Infoleht 10

25. mai 2015

Põhikooli lõpueksamid

19. juuni – järeleksamid (vajadusel)

28. ja 29. mail toimuvad 9. klasside
õpilastele eksamieelsed konsultatsioonid.

19. juuni kell 12.00 – gümnaasiumi
lõpuaktus

1. juuni – eesti keele lõpueksam
5. juuni – matemaatika lõpueksam
10. juuni – valikeksamid
11. juunil – inglise keele suuline osa

Uurimistööde kaitsmine

Kõik lõpueksamid algavad kell 10.00.
Kohal olla 30 minutit varem.

Õppeaasta lõpetamine
25. mai – 12. klasside õpilastele hinded
välja
26. mai kell 13.00 – lõpukell
29. mai – 2.-11. klasside õpilastele
hinded välja
1. juuni – õppekäikude päev, 2. klasside
spordipäev
2. juuni – aktiivõppepäev 1.-8. klassidele
Gümnaasiumiklassidele esineb 10C klass
etendusega „Seto lugu“
3. juuni – viimane koolipäev, toimuvad
aktused ja klassijuhatajatund
kell 9.00 – 3.-4. klassid
kell 10.00 – 5.-6. klassid
kell 11.00 – 1.-2. klassid
kell 12.00 – 7.-8. klassid
kell 13.00 – 10.-11. klassid
4. juuni – 12. klassi arvutiõpetuse
koolieksam
9. juuni – 12. klasside koolieksamid
17. juuni kell 14.00 – 9. klasside
lõpuaktus

11. klasside uurimistööde kaitsmine
toimub 27.-29. mail auditooriumis.
Uurimistööde kaitsmise komisjonid on
moodustatud valdkonnapõhiselt.
Uurimistööde kaitsmisest on vabastatud
11. klasside õpilased, kes osalesid
üleriigilisel õpilasfirmade võistlusel.
Uurimistööde järelkaitsmine toimub
15. juunil. Töö esitada 8. juunil.

Autasustamine
25. mail kell 15.00 on aulas juhtkonna
vastuvõtt parimatele olümpiaadidel ja
ainevõistlustel osalejatele ning nende
juhendajatele ja aineõpetajatele ning
koolielu edendajatele. Tänuvastuvõtule on
kutsutud 159 õpilast ning 27 õpetajat.
Täpsemalt vaata kooli kodulehelt.
29. mail autasustatakse Tallinna
Lillepaviljonis 2014/2015 õppeaasta
olümpiaadidel edukalt osalenud Tallinna
õpilasi ja nende juhendajaid.
Autasustamisele on palutud David
Truusa 9B, Albert Mihkel Ulla 9A, Robin
Nool 9B, Helen Laane 9B, Peter Alex
Mahhov 9B, Britta Pung 12B ja Raul
Gross 12A ning õpetajad Sanne Haab,
Marju Tapfer, Alla Kirillova, Tiina
Pikamäe, Riina Otsus ja Eve Sildnik.

Riigikaitse välilaager
29.-31. mail osalevad 11. klasside
riigikaitse valikkursuse õpilased
traditsiooniliselt kevadises välilaagris.

Karjääriõpetus
8. klassidel toimusid karjääritunnid
koostöös Töötukassaga teemadel:
tööandjate sõnumid, ülekantavad
oskused, suveks tööle.
Traditsiooniliselt toimuvad 8.klasside
õppekäigud ettevõttesse:
8A – Eesti Televisioon – 28. mail
8B – Tallinna Vesi – 1. juunil
8C – Mektory – 1. juunil
Info: Maarika Paun.

ÕE viis 7.-11. klasside õpilastel hulgas
läbi küsitluse uute aine- ja
huvialaringide avamiseks. Enim on huvi
IT valdkonna, sisekujunduse, kokanduse,
esmaabi, filmi ja fotograafia vastu.

Täname kõiki meeldiva koostöö
eest!

Muid teateid
19. mail toimus 4.-5. klassidele uuel
õppeaastal avatava robootikaringi
avaüritus.
Robootika.COM juhendajad tutvustasid
õpilastele legoroboteid, tutvumisele
järgnes arvuka osalejaskonnaga õpituba.
26. mail kell 13.00 heliseb abiturientidele
viimane koolikell, aktuse korraldavad
10. klassid.
26. mail kell 19.00 algab aulas ball,
korraldajaks 11A klass.

Õpilasesindus teatab
7. mail toimus Reaalkoolis G5
aastakoosolek. Heideti pilk tehtule ja
arutati tulevikuplaane.
GAG-i presidendi ettepanek, muuta G5
mittetulundusühinguks, ei leidnud teiste
koolide toetust. Olulisi vastuargumente
esitas meie kooli ÕE, kuna eelnevalt oli
sel teemal peetud nõu jurist vil! Anti
Kodariga.
19. mail tegi oma tööst kokkuvõtte
Noorteparlament. Uuel aastal otsustati
senisest enam panustada heategevusse
ja spordiürituste korraldamisse.
Uus president ja asepresidendid annavad
ametivande septembrikuu alguses, nii on
ÕE juhtkond tuttav ka uutele 10. klasside
õpilastele.
Alates 20. juunist täidab ÕE presidendi
kohuseid asepresident Lisanna Männilaan.

Ilusat
õppeaasta
lõppu!
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