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Õnnitlen kõiki 2002/2003 õppeaasta lõpetamise puhul. Tänan toredate saavutuste eest nii õppetöös
kui tunnivälises tegevuses. Hästi tehtud töö nõuab ka sisukat puhkust. Kaunist suvevaheaga kõigile!
Direktor

eksamid
•
•
•

•
•
•
•
•

Põhikooli lõpueksamid
5. juuni - emakeel
12. juuni - matemaatika
16. juuni - valikeksamid:
• inglise keel (92 õpilast) - nii kirjalik kui
suuline osa. Suuline osa jätkub 17. juunil
• keemia (27 õpilast)
• vene keel (7 õpilast) - nii kirjalik kui ka
suuline osa
• bioloogia (3 õpilast)
• geograaﬁa (3 õpilast)
• ajalugu (1 õpilane)
Riigieksamid
28 mai - bioloogia riigieksam
2. juuni - ühiskonnaõpetuse riigieksam
6. juuni - keemia riigieksam
10. juuni - füüsika riigieksam
16. juuni - informaatikaeksam 12A kl

lõpuaktused
•

19. juuni - aktused 9. klassidele
9A ja 9B kell 12.00
9C ja 9D kell 16.00

•

20. juuni - gümnaasiumi lõpuaktus kell 16.00

praktikad
•
•
•

11A klassil - 5. juunist kuni 12. juunini
11B klassil - 5. juunist kuni 12. juunini
11C klassil - 9. juunist kuni 19. juunini

uudised
•

Esmaspäeval, 26. mail külastavd meie kooli 20
õpilast Stockholmist. Külalisi võõrustavad 10B
klassi õpilased ja õpetaja Epp Raag. Arutlusele
tulevad sotsiaal-poliitilised küsimused.

•

23.-25.maini
Oslos
toimuval
Norra
amatöörteatrite festivalil osaleb meie
kooli näitering etendusega “Olevused“.
Esmakordselt toimuv projekt on osa
pikemaajalisest Eesti Harrastusteatrite Liidu
koostööprojektist Norra Noorsooliiduga.

•

28. - 29. mail toimub riigikaitselaager.
Korraldab Sidepataljon, lasketreening toimub
Pärnumaal.

•

30. mail kell 14.30 on kontsertaktus 10. ja
11. klassidele. Esineb paljude rahvusvaheliste
konkursside laureaat ja Koolitants 2003
üldvõitja Tallinna Tõnismäe Reaalkooli
tantsuansambel.

•

Kinnitatud on uus põhikooli ja gümnaasiumi
lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse
statuut ja vormid. Vabariigi Valitsuse 22.
aprilli 2003. a. määrus nr 122. Tutvu!

•

Sügisest alustab tegevust tantsustuudio
tuntud tansupedagoogi ja koreograaﬁ Ülo
Vilimaa juhendamisel. Kursused toimuvad
mitmes vanusegrupis, eelnev tantsuoskus ei ole
vajalik. Info ja registreerimine - Maarika Paun

teated
•

Veerandi- ja aastahinded pannakse välja 30.
maiks! Kiirustage parandamistega!

•

Kolmapäeval, 28 mail on 8., 10. ja 11. klasside
arvestuste päev, toimuvad õppekäigud 7.
klassidele. 9. klassidele tunnid eritunniplaani
alusel.

•

Kooli juubeliürituste raames toimub näitus “Kool
läbi sajandi“. Palume 30. maiks tuua õp. Tiina
Pikamäe kätte endisaegseid koolivormi elemente
(mütsid, pluusid, seelikud, põlled), kaelarätte,
õpikuid, vihikuid, tunnistusi, laulikuid, salmikuid,
töövihikuid, sulepäid, pinaleid, auhindasid,
diplomeid, aukirju, mänge, igasugu kollektsioone
(kommipaberid, udupildid) ja palju-palju muud
huvitavat näituse tarbeks. Ootame aktiivset
kaasalöömist!

•

Neljapäeval, 29. mail on õppeaasta kokkuvõttev
senati koosolek.

•

2. juunil kell 12.00 toimub auditooriumis
kõnekursus 11. kl ja kõnevõistlusel osalejatele.

•

3. juuni - õppenõukogu, kell 12.00

•

13. juunil sõidavad Edvard Võrk, Hans Lõugas
ja Kert Pilman preemiareisile Heureka
teaduskeskusesse
rahvusvahelise
koolide
kodulehekülgede konkursi võidu puhul.

•

Ekskursioonid:
7B,C
23.-24. mai
D
7
3.-4. juuni
8B,D
3.-4. juuni
9A,B,C,D
17.-19. mai
B
10
1.-3. juuni

Saaremaa
Kihnu
Lõuna-Eesti
Peterburi
Helsingi-Stockholm

sport
•

Tallinna meistrivõistlustel orienteeriumises
saavutas meie kool 13. koha.
Individuaalselt:
H16 - Jaagup Toome - 8. koht (9B)
H18 - Aivo Tamm - 7. koht (11A)
H18 - Joonas Kreen - 17. koht (10A)

•

Tallinna meistrivõistlustel kergejõustikus
Kool saavutas üldarvestuses 11. koha. Osavõtjaid
koole 47. Individuaalselt:
Valter Kaleta 12B - kaugushüpe - I. koht - 6.67
kõrgushüpe - II. koht -1.80

•

18. mail Kuulsaalis toimunud Tallinna
keskkoolide vahelisel bowlingu võistlustel
saavutas meeskond koosseisus Peeter Mikk, Allan
Dobrõs, Hannes Roosaar ja Sten Saar 3. koha,
ja teine meeskond: Martin Palm, Kert Valamaa,
Reimo Känd ja Norman Saarsoo 4. koha.

•

juubeliüritused
IX-XII klassi õpilastele:
• Jaanuar, veebruar Sümboolikakonkurss
• 10. aprill
kell 19.00 juubelikontsert
“Estonia” kontserdisaalis.
• 11. ja 12. september - 40 aastat inglise keele
süvaõpetust Tallinna 21. Koolis
• 11. september kell 14.00 kõnevõistlus 12B
ja õpetaja Ruth Kallas.
• 12.september kell 10.00-15.00 konverents
inglise keele ainekomisjon, õp. Epp Raag.
Kell 14.00 Cambridge ülikooli kammerkoori
kontsert – Maarika Paun ja Mihhail Gerts.
• 26. september
Stiilipidu 9.-12. kl.
õpilastele 12B kl. õp. Ruth Kallas.
• 2. oktoober kell 12.00 ajalookonverents
õpilastele – õp. Ave Kallas.
• 3. oktoober Aktused 1.-12. kl. õpilastele
õp. Kristiina Tiits ja Maarika Paun. Kell
14.00 aktus keskkoolile.
Vilistlastele:
• 4. oktoober
kell 11.00 korvpalliturniir
“Kalevi” spordihallis – õp. Indrek Vahtra.
Kell 13.00-16.00 klassijuhatajatunnid ja
õpetajatega kohtumised koolis – õp. Mare
Rõigas. Kell 17.00-18.30 kontsert-aktus
“Estonia” kontserdisaalis,
koosviibimine
Amigos.
Teadmiseks kõigile:
• Ilmub kooli juubeliraamat – õp. Juta Hirv
• 26. september
Avatakse kooli fuajees
ajaloonäitus “Kool läbi sajandi” – õp. Tiina
Pikamäe
• 4.-18. oktoobrini
Vilistlaste kunstinäitus
Laste Maailma galeriis – M. Grünberg, J.
Elken, R. Tüür, M. Paun
• 4. oktoober kell 15.00 kunstinäituse avamine
koolimajas. Kell 16.00 näituse avamine Laste
Maailma galeriis.

Värvikirevat, päikeselist ja aktiivset
suvepuhkust õpilastele, õpetajatele ja
kõigile koolitöötajatele!
Peatoimetaja: Riina Gross 11B
Kujundaja: Lauri Elevant 11B
Toimetajad: Laura Tibbo 11A, Grete Soosalu 11B

Spordipäeva tulemusi vaata kodulehelt.
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