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21. mai 2007

mudilaskoor õp. Jaanus Kann, Merili
Kristal - III kat.

Tasemetöödest
3. klasside vabariiklikud tasemetööd
eesti keelest ja matemaatikast
õnnestusid lausa suurepäraselt, sest
kõikide klasside peale oli vaid 1
rahuldavale kirjutatud töö. Väga
tublid!
6. klasside vabariiklikud tasemetööd
eesti keelest, matemaatikast ja
muusikaõpetusest õnnestusid ka
hästi, sest puudulikule kirjutatud töid
ei olnud ja kolme klassi ja kolme
aine peale oli kokku paarkümmend
rahuldavale kirjutatud tööd. Tublid!

Sport
Klassidevahelise teatejooksu
tulemused:
Oma vanuserühmas saavutasid
esimese koha 1b, 2c, 3c ja 4b klass
Õnnitleme võitjaid!

Üritused
Maikuus toimus laulupeoeelne
kooride kategooriatesse laulmine.
Väärika
zürii ees (laulupidude üldjuhid,
koorijuhid- mentorid) saavutasid

Laulupidu toimub 26.06 - 01.07.
2007
16. mail kell 6.30 osalesid 8b kl.
õpilased ja õp. Maarika Paun
LOODUSKAITSEKUU
LINNULAULUTUNNIS Kadrioru pargis.
Jälgige Looduse
Omnibussi üritusi
www.looduseomnibuss.ee
18. mail osalesid 7.-8.kl. õpilased
traditsioonilisel Looduskaitsekuu
matkavõistlusel, mille korraldas
Harjumaa Keskkonnateenistus.
Õpilasi
juhendas õp. Riina Otsus
Esmaspäeval, 21. mail kell 15.00
toimub Tallinnas Eesti Televisiooni 4.
stuudios Tallinna Ülikooli Balti Filmija Meediakooli infotund, kuhu on
oodatud kõik filmi- ja
meediahuvilised.
Lähem info internetilehel
www.bfm.ee
21. - 25. maini osalevad
biotehnoloogia-alasel workshopil
Saksamaal
Flensburgis Kaur Maran, Kristjan Pärt
ja Tõnis Tiimus 11a klassist.
Kolmapäeval 23. mail toimub
mälumängusarjade „Priske Pähkel“ ja
„Mini Pähkel“ finaalid.

lastekoor
õp. Lydia Rahula - Ikat.
lastekoor
õp. Mare Maasik - I kat.
poistekoor õp. Lydia Rahula - I kat. Neljapäeval 24. mail kell 14.00
meeskoor
õp. Lydia Rahula - I kat. toimub PLAYBOX 1.-3. klassidele
neidudekoor õp. Kadri Mägi - I kat. ning reedel, 25. mail kell 14.00
toimub PLAYBOX 4. – 6. klassidele.

29. mail kell 16.00 pannakse
24. mail osalevad lastekoorid,
poiste- ja meeskoor JAAPANI KEISRI hinded välja
vastuvõtutseremoonial Lauluväljakul.
30. mail õppetöö 1.-6. tunnini,
kell 14.30 algab õppenõukogu
28. – 31. maini toimuvad koolis
tervisepäevad, kus saab kuulata
31. mail õppetöö eriplaani järgi,
loenguid tervislikust toitumisest,
õppekäigud, ekskursioonid.
vaadata filme, stende ning maitsta
tervislikku toitu! Jälgi ajakava
1. juuni geograafia riigieksam
stendidelt!
algus kell 10.00
Muusikastuudio kontserdid
1.-6. klasside aktused kell:
kammersaalis
12.00 1.-2. klassid
13.00 3.-4. klassid
28. mail kell 17.00 kitarriõpilsed
14.00 5.-6. klassid
29. mail kell 16.00 klaveriõpilased

Õppeaasta
lõpetamine
28. mail on 8., 10, 11. klassidel
KOOLIEKSAM
algus kell 13.00
8A, C
8B, D

matemaatika
inglise keel

10A
10B
10C

füüsika
inglise keel
emakeel

11A
11B, C

matemaatika
ajalugu

7. klassidel on õppetöö 1.-5. tundi.
9. klassidel eriplaan
24.-25. mail tutvustab
õppealajuhataja riigieksamite
kodukorda 11. klasside õpilastele.
29.- 31. mai on geograafia
riigieksami valinud 11. klasside
õpilastel eksami-eelsed vabad
päevad ja konsultatsioonid.
11. klasside õpilastel, kes ei
valinud geograafia riigieksamit,
on õppetöö eriplaani alusel.

7.-8. klasside aktus kell 8.00, sellele
järgneb klassijuhataja tund
10. klassidel kell 11.00 kogunemine
aulas ja klassijuhataja tund
4. – 8. juuni 11A ja 11C klassi
õppepraktika, lõpetamine 8. juunil.
PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID:
4. juuni
11. juuni
15. juuni

emakeel
matemaatika
valikeksamid

Eksamid algavas kell 10.00
Riigieksamite ja gümnaasiumi
koolieksamite plaan on teadete
tahvlil.
Põhikooli lõpuaktused 20. juunil
kell 12.00
9A ja 9B
kell 16.00
9C ja 9D
Gümnaasiumi lõpuaktus toimub 21.
juunil algusega kell 14.00
Gümnaasiumisse vastuvõtt toimub
22. juunil:
kell 10.00
10A klass
kell 11.00
10B klass
kell 12.00
10C klass
.

Toimetajad: Siim Loitme(XIa)

