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Kodanikupäeva eelinfo

On alanud kodanikupäevale
pühendatud joonistus- ja
Teadmiste võistlus
fotokonkurss.
16. novembril toimub meie koolis
5.-6. klasside õpilastele on välja
teistkordselt ülelinnaline Teadmiste kuulutatud joonistuskonkurss “Minu
võistlus. Võistlusele on tulemas üle pere on osa meie riigist” ning
40 põhikooli- ja gümnaasiumi
7.-12. klasside õpilased on oodatud
võistkonna. Igasse 4-liikmelisse
osalema fotokonkursil “Riik algab
võistkonda kuulub 2 õpilast, 1
inimesest”. Tähtaeg on 20.
õpetaja ning direktor või
november. Täpsem info kodulehel.
õppealajuhataja.
21. novembril kell 15.30 antakse
Meie kooli esindavad Marek Sirendi
meie kooli aulas 577-le abituriendile
ja Marko Koplimaa 12A klassist,
linnavalitsuse poolt kätte
õpetaja Ülle Suursaar ning
mälupulgad, pikema ettekandega
õppealajuhataja Ave Kallas.
esineb hr. Toomas Vitsut..
NB! Teise korruse õppetöö
21. novembril kell 9.30 - 14.00
korralduses on alates 6. tunnist
osaleb kooli esindus Sidepataljoni
muutusi. Jälgi infot!
88.aastapäeva üritustel.
17. novembril toimub 57. lennu- ja
23. novembril kell 14.30 on aulas
rebaste päev.
Kadritrall 3. – 4. klassidele.
Õpiabi
Toimub parima kadri valimine,
mängud ja ehtne trallitants.
Kõigil õpilastel, kel on tunnistusel
mitterahuldav või on aine jäänud
27. – 28. novembril toimuvad
hindamata, on osavõtt õpiabi
Inglise keele päevad 2. – 6.
tundidest kohustuslik! Õpiabi
klassidele.
eesmärk on likvideerida mahajäämus 2. - 4. klassidele esitavad vanemad
ja toetada õpilase edasijõudmist.
õpilased inglise keeles
lühinäidendeid.
Allkirjastatud teatised peavad olema Suurematele ettekanded ja filmid.
kõigil õpiabi vajavatel õpilastel
tagastatud klassijuhatajale hiljemalt 29. novembril toimub Tallinna 21.
17. novembriks.
Koolis abiturientitele ja nende
Vahekokkuvõte õpiabi
vanematele KARJÄÄRI päev. Info õp.
tulemuslikkusest tehakse 30.
Paun. Ajakava kooli kodulehel!
novembril.
Mälumäng
Õpiabi tundides osalemist
kontrollivad aineõpetaja,
klassijuhataja ja kooli juhtkond

4. detsembril kell 14.00
auditooriumis „Mini Pähkel“ II voor
1. - 3. klassidele
5. dets. kell 14.00 auditooriumis
„Priske Pähkel“ II voor 4. – 6.
klassidele.
Mõlematel mängudel temaks „Eesti
rahvakalendri tähtpäevad
madisepäevast vastlapäevani“.
5. ja 9. detsembril projekt
„Teatrimaagia“ Estonia teatris
(osaleb 6c ja klassijuhataja)
Käiakse uudistamas teatri neid
ruume, mida teatrikülastaja ei näe.
TANTSUKURSUSED
Tantsukursuste ajakava:
Neljapäeviti alates 9.novembrist
5-tunnine kursus, juhendaja HELVE
KRUUSEMENT.
7.-9.klasside kursus alates
24.novembrist reedeti 14.00 14.45
Juhendaja HELVE KRUUSEMENT.
Kolmapäeviti alates 15.novembrist
kell 16.00-17.00 10-tunnine
kursus, juhendaja PEEP VARDJA.

Tänud
Isadepäeva korraldajatele ja
töötubade juhtidele!
KoKoKo juhendajatele-õpetajatele,
tublidele võistlejatele ning
osavõtjatele!
Saavutused Ko-Ko-Ko-l
Kirjanduse saavutus – II koht,
Neeme-Andreas Eller ja Greta Pudan
12c, õpetaja Seoriin Jõgise
Muusikaajalugu – II koht, Kaisa
Tartu 12a ja Mihkel Vasar 12b,
õpetaja Kadri Mägi

Võrkpall – I koht, Regina Soop ja
Mari Agur 12c, Tanel Pedaru 12b ja
Raul Liinev 11b, Mariann Arengu ning
õpetajad Ivo Raenok ja Indrek
Vahtra

Õppetöö
I veerandi töö tulemused
põhikoolis!
Kõik “5”: 2.-3. klassides 46 õpilasel
4.-6. klassides 28 õpilasel
7.-9. klassides 6 õpilasel
“4-5”
2.-3. klassides 127 õpilasel
4.-6. klassides 165 õpilasel
7.-9. klassides 136 õpilasel
“2”
6. klassides
7 õpilasel
7.-9 klassides 40 õpilasel
Mitterahuldav käitumine
9
õpilasel
1.-9. klassis õpib kokku 994 õpilast.
Lastevanematele
6. klasside lastevanemate
mõttepooltund toimub 27.
novembril kell 17.30
auditooriumis, juttu tuleb
käitumuslikel murdea teemadel.
9. klasside lastevanemate
mõttepooltund toimub 29.
novembril kell 17.00
auditooriumis, jutt tuleb võimetest ja
valikutest.
12. klasside õpilastele ja
lastevanematele 29. novembril
kell 17.30 mõttepooltund aulas.
Teemaks: "Kui kõneleme
karjääriplaneerimisest, siis millest
me tegelikult räägime?"
E-kool
Jälgige regulaarselt oma õppetöö
tulemusi e-koolis. Paluge seda
kindlasti teha ka vanematel!
Toimetajad: Siim Loitme(XIa)

