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11. veebruar 2004

EV aastapäev

» 11.00
esmaspäeval, 23. veebruaril 2004
» õpilased
Reedel, 20 veebruaril kirjutavad 12 klassi
– 11.45 X-XII klassid - esinevad kooli
6 tundi proovikirjandit. Hea
koolikaaslane! Proovikirjand toob kaasa mitmeid
muutusi tundide ruumides! Ole tähelepanelik!

õpilasüritused
sõbranädalal
» sõbrapäeva
Kolmapäev, 11. veebruar kell 14.30-17.00
mängud ja pärast tants ja trall
5.-6. kassi õpilastele. Korraldab 5B ja õp.
R.Saluveer

» kirjutamiseks.
Kolmapäevast on aatriumis postkast kirjade
» sõbrapäeva
Neljapäev, 12. veebruar kell 15.30-17.30
pidu 4. klassidele aulas. Korraldavad klassijuhatajad.

» sõbrapäeva
Neljapäev, 12. veebruar kell 18.00-21.00
pidu 7.-8. klassi õpilastele. Korraldab 7A ja õp. Sanne Haab

» auditooriumis
Reedel, 13. veebruaril vaatavad 2.-4. klass
multiﬁlme
Gümnaasiumile

» joonistavad
9.00 – 10.00
I ja XII klasside õpilased
koos üksteisele sõbrakaarte,
maiustavad ja mängivad aulas ringmänge

» korraldavad
18.00 – 22.00 pidu
10a klass ja õp. Maie Tibar

poistekoor, Maarja-Liis Ilus ja Rein Rannap
aktusekõne EV Välisministeeriumi kantsler Priit
Kolbrelt kooli aulas
korraldab M. Paun

» 14.00
reedel, 20. veebruaril
– 15.00
IX klassid

- esinevad 9A
ansambel ja 9D kl. õpilased, aktusekõne “ Kuidas hoiti eesti vaimu okupatsiooniaegadel”
hr. Trivimi Vellistelt, muuseumi ekspositsiooniga
tutvumine, aktus. EESTI OKUPATSIOONIDE
MUUSEUMIS. Korraldavad 9D klass, õp. Valve
Iila ja Kadri Mägi.

olümpiaadid
» võistleb
Muusikaolümpiaadi üleriigilises lõppvoorus
14 veebruaril Tene Riin Vaarmann 7A
( 3 koht ) ( õpetaja Mare Maasik )

» võistleb
Füüsikaolümpiaadi üleriigilises lõppvoorus
Mattias Linnap 11A ( 2-3 koht ) ( õpetaja
Maie Tibar)

» onKeemiaolümpiaadi
üleriigilisele komisjonile
edastatud piirkonnavoorus osalenud Kristjan
Sauli 10A ( 8. koht) ja Marek Sirendi ( 30 koht)
tööd ( õpetaja Linda Undusk).

» kohta7. klasside
emakeeleolümpiaadil jagas 2-3
Kais Allkivi (õpetaja Sanne Haab)
» kohta8. klasside
emakeeleolümpiaadil jagas 4-6
Juhan Kilumets ( õpetaja Seoriin Jõgise ).

» koolivoor,
3. veebruaril toimus geograaﬁaolümpiaadi
»
Tallinna Noorsoopolitsei on algatanud
milles osales 33 õpilast. Koolivooru
kõikides linna koolides gümnaasiumi õpilaste
parimad tulemused olid:
7 klassis Paula Hakkaja, Laura Huik ja Inger
Heleen Noor
8. klassis Liivi Plumer, Juhan Kilumats ja Sander
Saar
9. klassis Lauri Valge, Tanel Pedaru ja Silver
Suun
gümnaasiumis Mattias Linnap, Mihkel Härm ja
Lauri Elevant.
Õpilaste nimed, keda kutsutakse 28. veebruaril
toimuvale piirkonna voorule, pole veel avalikustatud.

seas uurimuse, mille eesmärk on välja selgitada suitsetamise põhjused ja selle pahe ulatus
ja mõju noorte seas. Meie koolis viib küsitlusi
läbi veebruari jooksul noorsoopolitseinik Külli
Kukk

» klassi15.õpilast
–16. veebruaril suusatavad 30 8B ja 8C
Otepääl Kaasas on klassijuhatajad
õp. Lään ja Kaju ning kehalise kasvatuse õpetaja
Vahtra.

» olümpiaadi
7. veebruaril selgusid matemaatika»
Esmaspäeval, 16. veebruaril tutvustavad Riias
piirkonnavooru tulemused:
asuva Stockholmi Kõrgema MajanduskSass Karemäe ja Inger Heleen Noor 7B klassis
jagasid 44 – 48 kohta. ( õpetaja Kaide Sõeroja)
Silver Suun 9B klassist jagas 30-31 kohta ( õpetaja Kaide Sõeroja
Mattias Linnap 11A klassist jagas 4-8 kohta (
õpetaja Mall Neider)
Kristo Oidermaa 12A klassist jagas 11 – 15 kohta
( õpetaja Mare Rõigas)
Mattias Linnapi ja Kristo Oidermaa tööd on
Tallinna piirkonnavooru komisjoni otsusega
edasi saadetud üleriigilisele komisjonile.

mis toimumas

» klassiTallinna
Huvikeskus KULLO tänab 11A
õpilasi Anne Ruusmanni ja Jenna
Andresood osalemise eest linnaökoloogia
uurimistöös projektis ,,Õhk, mida me
hingame” ning õpilaste juhendamise eest õpetaja
Riina Otsust.

» meieKoostöös
TPÜ ja Comeniuse projektiga osaleb
koolis inglise keele praktikal 10.-27.
veebruarini hollandi üliõpilane Eddie Dohmen.
Tema koduklassiks on 7D ja juhendaks õpetaja
Marju Tapfer. Praktika raames annab ta inglise
keele tunde ka teistes põhikooli klassides, kuid
ta on valmis kohtuma ka gümnaasiumi klasside
õpilastega, et tutvustada oma kodumaad ning
koolielu Hollandis. Kõik ettepanekud on teretulnud!

ooli esindajad õppimisvõimalusi oma koolis.
Huvilistel koguneda kell 14.45 auditooriumi.

sport

» noormeestele
Endiselt on käimas K-5 korvpalli turniir
(meie omadel hetkel kaks võitu).
» meie
Tallinna ujumise meistrivõistlustel saavutasid
kooli naiskond II koha (olles suurfavoriidid,
kaotasid ﬁnaalsis vaid 7 kümnendikuga!).
Poiste võistkond ﬁnaali ei pääsenud.

» eelvoorud
Koolisiseselt on käimas võrkpalli turniiri
(11. jaanuaril kl. 16.00-19.00
mängivad õpetajad, publik on oodatud...)

kaunist sõbrapäeva
kõigile!
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kujundaja Lauri Elevant 12B

