INFOLEHT 9

1. aprill’13

Saavutused

Huvitavad ettevõtmised

Natalja Laius 12A saavutas vene keele
üleriigilisel olümpiaadil II koha.
Juhendaja õp Alla Kirillova.

Kevadvaheajal toimus Rootsis Dalarna
maakonna õpilasfirmade laat, kus
külalistena osalesid meie kooli nelja
õpilasfirma 17 gümnaasiumiõpilast ja
majandusõpetaja Epp Vodja. Maria
Abel 12A, kes aitas õpilasfirmat
Student Network, pälvis „Parima
müügiinimese“ auhinna.

Anna Elisabeth Karner 9B saavutas
üleriigilisel ühiskonnaõpetuse
olümpiaadil 7. koha. Juhendaja õp
Tiina Pikamäe.
Maria Abel ja Joan Kangro 12A
võistlesid üleriigilise
majandusolümpiaadi lõppvoorus. Joan
saavutas 7.-8. koha. Juhendaja õp Epp
Vodja.
Laura Elise Arvisto 9B saavutas
käsitöö Tallinna piirkonnavooru
konkursil I koha. Juhendaja õp Karmen
Jänes.
Britta Maria Õitspuu 9C saavutas
kodunduse Tallinna piirkonnavooru
konkursil II koha. Juhendaja õp
Karmen Jänes.
Laura Elise Arvisto ja Britta Maria
Õitspuu on kutsutud osalema
kodunduse ja käsitöö üleriigilises
lõppvoorus.
Johanna Muriel Sermat 6B osales 5.-6.
klasside õpilastele korraldatud
värsivormis kahekõne kirjutamise
võistlustel. Johanna Murieli värsivormis
kahekõne hinnati parimate hulka.
Juhendaja õp Seoriin Jõgise.

12. aprillil osaleb 7B klassi õpilane
Peter Alex Mahhov Tartus
matemaatika huvipäeval, kuhu on
kutsutud kokku 20 Tallinna koolide 7.8. klasside õpilast, kes on silma
paistnud väga heade tulemustega
matemaatikas.
5. aprillil külastavad 9A klassi õpilased
ja õpetaja Tiina Pikamäe EV Riigikogu
ja kohtuvad parlamendisaadiku Mati
Raidmaga.
11. aprillil sõidavad 10B ja 10C klassi
õpilased õppekäigule Viljandisse.
Õpilased külastavad Pärimusmuusika
Aita, Kondase naivistliku kunsti
keskust ning õhtul vaatavad Ugala
etendust „Ukuaru“.
Korraldajad õp Sanne Haab ja õp
Seoriin Jõgise.

Vestluste voorud
gümnaasiumikandidaatidele

27. märtsil külastas 3C klass koos
klassijuhataja Ulla Jõgiga Rotermanni
Avatud Kunstistuudiot, kus kunstnik R.
Meresaare juhendamisel õpiti
tilgatriibu tehnikas mune kaunistama.

Aprillikuu kolmel nädalal viiakse läbi
vestlused gümnaasiumisse
kandideerivatele õpilastele.

2. aprillil on 4A klass koos
klassijuhataja Kaja Männikuga
õppekäigul Kadrioru raamatukogus.

Esimesel nädalal on vestlused
õpilastele, kes märkisid Tallinna 21.
Kooli esimeseks eelistuseks.
Järgnevatel nädalatel on teise ja
kolmanda eelistuse vestlused.

4. aprillil on 2B klass koos
klassijuhataja Renna Marjundiga
õppekäigul Kadrioru raamatukogus,
kus tutvutakse uute raamatutega.

Reaal-loodusteaduste õppesuuna
vestlused toimuvad 4. aprillil, 10. ja
11. aprillil, 17. ja 18. aprillil (311).
Inglise keele süvaõppe õppesuuna
vestlused toimuvad 4. aprillil, 9. ja 10.
aprillil; 16. ja 17. aprillil (409).
Sotsiaal-humanitaarteaduste
õppesuuna vestlused toimuvad 2.
aprillil, 9. ja 11. aprillil; 16. ja 18.
aprillil (107).

4. aprillil osaleb 3C klass KUMU
muuseumitunnis „Jutustus õnnest“.
4. aprillil on 5B klass koos
klassijuhataja Kristiina Tiitsuga
õppekäigul Loodusmuuseumis, kus
MTÜ Eesti Sukeldujate Klubi koostöös
Eesti Loodusmuuseumiga viib läbi
õppeprogrammi „Läänemeri“.
5. aprillil osaleb 2B klass KUMU
muuseumitunnis ja külastab kunstnik
Raol Kurvitza näitust.

Vestluse tulemus ja Hea tahte
protokolli väljastamine
avalikustatakse Ühiskatsete
Infosüsteemis.

9. aprillil vaatab 1C klass koos
klassijuhataja Tiina Villmeriga
Draamateatris etendust „Varastatud
oranž jalgratas“.

Õppekäigud

11. aprillil vaatab 4B klass koos
klassijuhataja Maire Kinkariga Von
Krahlis etendust „Von Krahli
muinasjutte“.

Tegemisi-toimetamisi I ja II
kooliastmes
27. märtsil vaatas 3A klass koos
klassijuhataja Koidu Sillanguga
Lennusadamas etendust „20000 ljööd
vee all“.

11. aprillil on 6A koos klassijuhataja
Kadri Mägiga õppeekskursioonil
Helsingis, kus tutvutakse linnaga ja
külastatakse Fazerit, Heurekat ning
Loodusmuuseumi.

Õppetöö
28. märtsil toimus auditooriumis
traditsiooniline matemaatikavõistlus
„Känguru“, milles osales kokku 80
õpilast 3.-10. klassini.
Kesklinnakoolide rahvastepalli
finaalmängud toimuvad järgmiselt:
27. märtsil 5. klasside tüdrukud
3. aprillil 4. klasside tüdrukud
4. aprillil 3. klassid
13. aprillil toimub ülelinnaline
Õpioskuste võistlus. Meie kooli
esindab 5B klassi võistkond,
juhendajaks on õpetaja Kristiina Tiits.
Hoiame võistlejatele pöialt!

Teated
6. aprillil toimub meie koolis Goethe
Instituudi üleriigilise laulukonkursi
„Lautstark“ eelvoor.
Korraldustoimkonnas on ÕE liikmed
Ralf Raava ja Kristel Jakobson ning IG
liige Mac Tuvi.
Konkursi zürii töös osaleb Grettel
Killing.
Võistlustules on ka meie kooli 2.-3. kl.
saksa keele õppijad, juhendajad õp.
Eve Teder (2.-3. klasside saksa keele
ringi juhendaja) ja Angelika Kadarik
(Tallinna Poistekoori
ettevalmistuskooride dirigent).
Soovime edu!
Aprillis viib Laste Liiklusklubi meie
kooli 5. klasside õpilastele läbi
koolituse jalgratturi juhilubade
saamiseks.

10. aprillil algusega kell 18.00 toimub
Vene Teatris meie kooli 53.
kevadkontsert „Ajal on lugu“.
I-III klassi õpilased saavad osta kooli
kevadkontserdi pileteid klassijuhtaja
käest alates 1. aprillist. Piletid on
müügil vahetundide ajal kabinetis 122.
Pilet maksab 6€.

Õpilasesindus
18. aprillil on koolis doonoripäev.
Ootame kõiki 18-aastaseid õpilasi,
õpetajaid, vilistlasi ja lapsevanemaid.
Tee Sinagi head!
28. märtsil külastasime Kodutute
Loomade varjupaika, viisime külakosti
ning jalutasime loomadega.
ÕE presidendi ja asepresidentide
valimised toimuvad reedel, 19. aprillil.
Täpsem info stendidel.

Toredat
kevadkontserti
kõigile!
Infolehe toimetus:
Laura Reha & Kreete Huik 11C

