Infoleht 2

29. september 2008

Kool 105
Tähelepanu
Müügil almanahh ja CD kooli kantseleis
ning kella 15:00 - 18:30 ka
müügilauas.

Juubeliüritused
1. oktoobril
Konverents "Pesapuu juured ja võrsed"
gümnaasiumiõpilastele kell 13:00
KUMUS. Põhiteemadeks on kunst ja
muusika. Ajalookonverentsile on oodatud
kõik gümnaasiumiõpilased ja
-klassijuhatajad.
Gümnaasiumiklassidele on lühendatud
õppetöö. Koolis toimuvad 1. - 4. tund.
2. oktoobril
Klassijuhatajatunnid vilistlastega kell 10:00
(3. tunni ajal) ja kell 11:00 (4. tunni ajal)
viiel klassil – 4c, 7d, 8a, 8c ja 10a
Klassijuhataja tunnile eelneb ja järgneb
tavaline õppetöö tunniplaani järgi.

3. oktoobril
Peaproov Estonias kell 9:00 - 12:00
erinevatele kooriliikidele.
Õppetöö toimub tavapärase tunniplaani
alusel kuni 14.45-ni.
Tulekandmine - osaleb 21 tulekandjat, kooli
liputoimkond koos sisepataljoni
esindajatega, algus 16:30 kooli juures.
Lauljate ja tantsijate peaproov lauluväljakul
kell 17:00.
"Meie laulud" lauluväljakul kell
18:00 -19:00. Müügil kooli CD!
NB! Soe riietus ja koolimüts!
4. oktoobril
Spordivõistlused kell 10:00 ja
klassijuhatajatunnid vilistlastele kell
13:00 - 15:00.
Juubelikontsert Estonia Kontserdisaalis
kell 17:00

Huvitavaid ettevõtmisi

Olümpiaadid

25. septembril kohtusid 12c klassi
õpilased Rakveres teatri dramaturgiga,
tutvusid Rakvere Vallimäel keskaegse
ordulinnusega ning osalesid kanuumatkal.
Eestvedaja klassijuhtaja Sanne Haab.

27. septembril toimunud õpioskuste
olümpiaadil saavutas 6b klassi võistkond
2. koha.

25. septembril külastasid 9d klassi
õpilased ja emakeeleõpetaja Külliki Kaju
Eesti Lastekirjanduse Teabekeskust, kus
toimus kohtumine Ameerika jutuvestjatega
rahvaluule teema raames.
6. oktoobril on bioloogiaõpetaja Riina
Otsus ning 5 õpilast 9. klassidest ning 8a
klassist kutsutud preemiareisile LääneEesti looduskaitsealadele lindude
sügisrännet vaatlema.
9. klassi võistkond saavutas mais 2008
looduskaitsekuu matkavõistlusel Roca al
Mares 1. koha ning 8a klassi võistkond 2.
koha.
20. oktoobril sõidab 8b
loodusekskursioonile Murastesse. Sõitu
organiseerib õpetaja Tiiu Uibo.

27. septembril oli üleriigiline
loodusteaduste olümpiaad Tartus, kuhu
oli kutsutud 23 Tallinna koolide õpilast,
nende seas ka Rain Neemlaid 9d klassist
(õp. Riina Otsus).
9. oktoobril algab Bioloogia olümpiaad
Tallinna Loomaaias, kus 7. klasside
õpilased vastavad küsimustele sealse
ekspositsiooni ja varasemate teadmiste
põhjal.
6., 8. ja 9. klasside õpilased külastavad
loodusasutusi ning vastavad küsimustele,
10. - 12. klasside õpilastelt oodatakse
bioloogia- ja keskkonnateemalistele
küsimustele vastamist kodutööna.
Geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor
toimub 24. oktoobril. Uuendusena ei
toimu ühtsete ülesannetega Tallinna
koolivooru. Meie kool saab varasemate
tulemuste alusel saata olümpiaadile 10
õpilast.

Palju õnne, armas kool!
Toimetus: Tuule Kivihall & Andrea Tamm 10c

