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Õppetöö

Rahvusvaheline ajalooprojekt

15. oktoobril kella 17.00-ks pannakse
välja I veerandi hinded.

6.-10. oktoobrini osalesid Rauno Liivand,
Cassandra Krass ja Cassandra Herne 11C
ja Susan-Marii Kerner 11B rahvusvahelisel
ajalooprojektil Roomas. Õpilasi juhendavad
õpetajad Merle Teever ja Ingrid Paggi.

Ettevõtlusnädal
2. oktoobril osalesid 10. klasside
õpilased Tallinna Ettevõtlusameti
korraldatud seminaridel:
10B ja 10C osalesid seminaril „Värvid ja
kujundid sotsiaalmeedias“,
10A osales seminaril „Lihtsuse
geniaalsusest ja nutika tootearenduse
võimalustest“.
Ühiselt külastati seminari „Kuidas
turundada tasuta ja tulemuslikult?“
9. oktoobril kell 11.00-11.45 võistlesid
arvutiklassides majandusalasel eviktoriinil kokku 37 õpilast 8.-9. klassidest.
Viktoriin oli individuaalne ning kasutada
oli üks päästerõngas – internet!
E-viktoriin majandusest on esimene etapp
kolmeosalisest 8.-9. klasside õpilaste
mängust CREATLON, mille korraldab JA
Eesti koostöös EBS Gümnaasiumiga.
Teine etapp on ettevõtlik
meeskonnamäng, kus kuu aja jooksul
31. oktoobrist – 1. detsembrini tuleb 1-3liikmelistel võistkondadel leida
lahendused kuuele püstitatud ülesandele.
Gümnaasiumi koolieksam

Osalemine TÜ töötubades
16. oktoobril kutsutakse olümpiaadil
edukalt esinenud õpilased Energia
Avastuskeskusesse, et osaleda Tartu
Ülikooli korraldatud töötubades.
Rahvusvaheline uuring
Oktoobris osalevad meie 6. klassid
rahvusvahelises uurimuses, mis seotud
Energia Avastuskeskuse näitusega
„Avasta matemaatikakunst“ ja osalevad
matemaatika töötoas „4D Frame“.
Õpilastele viiakse läbi eel- ja järeltestid,
millest tehakse kokkuvõtted võrdluses
erinevate maade samaealiste õpilastega.

Õppekäigud
I kooliaste
1. oktoobril oli 2D koos klassijuhataja
Annely Jürgensiga Estonias balleti
„Coppelia“ peaproovil.

7. oktoobril oli 1D koos klassijuhataja
Marelin Peetrisega õppekäigul Tallinna
Gümnaasiumi koolieksami aine avalduste
Keskraamatukogus, kus tutvuti Eestiesitamise tähtaeg on 16. oktoober.
Vene-Ukraina nukunäituse ja mehhaaniVaata kooli kodulehelt Kontakt–Avaldused.
liste nukkudega ning osaleti töötoas.

9. oktoobril käisid 2C koos klassijuhataja
Piret Kellamiga ja 3B koos klassijuhataja
Kaja Männikuga tutvustaval õppekäigul
Estonias „Ooperi- ja balletimaailm“.
10. oktoobril oli 3C koos klassijuhataja
Tiina Peepsoniga õppekäigul KUMUs, kus
osaleti programmides „Herakles ja
Lorelei“ ning „Ettekujutus“.
13. oktoobril vaatas 2C „Artises“ projekti
„Kirjandus kinos“ raames filmi „Väike
Nicolas“.
13. oktoobril külastas 2B koos klassijuhataja Gitta Allikuga presidendilossi.
17. oktoobril käis 1C koos klassijuhataja
Sirje Uiboga sõpruseteemalisel
õppekäigul Miia-Milla-Manda muuseumis.

Õpilasesindus teatab
G5 koolide õpilasesindused kuulutavad
välja G5 logo konkursi.
Kavandeid saab esitada 10. novembrini
elektrooniliselt lisannaa@hotmail.com või
paberkandjal ruumi 205.
Auhinnad! Lennukaid mõtteid!
31. oktoobril kell 17.00 toimub
auditooriumis filmiõhtu. JUST-FILM
tutvustab ka algava festivali parimaid
noortefilme. Tulge vaatama!

10. ja 11. klasside saksa keele õppijad
saavad kandideerida PASCH-koolide
stipendiumile õppimiseks 3-nädalases
keeleõppelaagris Saksamaa Liitvabariigis
2015. a. suvel.
Info ja registreerimine: Maarika Paun.
14.-18. oktoobril toimub Berliinis
rahvusvahelise projekti „Koolid – tuleviku
partnerid“ (PASCH) online-ajalehe KLICK
koolitus, milles osalevad toimetajad Elina
Lainelo, Kristjan Erik Liive, Andre Kalde ja
Elizabeth Truve 11A.
8. oktoobril külastasid meie kooli
PASCH-koolide kuraator Praha GoetheInstituudis Cordula Hunold ja Tallinna
Saksa Kultuuriinstituudi juhataja Anne
Lind.
Vestlusringis rahvusvahelise projekti
arengutest ja meie kooli õpilaste ning
õpetajate keeleõppevõimalustest osales
meie kooli PASCH-koordinaator Maarika
Paun.

Soovime kogu kooliperele
tegevusrikast ning lõbusat
sügisvaheaega!

MI-NOOR toimub 29. jaanuaril 2015
13., 14. ja 16. oktoobril toimub klasside
pildistamine.
Rahvusvahelisel majanduspraktikal
Saksamaal Flensburgis viibivad sel
õppeaastal Sigrid Muinasmaa 12C ja
Joosep Heinsalu 12B. Info: Maarika Paun.
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