudega
o 11.-15.märts anagrammide arvamise võistlus 1.-9.kl



12.märts II trimestri lõpp



15.märts Õppekäik tervishoiu- ja loodusmuuseumi (8.-9.kl)



19.märts KEAT (Kaitse end ja aita teist) loeng (6.kl)



20.märts Eelkool; Osalemine Ida-Virumaa kooliteatrite festivalil (3. ja 4.-6.kl näitering)



21.märts Õppekäik Kukruse Polaarmõisa (1.-3.kl); Känguruvõistlus



22.märts maakondlik tehnoloogiaõpetuse olümpiaad; Iisaku Kunstide kooli õpilaste
kontsert



28.märts direktori ja hoolekogu esinaise vastuvõtt



29.märts Jõhvi Gümnaasiumi tutvustus (9.kl)



4.aprill Õppereis Tartu (1.-4.kl)



12.aprill Maakondlik vene keele mäng Illukal



15.-17.aprill avatud uste nädal



17.aprill maakondlik matemaatika olümpiaad (I kooliaste)



18.aprill e-õppepäev; õpetajad Alutaguse valla koolide ühiskoolitusel „Väärtuskasvatuse
arendamise võimalused koolis“



19. – 28.aprill kevadvaheaeg



23.aprill Alutaguse valla koolide meetodite mess (õpetajad)



30.aprill Üldhariduskoolide III teatripäev Illukal

SAAVUTUSED


Maakondlik geograafia olümpiaad (12.02.2019 Jõhvi)

II koht Teona Kiknavelidze (8.kl)
I koht Liset Vähk (9.kl)
III koht Evar Piirits (9.kl)


Vabariiklikud EKSL suusavõistlused (6.03.2019 Haanja)

I koht väikeste koolide teatevõistlus (Herta Rajas, Karel Vähk, Nelly Tenson, Helar Richard
Ekštein, Liset Vähk, Markus Alliku)
II koht üldarvestuses (väikesed koolid)
I koht (T - 5. Kl) Herta Rajas
6.koht (T - 5. Kl) Mirta Rajas
7.koht (T - 5. Kl) Anette Ahu
III koht (P - 5. Kl) Karel Vähk
III koht (T 8.-9. Kl) Liset Vähk


Alutaguse NM suusavõistlus (06.02.2019 ja 14.02.2019 Pannjärve)

I koht Anette Ahu (3.kl) - eraldistart
I koht Anette Ahu (3.kl) - ühisstart

II koht Mirta Rajas (3.kl) - eraldistart
II koht Mirta Rajas (3.kl) - ühisstart
II koht Karel Vähk (5.kl) - eraldistart
I koht Karel Vähk (5.kl) - ühisstart
I koht Herta Rajas (5.kl) - eraldistart
I koht Herta Rajas (5.kl) - ühisstart
I koht Liset Vähk (9.kl) - ühisstart

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 ja õp Heli Ekštein.



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.


Ida-Virumaa üldhariduskoolide III teatripäev. Teatripäeva eesmärk on

lastes

esinemisjulguse ja –kultuuri arendamine, motiveerida õpilasi ja õpetajaid draamaõpetuse
ja näitekunstiga tegelema; arendada koolivahelisi sõprussuhteid. Eestvedaja õp Piia Otti.

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/

Teie Illuka Kool

