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12.
novembril
on
mitmeid
tunniplaani muutusi! Jälgi infot!

9.
novembril
viiakse
läbi
küsitlus:"Koolivorm- poolt ja vastu". Koolis on välja kuulutatud 7. – 12.
klasside õpilastele kodanikupäevale
pühendatud fotokonkurss EestiKarjääriplaneerimine!
piiririik Euroopas.
XI - XII klassid
Fotode esitamise tähtaeg on kuni 22.
8. novembril kell 15.45 vastuvõtu- novembrini.
tingimused-Tallinna Pedagoogikaülikooli esitlus

Olümpiaadid

15.
novembril
kell
15.45
Olümpiaadide ja ainevõistluste
karjääriplaneerimisest üldiselt, EBS
hooaeg on alanud!
esitlus
Jan Andressoo EBS tegevjuht
20.
novembril
toimub
12.-13. novembril võõrustab meie keemiaviktoriin.
kool KO KO KO projekti raames
koolivooru
Tartu H. Treffneri Gümnaasiumi ja Bioloogiaolümpiaadi
küsimuste vastused tuleb esitada
Pärnu Sütevaka Humanitaargümhiljemalt
16.
novembriks
naasiumi delegatsioone.
Kahe päeva jooksul toimuvad bioloogiaõpetajatele.
ainevõistlused
kirjanduses,
muusikas, ajaloos, inglise ja Meie kooli 6B klassi õpilased
vene
keeles,
otsimismäng saavutasid vabariiklikul õpioskuste
Tallinna
vanalinnas, olümpiaadil I koha.
Võistkonda
kunstiajaloo-alane mäng “33 kuulusid:
küsimust”,
väitlus,
prof. Liisa-Helena Lumberg
Kalmu loeng, sportmängud Helen Habakukk
ning ühine puhkeõhtu.
Helen Väljataga
Teemaks on 20. sajandi algus I Tuule Kivihall
maailmasõjani.
Cätly-Marilyn Mägi
Ürituse ajal töötab kooliraadio,
valmib ajaleht ning valitakse KO KO Võistkonna valmistas ette õpetaja
Sanne Haab
KO logo.
Tegemist on kolme kooli kolmanda Füüsika tippvõistlusel saavutas
Mattias Linnap 12A klassist 10. koha.
kohtumisega.

3. novembril osalesid 32 VII klassi
õpilast Iirimaa viktoriini Quiz on
Ireland
koolivoorus.
Parimad
tulemused olid järgmistel õpilastel:
Jörgen Alunurm 7D õp. Ruth Kallas
Joel Kibin 7B
õp. Urve Tiimus
Marite Metsla 7D
õp. Ruth Kallas
Silver Sillak 7D
õp. Ruth Kallas
Hendrik-Otto Kaju 7B õp. Helbe Selli
Kristjan Väljataga 7D õp. Riina Kolk

tuleb ja oma oskusi demonstreerib
märulipolitsei.Info-Maarika Paun
15. ja 16. novembril toimub
järjekordne tund 3.-4. klasside
projektist „Ole normaalne“, kus
Põhja-politseist Külli Tatter räägib,
kuidas peab käituma korralik Eesti
kodanik.

Ajavahemikus 8. – 18. november
Tallinna linnavoorus 2. detsembril külastavad 8. – 11. klasside õpilased
võistleb 2-liikmeline võistkond.
Tallinna Energeetikakeskuses kahte
interaktiivset näitust Looduskatastroofide uurimine ja nende ennetamine
ning Tulevikukool.
17. novembril kell 18.00 on oodatud
õpilased koos isade ja vanaisadega
kooli.
Avatud
on
laulutoad,
teatrituba, kunstituba, sporditoad, 29. oktoobril käisid muusikaklastantsutuba.
side õpilased vaatamas Estonias
Kell 19.00 ühendkoori kontsert etendust „Väike korstnapühkija“.
aatriumis
Info
ja
registrerimine
kooli 5. novembril külastasid 10A ja 10B
koduleheküljel alates 10. novembrist. klass, klassijuhatajad Kaide Sõeroja
ja Valve Iila ning ajalooõpetaja Mare
Alates 8. novembrist on võimalik Räis
Tartu
Ülikooli,
TÜ
aatriumis näha meie kooli õpilaste Kunstimuuseumi
ning
kuulasid
paremaid
graafikatöid,
mis
on "Vanemuise teatris" G. Verdi ooperit
valminud
õpetaja
Stahli Traviata.
juhendamisel.

Teated

Toimunud

II veerandil sooritavad 5 PTÜ
üliõpilast meie koolis pedagoogilist
praktikat põhikooli II ja III astmes
ning on abiklassijuhatajad järgmistes
klassides.
Karola Uus emakeel
( 9D )
Kati Küngas ajalugu
( 5C )
Liisi Rannast ajalugu
( 8A )
Janek Konsap
ajalugu ( 7A )
Sigrid Kuurberg käsitöö ( 6A )

Sport
11. novembril kell 16.45 toimub
korvpalli finaal!
Suur hulk spordirõivaid ootavad
omanikke!

Eelteated

8.novembrist algab registreerimine
veebruaris toimuvale liikumis- ja
võimlemiskavade võistlusele „Salli
17. novembril kell 14.45 - 15.45 mind“. (Osalejad 1.-9. klassini; ühes
korraldab
Eesti
politsei
oma rühmas 5-6 inimest)
sünnipäeva puhul meie koolis IX
klasside õpilastele mälumängu. Külla

Üritused

