Infoleht 3
Meelespea
Õpilane on kohustatud osa võtma
kõikidest ainetundidest, puudumine on
lubatud vaid haiguse korral,
erandkorras ka mõjuvatel kodustel
põhjustel.
II õppeveerandist jälgib kooli juhtkond
koos klassijuhatajatega regulaarselt
koolikohustuse täitmist
Kooli kodukorra reeglid on aluseks
õpilase käitumise ja hoolsuse hindamisel,
nende täitmine on kohustuslik kõikidele
õpilastele
Õpilane ei tohi hilineda tundidesse
ega väljuda vahetundidel koolimajast,
kui selleks puudub eriline vajadus, mis on
kooskõlastatud klassijuhatajaga
Ebaõnnestunud kontrolltööde korral
on õpilane kohustatud
osa võtma konsultatsioonitundidest

Vajalik teada
Riigieksamite, põhikooli lõpueksamite ja
riiklike tasemetööde õppeained, ajad ja
kord on kirjas kodulehel "Õppetöö" rubriigis
Kasutage õppematerjale kodulehekülje
lingikogust, mis asub aadressil:
login.21k.ee

18. oktoober 2005

klassi õpilased Aivo Arusaar, Margot Samel
ja Maris Oosalu, kes jätkavad 2 kuu jooksul
õpinguid meie sõpruskoolis
Kaasa sõidavad õp. Kadri Mägi, Mare
Maasik, Lydia Rahula. Projektijuht on
Maarika Paun

Üritused
17. oktoobril käisid 6b, 6c ja 8a vaatamas
Draamateatris Vanemuise etendust
"Mesimees"
18. oktoobril kell 15.00 toimub 4.-6.
klasside mälumängu „Priske pähkel“
avavoor alateemaga „Eesti asi“
19. oktoobril kell 16.30 – 19.00 toimub
aulas Sügispidu 5.-6. klassidele, mille
korraldab 6b klass ja õp. E. Klement
19. oktoobril sõidavad 9A ja 9B klass ja
klassijuhatajad õp. Haab ja Tiimus
huvimatkapäevale Mahtramaile. Teel
peatutakse Tuhala Nõiakaevu juures,
Mahtra Talurahvamuuseumis peetakse
ajaloo- ja kirjandustund ning Varbola
linnuses toimub 9A ja 9B klasside vaheline
luuaviskevõistlus
9. klasside õpilastele toimub 20.
oktoobril kell 14.00 aulas
karjääriplaneerimisealane infotund “Sina
ise ja sinu võimalused”
Infotunni korraldavad Lauri Elevant ja Sten
Rinne

24. ja 25. oktoobril on koolimaja suletud
26.-28. oktoobrini on koolimaja avatud
10.00- 14.00

Projektid
29. oktoobrist - 5.novembrini osaleb
projektikoor koostöös Gymnasium
Corvinianumiga (Saksamaa, Northeim)
süvamuusikaprojektis. Saksamaal
antakse 2 kontserti. Kaasa sõidavad 11c

20. oktoobril on koolis Lasteteater
„Trumm“ näidendiga „Mehine Mikko“:
kell 11.00 3.-4. klassidele
kell 12.00 1.-2. klassidele
20. oktoobril sõidavad Mahtrasse
õppekäigule 9D klass koos emakeele
õpetaja Eda Kauksi ja klassijuhataja Marju
Tapferiga
11. ja 12. klasside õpilased osalevad
29. oktoobril Viru Keskuse

konverentsisaalis toimuval
karjäärikonverentsil “Sinu võimalused
2006"
Koolimeedia laager toimub sel aastal
Jõgeval 27. - 30. oktoobrini ja osa
võtavad Iiris Oosalu 11b, Mari-Liis
Kobakene ja Maarja Mardik 10c

Sport
I õppeveerand on olnud edukas sportlikes
saavutustes. Tublide võistkondade
tulemused ja koosseisud on ära märgitud
kooli kodulehel. Loe!
Sügisesel koolivaheajal on
sportimisvõimalused õpetajatega
eelneva kokkuleppe alusel järgmised:
A. Heinsalu – ujumine kell 11.00
I. Raenok – võimlas kell 11.30 ning
ujulas kell 12.30
Vaheajal valmistume G5
korvpalliturniiriks. Võistkonna valmistab
ette õp. Indrek Vahtra

Mis toimunud
4.oktoobril osalesid 3.ja 4.klasside
koondvõistkonnad murdmaajooksu
võistlustel Tuletõrje staadionil.
3.klasside tütarlaste võistkond koosseisus:
1. Maria Kull
3a
2. Birgit Albei
3b
3. Andra Moistus
3b
4. Pille-Riin Paas
3c
5. Saron Läänmäe
3c
saavutas II koha. Saatjaks oli õpetaja Eda
Hamburg. 4.klasside võistkonnal Koidu
Sillang
7. oktoobril osalesid 5B klassi õpilased
emakeeleõpetaja Kaju eestvedamisel Kati
Murutari lasteraamatu „Tuudur, Prints ja
gripp” esmaesitlusel. Lisaks raamatu
autorile kohtuti ka illustraatori ja kirjastuse
Tänapäev esindajatega.
10. oktoobril tutvusid 7A klassi õpilased
ja klassijuhataja Karmen Jänes
Kunstimuuseumis eesti kunsti vanameistri
Evald Okase loominguga

11. oktoobril külastas 11B klass EV
Riigikogu. Õpilastele tutvustati nii
parlamendi töö põhimõtteid kui ka anti
ülevaade Riigikogu hoone arhitektuurilisest
tähtsusest
7b klassi õpilased korraldasid
inimeseõpetuse tunni raames
simulatsioonimängu teemal “Noored ja
seadus” Riigikogu töö juhtisid asjalikult
Mattis Kirsipuu ja Mattis Jaama

Olümpiaadideks ja
ainevõistlused
Parimad füüsika tundjad
Füüsika-alasel võistlusel Energiline Energia
sai meie koolist parima tulemuse Marek
Sirendi 11A klassist saavutades 11.
klasside arvestuses II koha.
Lisaks Marekile on võistluse pidulikule
lõpetamisele, mis toimub 3. novembril
kutsutud veel Sivel Suun, Marko Koplimaa
ja ja Henri Tuulik 11A klasssit, Mikk Tali ja
Siim Sõnajalg 10A klassist ning
Inger-Helen Noor 9B klassist. Võistlusel
osales kokku 120 Tallinna koolide õpilast ,
neist 12 meie koolist. Juhendaja Õp. Eve
Sildnik
13.oktoobril osales 17 meie kooli
gümnasisti Inglise Kolledþis toimunud
uurimustööde infoseminaril, mille
teemaks olid nõuded konkursitöödele,
hindamiskriteeriumid ning Õpilaste
Teadusliku Ühingu tegevus ja võimalused.
Infot jagas Terje Tuisk Sihtasutusest
Archimedes.
17. oktoobril on Tallinna Tõnismäe
Reaalkoolis ( Pärnu mnt 50) bioloogia-,
keemia- ja füüsikahuvilistele
loodusteaduste olümpiaadi
infoseminar, kus esineb üleriigilise
loodusteaduste olümpiaadi komisjoni
esimees, Tartu Ülikooli õppejõud Karin
Hellat.

Õppetööst
Veerandihinded pannakse I – III
kooliastmes välja 19. oktoobriks.

Toimetajad: Siim Loitme(Xa), Erast-Henri Noor(XIb) ja Siiri Sildmäe(XIIb)

