INFOLEHT 4
Õpiabi
Õpiabi
Alates 9. novembrist algavad
õpiabi tunnid neile õpilastele, kellel
I veerandil oli mitterahuldav
õpitulemus. Õpiabis osalemine on
kohustuslik ja vahekokkuvõte
tehakse 1. detsembriks.

Õpilasesindus teatab
12. novembri
novembri vahetundidel
„Tantsuga gripi vastu!“ Info
stendidel. Korraldavad Nora
Roosileht 12C, Ingrid Merioja 12A.

13. - 14. november VIII Kolme
Kooli Kokkutulek,
humanitaarprojekti korraldab Pärnu
Sütevaka Humanitaargümnaasium.
Vägivallavaba päeva tähistamine
Eestimaa koolides 20. novembril!
Ühineme Lastekaitse Liidu kutsega,
tähistada 20. novembril
Vägivallavaba päeva toredate
tegevuste läbiviimisega oma koolis.
Koolirahu selle aasta loosung on
„Koos on hea!“ Mõtestamaks lahti,
mida igaüks meist saab teha, et
koolis koos oleks hea oleks,
pakume välja järgmise tegevuse:
18. novembriks kirjutab iga
õpilane klassile antud plakatile ühe
mõtte, mida tema saab teha, et tal
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endal ja teistel oleks koolis hea
koos olla. Plakatid paneb ÕE
20. novembril stendidele!

K - KLASS Inimesed, kellega
veedad nii palju aega oma
noorusest. Austa neid!
O - OLE ÄRKVEL Märka enda
ümber toimuvat ja aita.
O - OLE HOOLIV Hinda ja
armasta enda ümber olevaid
inimesi.
S - SÕPRUS See on usaldus ja
kokkuhoid, mis viib edasi.

KOOS ON HEA!
Novembrikuus alustab
Noorteparlament
mänguvahetundidega
1. ja 2. klasside õpilastele.

19. novembril on abituriendid
töövarjupäeval. Mõned
koostööpartneritest:
Riigisekretär Heiki Loot,
Politseiameti peadirektor Raivo
Küüt, Põhja – Eesti Regionaalhaigla
meeskond, Eesti Juristide Liit,
Arhitektuuribürood 3+1 ja KOKO,
Põhja-Eesti Päästekeskus, EV
Välisministeerium, TTÜ,
Estonia Air ja Lennuliiklusteenistuse
AS, Moekunstnik Katrin Kuldmaa,

Jumestuskunstnik Loore Härmat,
Eesti Hüdroloogia ja Meteoroloogia
Instituut. Korraldaja Maarika Paun.

18. - 19. novembril etlejate
konkurss. Osalevad 5. - 12. klassid.

20. novembril kell
15.00 - 16.30
ülikoolide infopäev 11. ja 12.
klassidele.

17. - 21. novembril
novembril projekti
„Koolid – tuleviku partnerid”
raames keele- ja muusikaõpituba
Poolas. Osalevad:
Johann Sander Puustusmaa,
Kaspar Taumann, Mattis Kirsipuu,
Brita Kaasik, Henri Vaikre,
Stina-Maria Raid, Reet Alaver.

Olümpiaadid ja võistlused
3. novembril toimus 7. klasside
õpilastele inglise keele viktoriin Iiri
Vabariigist. Parimad tulemused said
Inna Levina, Marlen Undusk, Sven
Põder ja Oscar Willems 7B klassist.
Juhendaja õpetaja Raag. Inna
Levina ja Marlen Undusk esindavad
meie kooli ülelinnalisel võistlusel

3. detsembril.
12. novembril osaleb 12 õpilast
(4. - 12. klassist) Tallinna Juudi
Kooli algatatud projektis
„Jeruusalemm – kolme religiooni
linn”. Konkursi eesmärgiks on
tutvustada Tallinna koolide
õpilastele erinevaid religioone ja
nende kooseksisteerimist
Jeruusalemma näite kaudu ning

arendada kunstimeelt ja käelisi
tegevusi. Võisteldakse kolmes
vanuserühmas. Selgitatakse välja
parim voolimistöö, joonistus,
vitraaž, kollaaž, siidimaal jne.
Juhendajad õp. Meeri ja Kadarik.

13. novembril võistlevad Tallinna
Linnamäe Vene Lütseumis Katriin
Mangus 9C, Carmen Isabel Kehman
ja Birgit-Karen Kreek 10A ning
Robin Teever 10B klassist festivalil
„Vene sõna”. Õpilasi juhendab
õpetaja Kirillova.

19. novembril toimub meie koolis
5. korda ülelinnaline Teadmiste
võistlus, kus osalevad Tallinna
koolide 4 - liikmelised võistkonnad.
Meie kooli esindavad Liisa-Helena
Lumberg 11C ja Allan Aim 12A,
õpetaja Suursaar ja
õppealajuhataja Kallas. Teadmised
pannakse proovile reaalainetes,
humanitaarias, looduse ja
keskkonna ning Eesti ja Euroopa
Liidu tundmises.

21. novembril algab Tallinna
Tehnikagümnaasiumis kell 10.00
geograafiaolümpiaadi Tallinna
piirkonnavoor. Meie koolist osaleb
11 õpilast. Geograafiaolümpiaad
toimub 4 vanuserühmas ning
tulemused tehakse teatavaks

24. novembril.
26. novembril tehakse Tallinna
Haridusameti kodulehel teatavaks
bioloogiaolümpiaadi koolivooru
tulemused ja nende õpilaste nimed,
keda kutsutakse osalema Tallinna
piirkonnavooru.

Huvitavaid tegemisi
Algasid mänguvahetunnid
1. - 2. klassi õpilastele.
Esmaspäeval pärast 4. tundi I klassi
tüdrukud.
Neljapäeval pärast 4. tundi I klassi
poisid.
Teisipäeval pärast 3. tundi II klassi
tüdrukud.
Kolmapäeval pärast 5. tundi II
klassi poisid.
Algklassides liiguvad õp. S. Haabi
juhendatud kava järgi mardid ja
kadrid, et tutvustada rahvakalendri
tähtpäevi.

13. novembril kohtuvad kell
10.00 gümnaasiumi õpilased
(11B ja 12. klassid) auditooriumis
USA ja Euroopa ülikoolide
esindajatega. Üritus toimub CIStuuri raames, vahendab PõhjaAmeerika ülikoolide teabekeskus.

13. novembril osalevad 21
8. - 12. klassi õpilast festivalil
„Tallinna talentide sõpruskond”,
mille organiseerib Tallinna
Tõnismäe Reaalkool. Kavas on
samanimelise filmi presentatsioon,
maailma noortepäeva kontsert jm
huvitavat. Õpilasi saadab õpetaja
Kuznetsova.

9. novembril toimus
energiasäästu nädala raames loeng
energia kokkuhoiust 4A ja 4C
klassile. Loengu viis läbi professor
Ü. Kask Tallinna Tehnikaülikoolist,
kes on kirjutanud lastele
vastavasisulised raamatud ja kinkis
need raamatud ka koolile. Kellel on
teema vastu huvi, saab
raamatukogus lähemalt tutvuda
energiasäästmise võimalustega
kodus ja mujal.

16. novembril kell 11.00 lähevad
6A, 6B ja 6C vaatama venekeelset
muusikalist muinasjuttu „Majake
puust, majake jääst”. Pärast
etenduse külastust järgneb
tavapärane õppetöö.

26. novembril toimub
kesklinnakoolide kombineeritud
teatevõistlus 3. - 4. klassi
võistkondadele Kalevi spordihallis.

11. ja 12. novembril külastavad
8C ja 8D klass koos
klassijuhatajate Paggi ja
Suursaarega Tallinna Lauluväljakul
interaktiivset muusikanäitust
„Musik + X“. Näitus on
vaatamiseks, kuulamiseks ja kaasalaulmiseks, näituse juurde kuuluvad
ka didaktiliste töölehtede täitmine.
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