INFOLEHT
Kevadkontsert
12. aprillil kell 18 toimub Vene Teatris
meie kooli 52. kevadkontsert
ÜKSKORD ENNEMUISTE.
ENNEMUISTE
Osalevad kooli koorid ja ansamblid, 2C,
6B ja 11C näitlejad, 8B, 11B ja keskkooli noormeeste tantsurühm, kooli
tantsuringide rühmad õp. Irina Haagi ja
Tõnu Pomerantsi juhendamisel.
Solistid: Laura Sandra Lello, Lisanna
Männilaan, Rhe Kram ja Artjom Savitski.
Kavajuhid: Lisete Velt ja Karoliina Kull.
Kokku üle 400 laulja, tantsija, pillimehe,
näitleja.
Peaproov algab kell 12. aprillil kell 9.00.
Kontsert toimub kahes osas ja kestab
koos vaheajaga 2 tundi.
Piletid klassijuhatajalt.
Kutsu oma pere kontserdile!

Saavutused
Ajaloo-olümpiaadi üleriigilises voorus
saavutas Robin Teever 12B IV koha,
koha
juhendaja Ingrid Paggi ja GreeteGreeteJohanna Froš 9C VIII koha,
koha juhendaja
Tiina Pikamäe.

Õppetöö
Rahvusvahelisel lasteraamatupäeval,
2. aprillil kell 12.00
12.00 toimub Eesti
Lastekirjanduse Keskuses laste
luulepäev. Luulepäevast võtavad osa
Tallinna koolide 1.-4. klassi õpilased,
kes esitavad ühe eesti või välisautori
luuletuse.
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Meie kooli esindavad: Paul Aron 1B
luuletusega „Õpetaja unenägu“ Leelo
Tungal, juhendaja Renna Marjundi.
Lotte Teemets 2A luuletusega
„Lauluhääl“ Kersti Merilaas, juhendaja
Koidu Sillang.
Markus Hermlin 3B luuletusega „Onu
Heino jõulukink“ J. Vaiksoo, juhendaja
Maire Kinkar.
2.2.-3. aprillil osalevad Ralf Raava ja
Kristel Jakobson 8C rahvusvahelise
projekti „Aktiivne ja turvaline koolipäev“
raames Soomes, Turu Vasaramäen
Koulu õpilaste ja Tallinna koolide
õpilaste ühisel koolitusel - õpitakse ja
õpetatakse mänge ning vahetatakse
kogemusi vahetunni tegevustest. Õpilasi
saadab Kristiina Tiits.
3. aprillil kell 14.00 toimub
auditooriumis 5c klassile Unicefi
infopäev.
12.12.-14. aprillil on 10A õppeekskursioonil
Peterburis.
23.23.-27. aprillil külastavad Taani Sct.
Knuds Gymnasiumi õpilased meie kooli
11A klassi, kes osaleb rahvusvahelises
projektis Looking at the Cold War from
Both Sides. Koostöö on kestnud juba
aasta eTwinningu süsteemis ning 7.-11.
mail toimub vastuvisiit Taanis Odenses.

Vastuvõtt 10. klassi
3.3.-18. aprillini toimub ühiskatsete
praktiliste tööde edukalt läbinud
õpilaskandidaatidele eesti- ja
inglisekeelne (inglise keele süvaõppes)
vestlus vastavalt ühiskatsete korrale.
Ühiskatsete lõplikud tulemused
avalikustatakse ühiskatsete
infosüsteemis 10 päeva jooksul alates
viimasest vestluspäevast.

III veerandi õppeedukusest
I kooliastmes:
kooliastmes:
ainult hindele „5“ õppis 121 õpilast,
hindele „4“ ja „5“ õppis 130 õpilast.
Kokku oli III veerandil väga hea ja hea
õppedukusega lapsi 93%.

II kooliastmes:
kooliastmes:
ainult hindele „5“ õppis 34 õpilast,
hindele „4“ ja „5“ õppis 159 õpilast.
Kokku oli III veerandil väga hea ja hea
õppedukusega lapsi 70%.

III kooliastmes:
ainult hindele „5“ õppis 22 õpilast,
hindele „4“ ja „5“ õppis 117 õpilast.
Kokku oli III veerandil väga hea ja hea
õppedukusega õpilasi 47%. 22 õpilasel
oli mitterahuldav tulemus, neile
rakendub kohustuslik õpiabi.
Kiitus kõikidele tublidele õppuritele!

Õpioskuste piirkondlik voor
7. aprillil toimub Reaalkoolis Õpioskuste
võistluse Tallinna voor. Meie kooli

esindab seal 5B klassi võistkond, kes
võitis koolivooru. Hoiame neile pöialt!

TegemisiTegemisi- toimetamisi
I ja II kooliastmes
29. märtsil oli 3C klass õppekäigul
Riigikogus. Seal tutvuti Riigikogu tööga
ja saadi mitmesuguseid põnevaid
teadmisi maja kohta. Õpilasi saatis
klassijuhataja Tiina Villmer.
29. märtsil olid 1B ja 3A klass
Draamateatris vaatamas etendust
„Varastatud oranž jalgratas“. Õpilasi
saatsid klassijuhatajad Renna Marjundi
ja Kaja Männik.
4. aprillil
aprillil on 1B klassil meie kooli
raamatukogus kohtumine kirjanik Silvi
Väljaliga.
4. aprillil osaleb 1A klass KUMU
haridusprogrammi muuseumitunnis
„Jäljekütid“ ja 2C klass muuseumitunnis
„Valgusega värvitud“. Õpilasi saadavad
klassijuhatajad Helina Nael ja Ulla Jõgi.
5. aprillil
aprillil külastab 4B klass Niguliste
kirik- muuseumi. Õpilasi saadab
klassijuhataja Margit Lestsepp.
11. aprillil on 1A klass õppekäigul
Martsipanigaleriis, kus osaletakse ka
vastavas töötoas.
13. aprillil 1C klass osaleb KUMU
haridusprogrammi muuseumitunnis
„Valgusega värvitud“. Õpilasi saadab
nende uus klassijuhataja Gitta Allik.

16. aprillil külastab 1B klass Rakvere
teatri külalisetendust „Muumitroll ja
Sabatäht“.
19. aprillil on 4B vaatamas „Buratino“
etendust Salme Kultuurikeskuses.

samuti ööbusside töölerakendamine
teiste riikide pealinnade eeskujul.
30. märtsil toimus Reaalkolis G5 üritus Kesklinna kaunitari valimine.
Osalesid Merilyn ja Brigitte Susanne!

20. aprillil 1B ja 3A osalevad KUMU
haridusprogrammi muuseumitunnis
„Kurvad lehvikud“.

Teated
4. aprillil
aprillil toimub teadusaasta üritus 7.
klassidele robootikast, 8. - 9. klassidele
tuleb külla teadusbuss.

Lõbusat naljakuud!

20. aprillil toimub tantsuõhtu 7.-12.
klassidele.
19.19.-21. aprillini on rahvusvaheline
filmiprojekt FILMIAKADEEMIA.

Õpilasesindus
Õpilasesindus teatab:
Kooli ÕE presidendi ja asepresidentide
valimised toimuvad 3. mail.
mail
Info stendidel ja kooli kodulehel.
Klassides algavad päikeselisima
õpetaja, töökaima õpetaja ja parima
õpetaja- koostööpartneri valimised.
Maikuus valime Aasta tegija.
tegija
Avalduse kandidaadi esitamiseks saab
tuua ruumi 205 või saata elektrooniliselt
kooli kodulehekülje kaudu.
27. märtsil toimus Tallinna Linna
Noortevolikogu ümarlaud, millest võtsid
osa ka ÕE liikmed Kadi-Linda Kiisa ja
Caroly Huobolainen. Päevakorras olid
tasuta sportimisvõimaluste loomine
linnanoortele ning aktiivõppe tõhusam
rakendumine gümnaasiumiklassides,

Infolehe toimetus:
Laura Reha & Kreete Huik 10C

