INFOLEHT
Saavutused
Vaata kodulehelt rubriigist
Uudised ja teated → Saavutused.

Õppetöö
I veerandi õppeedukusest
2. klassid – õpib 87 õpilast, neist õppis
ainult „5“ 42 õpilast ja „4“ ja „5“ 36 õpilast.
3. klassid – õpib 91 õpilast, neist õppis
ainult „5“ 38 õpilast ja „4“ ja „5“ 44 õpilast.
4. klassid – õpib 93 õpilast, neist õppis
ainult „5“ 12 õpilast ja „4“ ja „5“ 63 õpilast.
5. klassid – õpib 89 õpilast, neist õppis
ainult „5“ 10 õpilast ja „4“ ja „5“ 57 õpilast.
6. klassid – õpib 95 õpilast, neist õppis
ainult „5“ 6 õpilast ja „4“ ja „5“ 49 õpilast.
7. klassid – õpib 96 õpilast, neist õppis
ainult „5“ 4 õpilast ja „4“ ja „5“ 37 õpilast.
8. klassid – õpib 100 õpilast , neist õppis
ainult „5“ 5 õpilast ja „4“ ja „5“ 41 õpilast.
9. klassid – õpib 103 õpilast, neist õppis
ainult „5“ 7 õpilast ja „4“ ja „5“ 40 õpilast.
II kooliastmes oli I veerandil mitterahuldav
hinne ühel õpilasel ühes õppeaines.
III kooliastmes oli I veerandil mitterahuldav
hinne kokku 21 õpilasel, neist 14 õpilasel
ühes aines, 5 õpilasel kahes aines ning 2
õpilasel kolmes ja enamas aines. Õpilaste
mahajäämuse likvideerimiseks ning arengu
toetamiseks rakendub neile II veerandi
teisest nädalast kohustuslik õpiabi.
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7.7.-11. novembril toimub koolinoorte
informaatikaviktoriin „Kobras“ esimene voor,
mis viiakse läbi kolmes vanuserühmas (6.-8.
klass, 9.-10. klass ja 11.-12. klass). Võistlus
toimub Miksikese keskkonnas ja ei eelda
programmeerimisalaseid eelteadmisi.
Varasemate võistluste ülesannetega saab
tutvuda
http://www.math.olympiaadid.ut.ee/kobras/

11. november on tähtaeg 6. klassi ja 8.-12.
klasside õpilastel bioloogiaolümpiaadi
koolivooru vastuste esitamiseks. Küsimused
on olümpiaadide lehel
http://olympiaadid.haridus.ee -> 2011/2012.õa.

16. novembril toimub geograafiaolümpiaadi
ülelinnaline ühtsete ülesannetega koolivoor
7.-12. klasside õpilastele.
Head ettevalmistust, rohket osavõttu ja
edukat võistlemist!

Kogunemised
Kolmapäeval, 2. novembril toimus õpilaste
kogunemine aulas:
Kell 14.55 – 7. klassid
Kell 15.20 – 8. klassid
Teemaks kokkuvõte I õppeveerandist,
kodukorra täitmisest ning info II
õppeveerandi ettevõtmistest.

Õppekäigud
30.30.-31. oktoobril olid 7C klassi õpilased ja
klassijuhataja Tiiu Uibo õppekäigul
Saaremaal. Õpilased matkasid Kalja
matkarajal, käidi Panga pangal ja Kaali
meteoriidikraatri juures, toimus ekskursioon
Kuressaares.
1. novembril külastasid 7B klassi õpilased
koos klassijuhataja Ülle Suursaarega
Tallinna Kunstkeraamika tehast. Lisaks
ekskursioonile said õpilased osaleda
töötoas ning proovida ise keraamikat
valmistada.
1. novembril oli 2A klass külastamas
„Kalevi“ kommivabrikut. Õpilasi saatis
klassijuhataja Koidu Sillang.
2. novembril oli 2C KUMU muuseumitunnis
teemal „Veenõid Lorelei“. Õpilasi saatis
klassijuhataja Ulla Jõgi.

4C klass – kolmapäeval, 9. novembril
4. tund (kell 11.00)
11.00
Koolitajaks: Ivari Horm, IT arendusjuht.
6A klass – kolmapäeval, 9. novembril
5. tund (kell 12.00)
12.00
Koolitajaks: Ivari Horm, IT arendusjuht.
6B klass – teisipäeval, 15. novembril
5. tund (kell 12.00)
12.00
Koolitajaks: Karis Niisuke, haridustehnoloog.
6C klass – teisipäeval, 8. novembril
7. tund (kell 14.00)
14.00
Koolitajaks: Ivari Horm, IT arendusjuht.

Teated
Projekti „Aktiivne ja turvaline koolipäev“
raames viidi II veerandi lõpus läbi töö
mõttetahvlitega, kus uuriti õpilastelt, mis
muudab koolipäeva heaks ja mis muudab
koolipäeva halvaks. Töö tulemused on
valikuliselt väljas väikese maja II korruse
suurel mõttetahvlil.

9. novembril on 5C klass õppekäigul „Fazeri“ 23. oktoobrist - 5. novembrini sooritavad
tehases. Õpilasi saadab klassijuhataja Heli
kahenädalase rahvusvahelise majandusRaidma.
praktika Saksamaal Flensburgis Rene Pihlak
11A ja Karl-Ander Reismann 12A klassist.
Praktikumid
Rene töötab hotellis ning Karl-Ander on
"Turvaliselt internetis"
abiks muusikateatri direktoril.
4A klass – esmaspäeval, 14. novembril
Rahvusvahelisest majanduspraktikast
2. tund (kell 9.00)
9.00
saavad osa võtta 11.-12. klasside õpilased,
Koolitajaks: Karis Niisuke, haridustehnoloog. kes õpivad võõrkeelena saksa keelt.
4B klass – teisipäeval, 15. novembril
Praktika koordinaatorid on Frank von Hassel
7. tund (kell 14.00)
14.00
ja Maarika Paun.
Koolitajaks: Karis Niisuke, haridustehnoloog.

30. oktoobrist
oktoobrist - 5. novembrini
novembrini osalevad
Berliinis rahvusvahelise projekti "Koolid tuleviku partnerid" õpitubades koos
eakaaslastega Sloveeniast, Slovakkiast,
Tšehhist, Ungarist, Poolast ja Leedust Stefan
Hein ja Kadi Hainas 12C ning Karl-Alexander
Sepp 12A.
7. novembril osalevad 8C klassi õpilased
projekti „Aktiivne ja turvaline koolipäev“
raames koolitusseminaril, kus antakse
ülevaade õpilaste seas tehtud uuringute
tulemustest ja vahetatakse kogemusi.
14. novembril toimub koolitusseminar
projekti meeskonnale.

21. novembril
novembril kell 10.00
10.00 tähistavad
Liputoimkond ja Õpilasesindus ning
Noorteparlament koos ajateenijatega
koolimaja ees mälestusmärgi juures
Sidepataljoni sünnipäeva.
25. novembril
novembril tähistame kodanikupäeva.
Kell 10.00
10.00 esineb 7.-9. klasside õpilastele
lasteombudsman - õiguskantsler Indrek
Teder.
2. detsembril kell 15.00
15.00 on gümnaasiumiõpilaste külaliseks Marju Lauristin.

Projekti „Nils
Nils Holgersson
Holgersson travelling around
the Baltic Sea“
Sea raames on 5A klassi õpilased
pildistanud Tallinna linnas meie igapäevaelu
11.– bussi, trolli, trammi, taksot, postkasti,
11.-12. novembril
novembril toimub Tartus Hugo
Treffneri Gümnaasiumis kümnes Kolme Kooli apteeki jne. Sama on teinud teised
Koostööprojekt. Kavas on ainevõistlused,
Läänemere äärsed projektis osalevad riigid.
sportlikud üritused, linnamäng.
6B klass koos õpetaja Anu Mõttusega aitas
Ilmub kolme kooli ajaleht, osalejatest
välja mõelda, mida rääkida ja tutvustada
moodustub ühendkoor. Projekti
teistele projektis osalevatele riikidele
koordinaatorid on Toomas Jürgenstein (HTG), Eestist. Suur tänu heade ideede eest!
Epp Pavelts (PSHG) ja Maarika Paun (21K).
20.20.-25. novembril osalevad meie kooli
12. novembril ootame peresid isadepäevale! õpilased Lisanna Männilaan 8A, Sylvia
Krupp 9A, Laura Sandra Lello 9A, Joosep
Täpsem info kooli kodulehel.
Heinsalu 9B, Dennis Richard Šulga 8A ja
16. novembril
novembril kell 15.00
15.00 on 7.-9. klasside
Henri-Erik Tammai 8A Saksamaal,
õpilastel külas PÖFFi ja JUST-FILMi
Flensburgis teatri ja muusikaprojektis, kus
esindajad. Vaatame lühikest festivali
Nils Holgersson rändab läbi Läänemeretutvustavat treilerit ning kuuleme lähemalt
äärsete riikide. Kaasa sõidavad õpetaja
festivalist endast.
Kadri Mägi ja Kristiina Tiits.
17. novembril
novembril on kõikidel meie kooli
abiturientidel töövarjupäev.
Infolehe toimetus:
Laura Reha & Kreete Huik 10c

