INFOLEHT #1
TEATED
Septembris külastasid kooli mitmed
välisdelegatsioonid: Jaapanist, Erasmus+
õpetajad ja direktorid, haridusametnikud
Horvaatiast, koolijuhid Hollandist ning USAst Silicon Valleyst.
Külalised olid vaimustunud meie
koolimajast, õpilastest ja õpetajatest.
Suur-suur tänu kõigile, kes toetasid
vastuvõttude väga ladusat korraldust!
Suur tänu õpilastele ja lapsevanematele
meeleoluka sügisnäituse eest!
25. septembril külastavad 11. klasside
õpilased uurismitööde aluste raames
Euroopa Liidu noorte teadlaste konkurssi
SpaceX Ülemiste Citys.
25.-29. septembril toimub koolis
Spordinädal 2017, kavas on mitmeid
põnevaid tegevusi. Meelepärase sportliku
tegevuse on valinud endale klassid ise.
Toimuvad klassidevahelised võistlused.
28. septembriks tuleb kõikidel 9. klasside
õpilastel sisestada oma loovtöö teema ja
juhendaja Moodle’isse.
29. septembril toimub Teaduspäev Tallinna
Ülikoolis.
2. oktoobril saab meie kool 114. aastaseks.
Tähistame seda piduliku lipuheiskamisega
kell 8.00 kooli juhtkonna ja õpilasorganisatsioonide osavõtul Lipuväljakul.
2.-6. oktoobril on Ettevõtlusnädal
„Ettevõtlikkus kooli“ 9.-12. klasside
õpilastele. Kooli külastavad vilistlased,
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ettevõtete juhid – ettevõtlikud
firmaomanikud/loojad.

ÕPPETÖÖ
Gümnaasiumi I õppeperiood –
1. september – 20. oktoober
Põhikooli I trimester –
1. september – 24. november
Vahekokkuvõtte I perioodi ja I trimestri
õppetöö tulemuslikkusest ja puudumistest
teevad õppealajuhatajad.

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

JÄRELVASTAMINE
Arvestusliku töö sooritamine on kõikidele
õpilastele kohustuslik. Järelvastamise
võimalus on üks kord 10 tööpäeva jooksul.
Registreerimine järelvastamisele toimub
veebipõhiselt, link on kooli kodulehel.
Registreerida saab kuni eelmise koolipäeva
kella 15.00-ni.
Järelvastamised toimuvad:
Esmaspäeviti – loodusained ruumis 209
Teisipäeviti – võõrkeeled ruumis 106
Kolmapäeviti – sotsiaal- ja
humanitaarained ruumis 314
Neljapäeviti – reaalained ruumis 311

4. oktoobril lähevad 5A ja 5B klass
Nukuteatrisse vaatama etendust
„Pollyanna“. Õpilasi saadavad
klassijuhatajad Kadri Mägi ja Kristi Leibur.
5.-7. oktoobril osaleme esimeses TORE
projekti koolitusmoodulis Kloogaranna
noortelaagris. Osalevad 3 õpilast ja kooli
psühholoog Jaana Loopre ning huvijuht
Kristiina Tiits.

OLNUD SÜNDMUSED
18. septembril toimus TORE projekti
eelkohtumine Viimsi koolis.
20. septembril olid õppekäigul TTÜ
Loodusteaduste laboris Kurgjal 6A ja 6B
klass. Õpilastega koos klassijuhatajad
Maarika Paun ja Ruth Kallas.
21. septembril külastas 4A klass koos
klassijuhataja Polina Martilaga kunstinäitust
From Monet to Klimt – Art in Motion.
22. septembril filmiti Tallinna Ülikooli
eestvedamisel toimuva sekkumisuuringu
pilootprojekti.
4. klasside kogunemistel auditooriumis
tuletati meelde kooli kodukorda ja ühtseid
nõudeid ning räägiti aineõpetuse
süsteemist.
1. klassidele toimusid liiklusteemalised
loengud, kus liiklusega seotud ohtudest
rääkis noorsoopolitseinik Kristel Ulp.
Kõik 1. klasside õpilased said kingituseks
liiklusaabitsa.

KOOLIVORM
Vastavalt kooli kodukorrale kannavad I ja II
kooliastme õpilased igapäevaselt vähemalt
ühte koolivormi elementi.
III kooliastme ja gümnaasiumi õpilased
kannavad klassikaliselt korrektset
riietust.

HUVITEGEVUS
18. septembril alustasid tööd aine- ja
huviringid. Suure osalejatehuvi osaliseks
said G. Kasparovi malekool, 1. klasside
näitering, robootika ja 1. klasside
rahvatantsuring.
22. septembril – vastupanuvõitluse päeval –
heiskasid Pika Hermanni tornis riigilipu taas
meie kooli Liputoimkonna liikmed.
23. septembril osalevad meie kooli 10. ja
11. klasside noormehed EL eesistumise
raames toimuva Noorte teadlaste
konverentsi avatseremoonial lippuritena.
25.-27. septembril toimuvad võõrkeelte
päevad.
5. oktoobril tähistame põnevate
ettevõtmistega Eesti Vabariigi ja Soome
Vabariigi 100. aastapäeva koos
sõpruskooliga Helsingist.
6. oktoobril tähistame õpetajate päeva.

PSÜHHOLOOG
Psühholoog Jaana Loopre vastuvõtu ajad
ruumis 329, E-R 9.00 – 16.30.
Infolehe toimetus:
Karl-Kevin Köörna 10A

