INFOLEHT #3
SAAVUTUSED
Ülelinnalisel 7.-8. klasside inglisekeelsel
võistlusel saavutasid meie õpilased Markus
Martinson 8C ja Martine Margna 7C III
koha. Võistluse teemaks oli „Šotimaa“.
Juhendajad õpetajad Ruth Kallas ja Merle
Teever. Palju õnne!
28. oktoobril toimus Tallinna Reaalkoolis
vabariiklik õpioskuste võitluse finaal. Meie
kooli esindas 6B klassi võistkond, kes
saavutas III kohta. Õpilasi juhendas
klassijuhataja Ruth Kallas. Palju õnne!

AINEVÕISTLUSED
Integratsiooni Sihtasutuse eestvedamisel
toimub 31.10–4.11 veebipõhine
kodanikupäeva viktoriin. Viktoriinist saavad
osa võtta 5.-12. klasside õpilased ja selle
eesmärk on süvendada teadmisi Eesti
Vabariigi toimimisest, inim- ja
kodanikuõiguste, vabaduste ja kohustuste
ning Euroopa Liiduga seonduvast. Parimad
vastajad selgitatakse seitsmes kategoorias.
Esimesena astuvad olümpiaadide
võistlustulle geograafiahuvilised. Teisipäeval,
14. novembril toimub 7.-12. klasside
õpilastele elektrooniline geograafiaolümpiaadi koolivoor.
7.-8. klassidel kell 11.00–12.45,
9. klassil ja gümnaasiumil kell 13.00–15.00.
Olümpiaadist osavõtjad peavad ennast ise
HITSA Moodle’i kasutajaks registreerima!
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I TRIMESTRI LÕPETAMINE
PÕHIKOOLIS
22. ja 23. novembril toimuvad
auditooriumis 9. klasside õpilaste loovtööde
kaitsmised.
24. novembril aktiivõppepäev 1.-8. klasside
õpilastele
24. november – I trimestri hinded välja.

HUVITAVAID ETTEVÕTMISI
7. novembril sõidavad 5D ja kõk 9. klasside
õpilased Lääne-Virumaale ja külastavad
geograafiatunni raames Puhta vee
teemaparki. Vastus saadakse küsimustele
„Kuidas tekib puhas põhjavesi – joogivesi?
Kuidas sõltub elu puhtast veest? Millest
sõltub vee kvaliteet?“ Õppesõidu
korraldavad õpetajad Tiiu Uibo ja Ülle
Suursaar.
8. novembril sõidavad 12. klasside õpilased
Tartusse, kus külastavad Eesti Rahva
Muuseumi, õhtul vaadatakse
„Vanemuises“ dramaatilist-tantsulist
tõlgendust Mihhail Bulgakovi romaanist
„Meister ja Margarita“. Väljasõidu korraldab
õpetaja Epp Priimägi, õpilasi saadavad
õpetajad Leelo Valgma ja Merilyn Meristo.
16. novembril peab Tartu Ülikooli
geenitehnoloogia tudeng Inge Varik
Bioteaduste Üliõpilaste Seltsist 9.-11.
klasside bioloogiahuvilistele loengu teemal
„Toit meie geenidele“. Korraldab õpetaja
Riina Otsus.

16. novembril osalevad Paul Johannes Kalda
ja Hanna Gerta Alamets 12A klassist ja
õpetaja Ingrid Paggi UNESCO Eesti
rahvusliku komisjoni ja Tartu Ülikooli
eetikakeskuse poolt korraldatud
filosoofiapäeval Tartus, mille teema on
„Kogu inimkond kui üks ühiskond – kas
näilisus või reaalsus globaliseeruvas
maailmas?“

ÕPILASESINDUS TEATAB
8. novembril kell 17.30 korraldame isadele
ja vanaisadele toreda õhtupooliku. Peale
tervituskontserti saab osaleda 8 erinevas
töötoas. Info ja registreerimine kooli
kodulehel. Korraldab Noorteparlament.

TEATED
20. oktoobril toimus Hõimupäevade raames
9. klassidele mälumäng “Soome Vabariik 100“,
mille võitis 9A klass 9C ja 9B klassi ees.
Järgmine mälumäng teemal „Spordiaasta
2017“ toimub detsembri lõpus.

mänguvahetund ja kõige noorematele väike
esitlus, et tutvustada Halloweeni.
31. oktoobril ja 1.-3. novembril toimub
klasside pildistamine. Info klassijuhatajalt.
2. ja 3. novembril korraldab Goethe
Instituut oma partnerkoolidele
kunstiteemalised õpitoad Berliini kunstnike
kollektiiviga Tape That.
Töötoad viiakse läbi Sally Stuudios ja Tallinna
Teletornis.
Meie koolist osalevad projektis: Anna Kottel,
Alexandra Pakkonen, Ellen Emilie Laaksonen,
Emilie Strus, Carolyn Vool 8B, Elise Lissel
Pähkel, Grete Laura Kunnas 8C ja Robin
Kaiküll 7B.
6.-7. novembril tutvustavad vabatahtlikud
selleaastase noorte filmifestivali Just Film
kava.
Täpne aeg klassijuhatajatelt.
7. novembril toimub programmi Hooliv
Klass tegevuskava tutvustamine osaleva
klassi lastevanematele.

25.-27. oktoobril olid 12. klasside huvilisedõpilased Eesti Lennuakadeemias
tudengivarjuks.

10.-11. novembril toimub 16. Kolme Kooli
Kokkutulek, sel aastal on teemaks SIURU 100
ja korraldajaks Hugo Treffneri Gümnaasium.

30. oktoobril tähistasime koos Staabi- ja
Sidepataljoni aastapäeva.
Kell 10 algas pidulik jalutuskäik Kaitseväe
orkestri saatel, milles osalesid ka kooli
Liputoimkond ja meie 11. klasside
riigikaitseõpilased, kell 10.20 toimus
tseremoonia kooli ees mälestusmärgi juures.
Tseremoonial osalesid kooli juhtkond ja
õpilasorganisatsioonid.

13. novembril kell 18.00 toimub
kammersaalis esmakordselt sel õppeaastal
kultuurikohvik.
Külas TOM OLAF URB (REKET).
Korraldab KultuuriGild.

31. oktoobril toimus koolis Põhja-Ameerika
laste seas populaarse Halloweeni
tähistamine.
Sellel päeval olid oodatud stiilsed kostüümid
ning sobilikud elemendid rõivastuses.
Toimus teemakohane Kahoot,

16.-18. novembril toimub Kloogaranna
Noortelaagris NÜ TORE juhendajate ja
tugiõpilaste koolituse II moodul, milles
osalevad Kirke Kupits, Bianka Põldroos,
Andreas Ahi 6D, huvijuht Kristiina Tiits ja
koolipsühholoog Jaana Loopre.
20. novembril toimub 1.-6. klassi õpilastele
Eesti Kontserdi koolikontsert seoses
novembrikuu rahvakalendri tähtpäevadega.
Esineb Marju Kõivupuu ja sõbrad kavaga
„Suu säeb sõnu, meel mõistab muusikat“.

PÕNEVAID TEGEMISI I JA II
KOOLIASTMES
30. oktoobril käis 6A klass koos
klassijuhataja Maarika Paunaga õppekäigul
Tallinna Botaanikaaias.

1. oktoobrist – 30. novembrini osaleb 5A
klass Nukuteatri Rõõmumängus, milles on
ainult üks reegel: leida iga asja juures
midagi, mille üle rõõmustada ja tänulik olla.
Mida raskem on olukord, seda põnevam on
mäng.

30. oktoobril vaatas 5A klass koos
klassijuhataja Kadri Mägiga Rein Rannapi
rokkooperit „Nurjatu saar“.
31. oktoobril käis 6B klass õppekäigul
filmimuuseumis. Õpilasi saatis õpetaja
Tiina Pikamäe.
31. oktoobril pidas Halloweeni-teemalist
klassipidu 3D klass koos klassijuhataja
Kaja Männikuga.
1. novembril osaleb 6C klass Kunstihoone
haridusprogrammis Eksperimenta! Lõhates
majandust – “Tooteid igaks elujuhtumiks 1”.
Õpilasi saadab klassijuhataja Kaja Kadarik.
1. novembril vaatab 2C klass koos
klassijuhataja Helbe Laansaluga Estonias
„Pipi Pikksukka“.
2. novembril vaatab 6B klass koos
klassijuhataja Ruth Kallasega Nukuteatris
etendust „Kentsakas juhtum koeraga öisel
ajal“.
6. novembril tuleb külaline Teliast 4A klassi
õpilastega vestlema küberkiusamise teemal.
Lisaks ootab õpilasi klassijuhataja Polina
Martila sõnul üllatus.
7. novembril osaleb 3D klass koos
klassijuhataja Kaja Männikuga KUMU
haridusprogrammis.
7. novembril läheb 5A klass koos õpetaja
Tiiu Uiboga õppekäigule veepuhastusjaama.
16. novembril lähevad kõik 1. klassid koos
klassijuhatajatega vaatama etendust „Sipsik
ja vana aja asjad“.

Infolehe toimetus:
Karl-Kevin Köörna 10A

