Infoleht 2
MEELDETULETUS
Vastavalt kooli kodukorrale kannavad I ja II
kooliastme õpilased igapäevaselt vähemalt
ühte koolivormi elementi.
Kahjuks on hetkel märgata palju selliseid
õpilasi, kes kodukorra nõudeid ei täida.
Tuletame meelde, et kooli kodukord on
täitmiseks kõikidele õpilastele.

SAAVUTUSED
Grete Laura Kunnas 7C pälvis üleriigilisel
väikeste kodu-uurijate võistlusel teemaga
„Kodumaja jutustab“ võidu. Võistlustööd
juhendas õpetaja Ester Barkala. Palju õnne!

KOOLIEKSAMID 12.
KLASSIDE ÕPILASTELE
Gümnaasiumi koolieksamiaine valiku
avalduste esitamise tähtaeg on 13.
oktoober 2016.
Koolieksamiained:
Ajalugu – kirjalik
Arvutiõpetus – kirjalik
Bioloogia – suuline
B - keel (vene keel) – kirjalik ja suuline
C - võõrkeel (hispaania, saksa ja prantsuse
keel) – kirjalik ja suuline
Füüsika – kirjalik
Keemia – kirjalik
Geograafia – kirjalik
Ühiskonnaõpetus – kirjalik
Gümnaasiumi koolieksam toimub 31. mail
2017.

26. sept 2016
27. septembril toimub majandusõpetuse
(Entrepreneurial Skills Pass) E-eksam.
Rahvusvaheline sertifikaadieksam on
võrdustatud koolieksamiga.

9. KLASSIDE LOOVTÖÖD
Loovtööde temaatika ja juhendajate
esitamine tähtaeg on 3. oktoober.
9. klasside loovtööde kaitsmine toimub I
trimestri lõpus 24. ja 25. novembril.

KONSULTATSIOONID
Konsultatsiooniajad on kooli kodulehel
rubriigis – Õppetöö – Konsultatsioonid ja
õpiabi.

PRAKTIKANDID KOOLIS
Tallinna Ülikooli 5 õpetajakoolituse üliõpilast
vaatlevad üle nädala reedeti kuuel korral
õppetööd erinevates kooliastmetes.
Mariann Nirk, Ariel Marksalu, Anne-Lys
Kuldma ja Marit Jalakas on muusikaõpetaja
eriala üliõpilased ja Regina Reiljan
kehakultuuri eriala üliõpilane.
Esimest korda olid praktikandid tundides 23.
septembril. Huvitavat ja inspireerivat
praktikat!

7. OKTOOBRIL TÄHISTAME
ÕPETAJATE PÄEVA
Sellega seoses annavad 3. ja 4. tunni ning
õhtupoolsetele klassidele 6. tunni
abituriendid.
Palume kõikidel õpilastel igakülgselt ja
sõbralikult toetada verivärskeid pedagooge.

Kooli juhivad õpetajate päeval:
Direktor – Katrina Ahun 12B
Õppealajuhataja 7. - 12. kl. – Raimond Lume
12A
Õppealajuhataja 1. - 6. kl – Triin Marleen
Kruusimäe 12C
Huvijuht 7. - 12.kl. – Grete Elmi 12B ja
Johanna Velt 12C
Huvijuht 1. - 6. kl – Markus Kuris 12A
Arendusjuht – Marit Kobakene 12C

TEGEMISI I ja II KOOLIASTMES
23. septembril kell 11.00 esitas Eesti
Improteater muusikali kooli aulas, millest
saavad osa 5AC ja 6AC.
Oktoobris toimuvad algklassides
Meremuuseumi koolitunnid „Muuseum
kohvris“.
30. septembril toimub Ehte gümnaasiumi 5.
klassi ja meie kooli 5B klassi ühisprojekt,
mille raames erinevat keelt kõnelevad
noored seiklevad Viikingite külas. Üritust
korraldab MTÜ OleLukoe.
3. oktoobrist algab Tervise Arengu
Instituudi konkurss „Suitsuprii klass“.
6. oktoobril toimub Järve terviseradadel
kesklinnakoolide 3. - 7. klasside
murdmaateatejooks. Võistlus toimub
poistele ja tüdrukutele eraldi, võistkonna
suurus 5 õpilast. Distantsi pikkus on 450
meetrit.
Hoiame kõigile osalejatele pöialt selle
aasta kesklinnakoolide esimese võistluse
edukaks läbimiseks!

MUID TEATEID
Tänu õpetajatele ja õpilastele 16.
septembril toimunud Euroopa riikide
välishindamiskomisjonide SICI inspektorite
ning ERASMUS+ õpetajate vastuvõtmise
õnnestumise eest!
Külastatud õppetunde hinnati kõrgelt.

3. oktoobril alustavad koolis tööd aine-ja
huvialaringid. Täpsem ajakava ja ruumiplaan
kodulehel.
6. oktoobril algab koolis keemiahuvilistele
Tartu Ülikooli Teaduskooli praktikumide
moodul: Keemia õpituba, juhendajateks
ülikooli õppejõud ja meie keemiaõpetajad.
10. oktoobril toimub praktiline õpe projekti
„Lahe geograafiatund“ GLOBE raames 7. ja
10. klasside õpilastele, kus keskendutakse
atmosfäärimõõtmistele. Läbiviijateks: GLOBE
juhendajad-eksperdid ja õpetaja Ülle
Suursaar.
10. - 18. oktoober osalevad rahvusvahelise
projekti „Kooli – tuleviku partnerid“
veebipõhise õpilasajalehe toimetajad Eduard
Ülevain 12C ja Iris Persson 11C Berliinis
meediakoolitusel.
27. oktoobril läheb 10C klass vaatama
dokumentaalfilmi „Pabertiigrid“, mis toimub
kinos Sõprus projekti Klassiga kinno raames.
Filmi juhatab sisse õiguskantsleri laste ja
noorte õiguste
osakonnajuhataja/õiguskantsleri nõunik
Andres Aru.
Tallinna ettevõtluspäeva raames osalevad
9. klasside õpilased ja karjäärikoordinaator
Maarika Paun 5. oktoobril
inspiratsioonihommikul „Miks ma pean?“.
Rahvusvahelise muusikapäeva
tähistamiseks toimub koostöös Eesti
Kontserdiga 28. septembril kell 15.00 kooli
aulas Gerli Padari kontsert „Elu muusikas“.
Osalevad 7. - 9. klassid.

ÕPILASESINDUS TEATAB
Õpilasesinduse esimene koosolek toimub
esmaspäeval, 26. septembril kell 15.00.

INFOLEHE TOIMETUS:
Raimond Lume 12A

