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Saavutused

Huvitavaid tegemisi

Johanna Maria Paulson 9D klassist
saavutas I koha rahvusvahelisel
fotokonkursil „Baltic Sea – Young
Wildlife
Photographer
2010“
kategoorias „Läänemeri ja inimene“.
Võistlusest võtsid osa 9 riigi õpilased
vanuses 15 – 18 aastat.

3. novembril olid „Estonia“ ooperigalal
1A, 1B, 4A ja 5A klass ning 7. klasside
õpilased (üksikuid õpilasi ka teistest
klassidest). Üritus oli põnev ja
meeleolukas.

Anna Tamm 10C klassist saavutas I
koha
innovatsiooniaasta
raames
korraldatud konkursil „Idee Äss 2010“.

Olümpiaadid
4. novembril toimus 7. klasside inglise
keele viktoriini koolivoor. Igast inglise
keele rühmast võistles 3 - 4 õpilast.
Parima tulemuse saavutasid: Andre
Kalde ja Anna Elisabeth Karner 7B
klassist, kes jätkavad võistlemist
Tallinna voorus. Viktoriini teema oli
Kanada. Väga tublid olid ka Kaarel
Eno Raud 7C, Triinu Erik 7B, Kristel
Jakobson 7C, Kristiina Paju 7B ja Kelly
Teidla 7C.
15. novembril on 7. - 12. klasside
õpilastele
ühtsete
ülesannetega
geograafiaolümpiaadi koolivoor, mis
toimub auditooriumis kell 11.00 –
14.00. Koolivooru tulemused ning
nende
õpilaste
nimed,
keda
kutsutakse
osalema
Tallinna
piirkonnavooru, tehakse teatavaks 24.
novembril.

3. novembril käis ühiskonnaõpetuse
raames
4C
klass
õppekäigul
Riigikogus. Ülevaate riigikogu tööst
andis Riigikogu liige Mati Raidma,
põhjalikumalt tutvuti ka hoone
arhitektuuriga.
Õpilasi
saatsid
õpetajad Heli Raidma ja Renna
Marjundi.
3. novembril olid 9C klassi õpilased
traditsioonilisel õppekäigul Mahtras,
kus tutvusid lähemalt Eduard Vilde elu
ja loominguga. Õpilasi saatsid
õpetajad Eda Kauksi ja Ingrid Paggi.
4. novembril külastas 2A nukuteatris
etendust „Kalle Blomkvist ja Rasmus“.
Õpilasi saatis õpetaja Kaja Männik.
4. ja 5. novembril külastasid 7A ja 7B
klasside õpilased ning õpetajad Tiina
Koit ja Anne-Ly Lään Loodusmuuseumis samblike näitust.
5. novembril vaatas nukuteatris
etendust „Kalle Blomkvist ja Rasmus“
3C koos õpetaja Merle Laasmaga.
5. - 7. novembrini olid 11C klassi
õpilased Kadi Hainas ja Kadi Viigi
Paides
meedialaagris,
kus
ajakirjandushuvilised
õpilased

arutasid, kuidas
koolilehte.

teha

huvitavat

8. - 18. novembrini viiakse läbi Tervise
Arengu Instituudi poolt IDEFICS jätkuuuringu raames küsitlus 4. klasside
lastevanematele.
9.
klasside
õpilased
osalevad
rahvusvahelises Euroopa keeleoskuse
uuringus. Eestist osaleb uuringus 180
kooli. Põhitest viiakse läbi 2011.
aasta veebruaris-märtsis. Selleks, et
määrata õige keeleoskuse tase,
viiakse läbi eelnev sõeltest. Sõeltest
on
lühike,
20
küsimuse
ja
valikvastustega küsimustik, millele
vastamine toimub 9. novembril 3.
tunni alguses.
10.
novembril
toimub
koos
vanematega isadepäeva pidu 2A
klassis.
12. novembril külastab 4B klass
AHHAA keskust. Õpilasi saadab
õpetaja Helina Nael.
19.
novembril
kohtuvad
kodanikupäeva ürituste raames 9A,
9C
ja
9D
klasside
õpilased
noorsoopolitsei töötajatega, kes viivad
läbi viktoriini, räägivad politseitööst
ning
tutvustavad
politsei
erivahendeid.
26. novembril läheb õppekäigule
arhitektuurimuuseumi 4B klass koos
õpetaja Helina Naelaga.

Üritused ja projektid
Meie kool osaleb projektis “Kaitse end
ja aita teist”. Koolitusprogrammi
eesmärk on anda 6. klasside
õpilastele turvalisuse õppekava alusel
eluks
vajalikke
ohutusalaseid
teadmisi ja oskusi kohustuslikest

teemadest (pääste, politsei, esmaabi).
Teooriatunnid toimuvad novembrist
aprillini.
Rahvusvaheline kooliprojekt „Nils
Holgersson Travelling Again 2010“
toimub sellel aastal Rootsis. Projekti
raames tegi 8B klass stendi projektis
osalevate riikide kohta. Projektis
osalevad õpilased valmistavad ette
fotoseeria, mis tutvustab Tallinna ja
meie kooli.
11. oktoobrist – 11. novembrini
toimub juba üheksandat korda Tervise
Arengu Instituudi poolt läbiviidav
Suitsuprii klassi võistlus. Klasside
osavõtt võistlusest on vabatahtlik ning
põhineb vastastikusel aususel ja
usaldusel. Lepingu on allkirjastanud ja
võistluses osalevad meie koolist 5A,
6A, 6B, 6C, 7A, 7B, 7C klass koos
klassijuhatajaga.
23. oktoobrist - 6. novembrini viibisid
Saksamaal tööpraktikal Stefan Hein ja
Rahel Paloots 11C klassist.
1.
6.
novembrini
osalesid
rahvusvahelises projektist, „Koolid tuleviku partnerid“, e-ajalehe „KLICK“
koolitusel Dresdenis toimetajad Robin
Teever 11B klassist ja Stina-Maria
Raid 12B klassist.
3. novembril kell 15.00 korraldasid
Kahrut Eller ja õpetaja Ülle Suursaar
7. - 8. klassidele aulas mälumängu
„Reis ümber maailma“. I voorus
osalesid 7B, 7C, 8A, 8B ja 8C klasside
võistkonnad. Võitjaks osutusid 7B I ja
II võistkond. Järgmine voor toimub
jaanuaris.
3.
novembril
toimus
Tallinna
Reaalkoolis 7. - 12. klassidele G5
filmiõhtu.

5. novembril kell 15.00 toimus 9. ja
10. klassidele auditooriumis YFU
infotund
„Vahetusõpilasena
välismaal“.
5. novembril juhendas muinsuskaitsespetsialist Oliver Orro 11C klassi
õppekäiku Koplisse.
10. novembril kell 17.30 tähistame
koolis isadepäeva, teemaks on „Täna
mängime!“
12. - 13. novembrini toimub meie
koolis Kolme Kooli Kokkutulek,
teemaks „50-ndad Euroopas ja NSV
Liidus“. Toimub mälumäng „22
küsimust kunstiajaloost“, teadmiste
võistlus, linnamäng, spordivõitlused,
agitbrigaadide ülevaatus, Eurovisioon
ja kõnevõistlus ning koostatakse
seinaleht. Tule kaasa elama!
17. novembril kell 15.00 leiab aset
etlejate konkurss 7. - 12.klassidele.
18. november on abiturientidele
töövarjupäev, millest võtavad osa kõik
12. klasside õpilased, nende valitud
erialad on: arhitekt, kirurg, terapeut,
programmeerija, IT-juht, dermatoloog,
psühholoog, pangandustöötaja, hotelli
tegevjuht, näitusekuraator, keskkonnaspetsialist, animaator, lennujuht,
diplomaat, geenitehnoloog, kunstiajaloo
õpetaja,
suhtekorraldaja,
filmirežissöör/operaator, mehhaanikainsener, lasteaiakasvataja, personalijuht, turundusjuht, ehtekunstnik,
tootedisainer, projekteerija, jurist,
notar, advokaat, disainer, ajakirjanik,
helirežissöör, raamatupidaja, ooperilaulja, lavastaja, näitleja, parfümeeria
tootearendaja, reklaamipsühholoog,
energeetik.

Töövarjupäeva
Paun.

korraldab

Maarika

26. novembril kell 15.00 toimub 61.
lennu päev.

Õpilasesindus teatab
Toimub sportmängude turniir - jälgi
infot ujula juures!
Teade moehuvilistele - veebruari
alguses toimub G5 moeshow meie
koolis
teemal
"La
Primavera".
Lennukaid mõtteid!
Toetame uuenenud kohvikut vaaside
ja lilledega kohvikulaudadel!
6. novembril käisid meie kooli
ettepanekul ja G5 toetusel G5 koolide
õpilased
loomade
varjupaigas
koertega jalutamas ja kassidega
mängimas.
Täname kõiki, kes tegid oma
annetuse
toidu
ja
ravimite
muretsemiseks!
Tegevused jätkuvad!
8. novembril kell 15.00 toimub ruumis
205 Noorteparlamendi koolitus.
10. novembril osaleb kooli Hoolekogu
töös asepresident Indrek Tops.

Toimetus: Tuule Kivihall ja Andrea Tamm 12C

