INFOLEHT
Saavutused
ÕE esitas Tallinna Haridusameti
konkursile "Tegus õpilane 2012"
asepresident Madlen Hirtentreu
kandidatuuri (G5 ürituste
korraldamine, ülelinnalise
moekonkursi "Moelennuk"
korraldamine) ja konkursile "Tegus
sporditegelane" ÕE liikme Eduard
Ülevainu.
Konkursi žürii valis mõlemad
kandidaadid konkursi laureaatide
hulka.
Madleni ja Eduardi tunnustatakse 14.
mail Õpetajate Majas toimuval
Tallinna Haridusameti pidulikul
vastuvõtul.
PALJU ÕNNE, MADLEN JA EDUARD!

Õppetöö
IV veerand 2012
15. mai (T) 6. klasside eesti keele
vabariiklik tasemetöö
16. mai (K) 3. klasside eesti keele
vabariiklik tasemetöö
16. mai (K) 10. klasside matemaatika
katseeksam, algus kell 10.00 kestab
180 minutit.
16. mai (K) vene keele riigieksami
kirjalik osa
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14.mai’12

17. mai (N) vene keele riigieksami
suuline osa
17. mai (N) 6. klasside matemaatika
vabariiklik tasemetöö
18. mai (R) jätkub vene keele
riigieksami suuline osa
21. mai (E) SPORDIPÄEV
21. mai (E) matemaatika riigieksam
21. maiI (E) bioloogia ja saksa keele
koolieksam 12. klassi õpilastele
22. mai (T) 3. klasside matemaatika
vabariiklik tasemetöö
23. mai (K) 6. klasside inglise keele
vabariiklik tasemetöö
23. mai (K) juhtkonna vastuvõtt
algusega kell 15.00
25. mai (R) bioloogia riigieksam
25. mai (R) 5. klassi loodusõpetuse
tasemetöö
28. mai (E) koolieksam 8. klassidele –
matemaatikast
28. mai (E) meedia koolieksam 11C
klassi õpilastele
29. mai (T) ajaloo riigieksam
30. mai (K) hinded välja hiljemalt kell
17.00

31. mai (N) lemmikloomapäev
1. juuni (R) AKTIIVÕPPEPÄEV
1. juuni (R) 11. klasside õpilastel
riigieksami-eelne vaba päev
1. juuni (R) ÕPPENÕUKOGU algus kell
14.00
4. juuni (E) 9. klasside eesti keele
lõpueksam
4. juuni (E ) geograafia riigieksam
4. juuni (E) õppekäigud
5. juuni (T) viimane koolipäev - aktus
ja klassijuhatajatund
6. juuni (K) koolieksam 12. klassidele
kunstiajaloost
8. juuni (R) 9. klasside matemaatika
lõpueksam
8. juuni (R) keemia riigieksam
8. juuni (R) koolieksam 12. klassidele
kehalisest kasvatusest
12. juuni (T) füüsika riigieksam GAG-s
13. juuni (K) 9. klasside valikeksamid
14. juuni (N) jätkub 9. klasside inglise
keele valikeksami suuline osa

19. juuni (T) põhikooli lõpuaktus
algusega kell 15.00
20. juuni (K)
(K) gümnaasiumi lõpuaktus
algusega kell 15.00
8. mail toimus projekti „Aktiivne ja
turvaline koolipäev“ Tallinna Ülikooli
uurimisrühma esindaja ja meie kooli
1. klassi õpilaste esindajate ning 7.-8.
klasside mängujuhtide kohtumine.
Arutati, mis on projekti juures olnud
head ja kasulikku. Järgnes kohtumine
kooli projekti meeskonnaga.
Euroopa päeva puhul külastas 8. mail
meie kooli Läänemere projekti "Nils
Holgersson Travelling around the
Baltic Sea" raames Läti Krimulda
Keskkooli esindus ja 24 projektis
aktiivselt osalenud õpilast.
Õpilasi võttis vastu 5A klass, Joosep
Heinsalu, Johannes Pajupuu, Kadi
Linda Kiisa, 11b tüdrukute ansambel
ja õpetaja Kadri Mägi. Ühiselt osaleti
Tõnu Pomerantsi juhitud tantsutunnis
ja õpiti eesti rahvatantsu.
Õppeaasta lõpuaktused
9.00 - 3.-4. klass
10.00 - 1.-2. klass
11.00 - 5.-6. klass
12.00 - 7.-8. klass

Teated
14. mail kell 13.00
13.00 esineb meie koolis
MAAILMAPÄEVA raames Hispaania
Kuningriigi suursaadik Eestis T.E.Hr.
Álvaro De La Riva Guzmán de Frutos.
Kuulajateks on 10. klasside õpilased.
Põhjamaade ülikoolide
rahvusvahelisest konverentsist
osavõtjatele esinevad 10. mail kell
18.00
18.00 Tallinna Ülikooli aatriumis 8b
tantsijad, õp Tõnu Pomerantsi rahvatantsijad, 5a ansambel "Viiendikud",
3a ansambel, ning 8a ja 9a kl.
ansambel
25. mail toimuvale Tallinna
Haridusameti vastuvõtule
Lillepaviljonis on palutud esinema
meie kooli ansamblid ja solistid. Kooli
esindavad solist Lisanna Männilaan
8a, ansambel "Molekul" ning 8a ja 9a
kl. ansambel. Kontsertmeister Tomi
Rahula
Meie kooli 8. klassi õpilased valiti
osalema rahvusvahelises noorte
suvelaagris SPARTA. Koos noortega
Prantsusmaalt, Itaaliast, Belgiast,
Soomest, Venemaalt, Gruusiast,
Tšehhist, Poolast, Slovakkiast,
Iirimaalt, Mehhikost, Lõuna-Koreast,
Taiwanilt, Kreekast, Türgist ja mujalt
veedavad aktiivselt inglise keele

praktiseerides puhkust:
Kristel Jakobson 8c,
Triinu Johanna Lume 8c
Margarita Tamm 8c
Kelly Teidla 8c ja
Robert Pikmets 8b
Lastekooride muusikaprojekt koos
sõpruskooriga Saksamaalt Ars Musica
Vocalis (Northeim) toimub sügisel
31. mail toimub LEMMIKLOOMAPÄEV.
Korraldavad 7a ja õp. Riina Otsus.
JÄLGI REKLAAMI JA REGISTREERI
OMA JAHIKOER NÄITUSELE!
Algab 10. ja 11. klasside õpilaste
registreerimine 2-nädalaseks
tööpraktikaks Saksamaal Flensburgis.
25. mail kell 11.00 - 14.00 toimub
koostöös Verekeskusega koolis
DOONORIPÄEV.
Osalema on oodatud 18-aastased
õpilased, õpetajad, vilistlased,
lapsevanemad.
Doonoripäev toimub aulas ja seda
korraldab ÕE liige Andreas Viikvald.
Jälgi infot www.verekeskus.ee ja peagi
kodulehel!
Suvevaheajaks garderoobid tühjaks!
Koolivestide tellimise tähtaeg on
25.mai.
25.mai Info tellimise kohta
klassijuhatajalt või kodulehelt.

Õpilasesindus
ÕE presidendi ja asepresidentide
valimised toimuvad reedel, 18. mail,
mail
debatt neljapäeval, 17. mail kell
15.00 auditooriumis, ametivande
andmine teisipäeval, 22. mail kell
9.45 aulas.
Kandideerivad:
Kadi Linda Kiisa - presidendiks
Olari Verev ja Johannes Horm
asepresidendiks
Andreas Viikvald - presidendiks
Ellada Hainla ja Johanna Maria
Paulson asepresidendiks
Konkursi PÄIKESELISIM ÕPETAJA,
TÖÖKAIM ÕPETAJA ja PARIM
KOOSTÖÖPARTNER
laureaadid kuulutatakse välja 1. juunil
toimuvas õppenõukogus.

Valged ööd
ööd
On päike väljas, kuid ootan ööd.
On kuumus linnas, kuid ootan ööd.
Mis kaasa haarab,
meid kaugustesse viib.
On valguskiired, veel kõikjal toas,
On pooleli kõik tööd kuid tean.
Kaob päevavalgus,
meid ootab valge öö.
Ilusat kooliaasta lõppu!

On veel viimane aeg esitada AASTA
TEGIJA 2012 kandidaate
(www.21k.ee)

Infolehe toimetus:
Laura Reha & Kreete Huik 10C

