Illuka kooli infokiri
Nr 4 (6.aprill 2019.a)
Päikselist kevadet!


15. - 18.aprillil lasteaias ja koolis avatud uste päevad
Põhikool 15.-17.aprill
 Avatud tunnid - vanematel on võimalus külastada tunde;
 Munaralli - E kell 10.20 ja 12.30
 Aktiivsed vahetunnid võimlas - T ja K kell 12.10;
 Koolilõuna degusteerimine kell 11.05 ja 12.10;
 Ringkäik koolimajas.
Lasteaed 15.-18.aprill
 Avatud tunnid - vanematel on võimalus külastada tunde (lasteaias algavad
õppetunnid 9.00; tunnikava siin:
 Munadepüha mänguhommik (Naerupallid)
 Lasteaialõuna degusteerimine
 Ringkäik lasteaias.

Registreerimine lasteaias rühmas, koolis Stuudiumis või teavitades kooli juhiabi 3323652 või
info@illuka.edu.ee.


18.aprillil iseseisva õppe päev, õpetajad annavad õpilastele iseseisvad ülesanded
(õpetajad on Alutaguse valla koolide ühiskoolitusel „Väärtuskasvatuse arendamise
võimalused koolis“). Sellel päeval õppetööd koolis ei toimu, kuid kõikides tunniplaani
järgsetes õppeainetes täidavad õpilased õpetajate poolt antud ülesandeid, töölehti jms.
iseseisvalt.
Ülesanded on neljapäeva hommikuks avaldatud Stuudiumis õppeainete päevikus. Pärast
koolivaheaega kontrollitakse, kuidas iseseisvalt hakkama saadi. Täpsemad juhtnöörid
õppimise osas annab aineõpetaja.



Pakume alates 2019/2020 õppeaastast konkursi korras tööd aktiivsetele ja
innovaatilistele pedagoogidele:
 lasteaia õpetaja (1,0)

 põhikooli muusikaõpetaja (0,5)
Töökuulutus on nähtav kooli veebilehel


15.aprill - 15.mai rahuoluküsitlus lasteaia lapsevanematele ja õpetajatele.

EELINFO


19. - 28.aprill kevadvaheaeg



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



18.mai – Muuseumiöö „Öös on mustreid“. Töötoad. Kevadkontsert.



30.mai – lasteaia lõpupidu; 9.kl lõpukell



2.juuni – Ida- Virumaa lasteaedade tantsupidu Toilas



9. klassi lõpuaktus on 20. juunil 2019 kell 16.00



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

TEGEMISED: APRILL//MAI


4.aprill Õppereis Tartu (1.-4.kl)



8.aprill Etendus "Lamba samba" Mäetagusel (Naerupallide rühm)



12.aprill Maakondlik vene keele mäng Illukal



15.-18.aprill avatud uste nädal



15.aprill Munaralli



17.aprill maakondlik matemaatika olümpiaad Mäetaguseö (I kooliaste)



18.aprill iseseisva õppe päev; õpetajad Alutaguse valla koolide ühiskoolitusel
„Väärtuskasvatuse arendamise võimalused koolis“; munadepüha mänguhommik
(Naerupallide rühm).



19. – 28.aprill kevadvaheaeg



23.aprill Alutaguse valla koolide meetodite mess (õpetajad)



30.aprill Üldhariduskoolide III teatripäev Illukal; STEM ja loovustöötoad Toila
Gümnaasiumis (8.-9.kl - 10 õpilast).



2.mai „Teeme ära“ talgupäev



6.mai Matkapäev "Tunne Kurtna järvestikku" (8.-9.kl)



9.mai Õppekäik Maanteemuuseumi (konkursi "100 sekundit kõrvalistest tegevustest
liikluses" võitjad); Naerupallide emadepäeva simman;



10.mai Loovtööde kaitsmine



18.mai Muuseumiöö „Öös on mustreid“. Töötoad. Kevadkontsert.



28.mai Maakondlik teadmiste ralli Maidlas (2.kl)



30.mai 9.klassi lõpukell; Lasteaia lõpupidu (koolieelikud).

SAAVUTUSED


Maakondlik 4.-6.kl matemaatika olümpiaad (8.03.2019 Lüganuse)

III koht Karel Vähk (5.kl)
5.koht Timofey Goshka (4.kl)

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

