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25. mai 2009

Õppeaasta lõpetamine Eksamid
Veerandi ja aastahinded pannakse välja
28. mail kella 16.00-ks.
25. -29. maini korrastada õpikud ja
tagastada koolile. Palun kõikidel suhtuda
korrastamisse vastutustundlikult, sest keegi
ei taha järgmisel aastal õppida halvasti
hoitud ja määrdunud raamatutest.
29. maiks palun tagastada ka kooli
raamatukogule kõik laenutatud raamatud.
29. mail on oodatud autahvli pildistamisele
kiituskirjaga lõpetajad. Täpsem info
klassijuhatajatelt.
Õppenõukogu 2. juunil kell 14.00
Päevakorras : Õpilaste üleviimine
järgmisesse klassi ja õppeaasta lõpetamine.
Õppeaasta lõpuaktused 3. juunil:
kell 9.00 7. ja 8. klassid
kell 10.00 5. ja 6. klassid
kell 11.00 3. ja 4. klassid
kell 12.00 1. ja 2. klassid
Viimane koolipäev 3. juunil on 1. - 8. klassil ja
10. klassil.

28. mai - 11B ja 11C ajaloo koolieksam, Algus
kell 9.00. Jätkub koolipäev.
29. mai - ajaloo riigieksam
2. juuni - geograafia riigieksam, algus kell
10.00. Kohal olla 30 minutit varem, kaasas
isikuttõendav dokument ja kirjutusvahend!
6. juuni - keemia riigieksam
10. juuni - füüsika riigieksam
9. klasside lõpueksamid: algus kell 10.00.
4. juuni emakeel
11. juuni matemaatika
15. juuni valikeksam
16. juuni jätkub inglise keele suuline osa

Saavutused
Eesti Ühiskonnaõpetajate Seltsi poolt
kuulutatud esseekonkursil “EESTI LIPP 125”
osalesid huvitavate lugudega meie kooli
õpilased. IV- VI klassidest vääris tunnustust
Merlin Paggi, kes kirjutas teemal ”Mõeldes
sinimustvalgele” ning gümnaasiumist Kais
Allkivi, kes kirjutas teemal ”Lipp kui riikluse

sümbol”. Täname ka nende õpetajaid Ingrid
Paggi ja Sanne Haabi!
Meie kooli 6 koori laulsid ennast läbi tiheda
konkurentsisõela laulupeole. Õnnitleme!
Tulge kogu perega 4. juulil kell 14.00
rongkäiku vaatama ja laulu- ning
tantsupeole kaasa elama!
36 6. klasside õpilast on maikuu lõpuks
sooritanud jalgratta eksamid edukalt ja ABC
koolitus on väljastanud neile jalgratta
juhiload. Tänu Laste liiklusklubile osalesid
nende hulgast parimad Harjumaa ja Tallinna
õpilastele korraldatud liiklusteemalisel
võistlusel Vigurivänt 2009 mis toimus
7. mail 2009 Nõmme Spordikeskuses.
Kooli esindasid järgmised õpilased:
Elisabeth Pogosjan 6A, Marii-Heleen Penu 6B,
Henri Eelmaa 6B, Andreas Plaan 6B,
Sven Põder 6B, Olari Verev 6B.
Võistkond saavutas Tallinna koolide hulgas
III koha.

Lindla 10A, Artjom Savitski 10A, Taavi Rebane
10A, Kristel Urke 11A, Jonas Kiiver 12A, Marko
Virkebau 12A, Elise Saulus 12C.
Külliki Kaju, Sanne Haab, Seoriin Jõgise, Alla
Kirillova, Raimo Saagpakk, Epp Vodja, Riina
Otsus, Ülle Suursaar.

Õpilasesindus teatab
21. mail valisid 9. - 12. klasside õpilased kooli
ÕE presidendiks Priit Pavelsoni ning
asepresidentideks Madlen Hirtentreu ja
Rasmus Pika.
Täname Jana Tudeleppa, Sander Kauri ja
Ingrid Merioja tubli töö eest
2008/2009 õppeaastal!
Lõppes 7. - 9. klasside jalgpalliturniir,
25. mail alustasid keskkoolipoisid.
Lumekakk Joosepi toidulaud on taas meie
hoole all!

25. mail valiti aasta tegija, mille tiitli pälvis
Margus Potissep 11A klassist
28. mail kell 14.00 toimub Lillepaviljonis
keskkonnasõbraliku ja -säästliku mõtteviisi
2008/2009. õppeaasta olümpiaadidel edukalt kujundamise eest koolis. Õnnitleme!
osalenud Tallinna õpilaste ja nende
juhendajate-õpetajate autasustamine.

Huvitavaid tegemisi

Autasustamisele on palutud järgmised
õpilased ja õpetajad:
Eliisa Ülevain 7B, Anna Grete Paalberg 9D,
Hannes-Agur Vellend 9B, Liisa-Helena
Lumberg 10C, Eric Johann Põld 10A, Kristina

20. mail andis piduliku vande kooli
Liputoimkonna 4. koosseis:
Johann Sander Puustusmaa - ülem,
Kaspar Taumann - ülema asetäitja, Karl
Hõbemägi, Ivar Saarnak, Oskar Viires.

22. mail kell 10.00 kohaliku aja järgi istutasid
haridusprogrammi "Koolid - tuleviku
partnerid" liikmeskoolide õpilased üle
maailma oma koolimaja juurde puu. Meie
õpilaste hoole all hakkas kasvama
hobukastan. Pildid ww.PASCH-net.de
10C klassi draamaõpetuse arvestus toimub
teisipäeval, 26. mail algusega
kell 17.00 Kullo Lastegaleriis, Kuninga 6.
27. mail 10A ja 11A klassile kell 12.00 – 13.45
auditooriumis loeng „Digitaalsed asitõendid”
28.mail 7. klasside õpilastele Päästeameti
juhendamisel ellujäämise õppused
29.mail terviseteemalised loengud 9A ja 9C
klassi õpilastele, inglise keelne loeng 11A
klassile.
1. juunil toimub järjekordne aktiivõppepäev:
1. - 4. klassi õpilased on õppekäikudel koos
klassijuhatajaga.
5. klassi õpilased tegelevad loodusõpetuse,
inglise keele ja kunstiõpetusega koolimaja
ümbruses.
6. klassi õpilased on koos inglise keele ja
looduõpetuse õpetajaga Kadriorus.
7. klassidel loodusained, inglise keel.
8. klassidel füüsika, keemia, inglise keel.
9. klassidel eksamieelsed konsultatsioonid.
VANALINNA PÄEVADE ajal töötavad meie kooli
8. ja 10. klasside õpilased vabatahtlikena
erinevate ürituste korraldustoimkondades.

Kooli teatriringid esinevad vanalinna päevadel
Eesti Lastekirjanduse Keskuses, Pikk tn 73,
laupäeval, 30. mail algusega kell 12.00
Algklasside teatriringi lavastus "Paula sõidab
kevadet vaatama" ( A. Pervik )
neljapäeval, 4. juunil algusega kell 18.00
põhikooli teatriringi lavastus "November"
(A. Kivirähki "Rehepapp" ainetel )
4. juunil osaleb Liputoimkond Eesti Vabariigi
riigilipu 125. aastapäeva tseremoonial
Toompeal ning võtab
5. juunil Otepääl EV presidendi käest vastu
laulupeol osalevatele 21. Kooli kollektiividele
kingitavad riigilipud.
19. juunil kell 12.00 toimub koolimaja ees
mälestushetk Sidepataljoni
langenud võitlejate auks.
21. juunil pakuvad meie kooli õpilased
Mirjam Repnau, Helery Pops, Grete Raidma,
Triin Peterson, Gerly Tammiste, Veronika
Kazak ja Gerly Viilup giiditeenust 600-le
noorte kergejõustiku MM-l osalevale
sportlasele.

Kaunist
suve
kõigile!
Toimetus: Tuule Kivihall & Andrea Tamm

