INFOLEHT 10
Kodukorrast
Alates 19. aprillist on erilise
tähelepanu all kodukorra eeskirjade
täitmine ja meie koolivesti
kandmine. Tore on vaadata, kuidas
meie ühtse koolipere tunnus on
muutunud märgatavaks ja
silmapaistvaks. Kuid kindlasti on
veel üht - teist ette võtta
ametiruumidesse sobiva riietuse
osas.
I kooliastmes on koolivesti
kandmises olnud väga tublid 3A,
2A, 2C, 3C.
II kooliastmes on olnud kõige
tublimad 5A, 5C, 6A, 6C.
6C.
III kooliastes on olnud kõige
tublimad 7B, 7C ja 8D.
8D
Gümnaasiumis 10B, 10C, 11C.
11C
Kiitus kõige tublimatele!
Kasvuruumi kodukorra reeglite
täitmise osas on 8A, 8B ja 9C klassi
õpilastel.

Saavutused
9. aprillil toimunud ülevaabariigilisel
karikavõistlusel peastarvutamises

27.
27. aprill 2010
2010

saavutasid meie kooli õpilased
võistkondliku 7. koha. Kokku osales
240 tiimi. Võistkonnas olid Marje
Mölder – individuaalne
3. koht, Helena Eidast –
individuaalne 5. koht (11A klass)
ning Annemari Sepp, Mihkel Eidast
(9D) ja Harri Mölder (9B).
Helena Eidast ja Marje Mölder
(11A) osalesid Eesti koondise
koosseisus 24 - 25. aprillil Riias
toimunud Pranglimise
(peastarvutamise)
maailmameistrivõistlustel.

Õppetöö
Algamas on eksamite ja
tasemetööde periood.
3 A, B, C matemaatika

7. mai

4 A, B, C loodusõpetus 29. aprill
matemaatika 13. mai
5 A, B, C eesti keel
ajalugu

7. mai
mai
19. mai

6 A, B, C eesti keel
11. mai
loodusõpetus 19. mai
7. klassid loodusõpetus 28. - 30.
aprill
matemaatika mai II nädalal

8. klassid

vene keel 26. aprill
keemia mai II nädalal

9. klassid arvutiõpetus 30. aprill
ühiskonnaõpetus mai II nädalal

Parim tantsukava 10C
Hea muusika ja kompositsiooni
valik 10A
Hea tehniline täitmine 10B

10. klassid geograafia mai II nädalal
matemaatika mai III nädalal

Kostüümidraama 8C

11. klassid bioloogia 26. - 30. aprill
saksa keel mai II nädalal

Huvitav vahendi kasutamine 9A

Huvitavaid tegemisi
tegemisi

11B klass on 23. - 27. aprillil
õppeekskursioonil Londonis. Reisi
korraldas klassijuhataja Epp Raag.
Õpilastega on kaasas lisaks
õpetajad Pille Rückenberg ja Siim
Luha.

10. aprillil 2010 toimus ülelinnaline
lühinäidendite võistlus KRÕF –
KooliRõõmu ja - Õnne Festival.
Meie koolist osales 3B klass, kes
sai aukirja värvika Pipi - lavastuse ja
laheda kooliloo eest.
Juhendaja õpetaja Helina Nael.
22. aprillil
aprillil toimunud
võimlemisvõistluste tulemused:
Nooremas vanuserühmas (5. – 7.
klass)
klass) anti välja järgmised
auhinnad:
Parim võimlemiskava 6C
Hea muusika kasutamine ja
tõlgendamine 5A
Hea tehniline täitmine ja ühtsus 7A
Huvitavad akrobaatilised elemendid
7C
Hea muusikavalik 7A
Vanemas vanuserühm
vanuserühmas (8. – 10.
klass):
Parim võimlemiskava 9D

26. aprillil toimus auditooriumis
etlemiskonkurss.
Kell 10.00 1. – 2. klassi õpilastele.
Kell 11.00 3. – 4. klassi õpilastele.
27. aprillil,
aprillil kell 14.00,
14.00 toimub
Virmalise 12 õppesõiduplatsil
jalgratta sõidueksam 5. klassi
õpilastele jalgrattalubade
taotlemiseks.
29. aprillil osalevad II ja III klasside
kolmeliikmelised võistkonnad Laste
Liiklusklubi, Põhja Prefektuuri ja
maanteeametiga koostöös
korraldatud võistlusel „Tubli
liikleja“. Näidatakse osavust
jalgrattasõidus ja oskust hakkama
saada erinevates
liiklusolukordades.
30. aprill on Juhan Liivi
sünniaastapäev.

Kell 8.00 ja 9.00 - luulehommikud
kammersaalis.
Kell 14.00 auditooriumis –
1971. aastal lavastatud
kuuldemäng J. Liivi
loomingust - külas autor Härmo
Saarm.
Korraldab õp. Seoriin Jõgise.

Osale laupäeval, 8. mail , Euroopa
päeva üritustel!
Info www.euroopapaev.ee
Kes on aasta tegija 2010?
Kandidaate saad esitada
http://www.21k.ee/page.php?id=3
05

Õpilasesindus teatab
Õpilaste ammune soov ja unistus
on täidetud - jalgrattaparkla on
avatud! Parkla asub võimla
välisukse kõrval.
Kolmapäeval, 28. aprillil kell 15.00
aulas Göteborgi Muusika - ja
Teatriakadeemia kammerkoori
kontsert. Kuulajateks on 7. - 9.
klasside õpilased.
Reedel, 30. aprillil
aprillil vene keele päev.
päev
Reedel, 30. aprillil kell 17.30 - meie
kooli bändide kontsert aulas.
Kolmapäeval, 5. mail kell 15.00
auditooriumis mälumäng "Reis
ümber maailma" - 7. - 8. klassidele.
Esmaspäeval, 5. mail kell 17.00
toimub aulas Liis Hirvoja ansambli
kontsert.
Presidendikandidaatide debatt
kolmapäeval, 5. mail kell 15.00
15.00
auditooriumis.
Valimised neljapäeval, 6. mail.
mail
Reedel, 7. mail kell 15.00 aulas
„Gilgamesh". Esineb 10C klass.
Toimetus: Tuule Kivihall & Andrea Tamm 11C

12. klasside
õpilased!
Keel on sinu avalikuks
saanud mõistus...
tulemuslikku
eksamiperioodi
kõigile!

