INFOLEHT #6

18. jaanuar 2018

Õppetöö muudatused
alates 22. jaanuarist 2018

11 – Riigikaitse, õpetaja Tanel Pedaru.

II kooliaste
4 – Lõppeb kunstiõpetus ning algab käsitöö
ja tehnoloogiaõpetus.

12. klasside õpilaste
registreerimine eksamitele

5A – Lõppeb ettevõtlusõpe, vahetuvad
robootika rühmad.

Riigieksameid saavad sooritada vaid 20.
jaanuariks registreeritud eksaminandid.

5B – Algab ettevõtlusõpe, vahetuvad
robootika ja digitaalse keeleõppe rühmad.

Riigieksamitele registreerivad abituriendid
end Eksamiteinfosüsteemis (EIS).

III kooliaste

Võõrkeele riigieksami võib asendada
rahvusvahelise eksami tunnistusega, selleks
tuleb kooli esitada rahvusvahelise eksami
tunnistus.

7BC – Vahetuvad British Culture ja
Conversation rühmad.
8A – Vahetuvad elektroonilise muusika ja
arvutiõpetuse rühmad.
8BC – Vahetuvad Conversation ja
arvutiõpetuse rühmad.
9AB – Lõppeb käsitöö ja tehnoloogiaõpetus.
9C – Algab käsitöö ja tehnoloogiaõpetus.
Nimetatud õppeainetes pannakse välja
aastahinne.

11 – Gastronoomia põhialused, õpetaja
David Truusa.

9. klassi lõpueksamite
valimine
9. klasside õpilased teatavad kooli
juhtkonnale 1. veebruariks õppeaine, milles
ta soovib sooritada valikeksami.

Gümnaasium

Valikeksami ained on: ajalugu, bioloogia,
keemia, füüsika, geograafia,
ühiskonnaõpetus, vene keel ja inglise keel.

10 – Lõppevad „Ettevõtluse alused“ ja
valikkursus IT ja digiõpe, algab
Inimeseõpetus, õpetaja Reet Laur.

Õpioskuste võistlus
7. klassidele

Valikkursused

Õpioskuste võistlusel osalevad 7. klasside
viieliikmelised võistkonnad. Koolivoor
toimub ajavahemikus 8. jaanuar –
5. veebruar. Teemaks on „Meie 100-aastane
Eesti“. Iga kool esitab ühe parima võistkonna
võistlustöö hiljemalt 26. veebruariks.
Loovat mõtlemist ja head ettevalmistust!

10 – Tallinna keskaegne arhitektuur, õpetaja
Tiina Meeri.
10,11 – Kultuuriürituste korraldamine,
õpetaja Grete Elmi.
10,11 – Väitluskursus, õpetaja Ingrid Paggi.

Tallinna olümpiaadide
piirkonnavoorud
20. jaanuar – Füüsika Tallinna Reaalkoolis.
26. jaanuar – Emakeel Jakob Westholmi
Gümnaasiumis.
27. jaanuar – Keemia Gustav Adolfi
Gümnaasiumis.
27. jaanuar – Kunst Tallinna Kunstikoolis.
29. jaanuar – Prantsuse keel (elektrooniline,
koolis).
Edu olümpiaadidel!
1. veebruar
Pelgulinna Gümnaasiumis toimub
matemaatikavõistlus „NUPUTA“. Osalevad
Tallinna koolide 5.-6. klasside 4-liikmelised
võistkonnad ja 7. klassi 3-liikmelised
võistkonnad. Iga koolist on oodatud
võistlema mõlemast vanuseklassist üks
võistkond. Nutikat nuputamist!

ÕPPETÖÖ
19. jaanuar
I kooliastme õpilased saavad I poolaasta
tunnistuse.
22. jaanuar
Algab registreerimine 1. klassi katsetele.
15. jaanuar
Algas õpioskuste võistluse koolivoor, mis
kestab 5. veebruarini. Kõikidest klassidest on
osalemas mitmeid võistkondi, parim saab
esindada kooli ülelinnalisel õpioskuste
võistlusel 10. märtsil.

TEATED
Jaanuari viimasel nädalal toimub
KultuuriGildi kultuurikohvik. Jälgige
reklaami!
Algavad kesklinnakoolide 3.-5. klasside
rahvastepalli alagruppide mängud.
23. jaanuar – 4. klasside tüdrukud
26. jaanuar – 5. klasside tüdrukud
1. veebruar – 4. klasside poisid
6. veebruar – 3. klasside võistkonnad

Mänguvahetundide ajad
1A – kolmapäeval 8.45
1B – esmaspäeval 8.45
1C – neljapäeval 13.45
1D – kolmapäeval 13.45

2A – reedel 8.45
2B – neljapäeval 10.45
2C – neljapäeval 12.45
2D – esmaspäeval 12.45

TEGEMISI I JA II
KOOLIASTMES
18. jaanuar
1C ja 1D klass lähevad külaskäigule Kadrioru
raamatukokku. Õpilased tutvuvad
raamatukogu tööga ja saavad kätte Tallinna
Keskraamatukogu kingituse 1. klassi
õpilastele.
24. jaanuar
6C ja 6D klassi õpilastele toimub Hariduse
minifestival. Üritus on projektipõhine ja
kannab pealkirja „Mina ja maailm“. Ürituse
korraldavad Ester Barkala ja külalisena Els
Heile Tallinna Ülikoolist.
27. jaanuar
6C klass koos klassijuhataja Kaja Kadarikuga
lähevad Nukuteatrisse vaatama etendust
„Pollyanna“.
29. jaanuar
4A klass koos klassijuhataja Polina Martilaga
lähevad õppekäigule Energia
avastuskeskusesse.
Õpitoa teemaks on "Kliimamuutused" ja
mitmetahulise temaatika käsitlemisel
tehakse katseid ja arutletakse
kasvuhoonegaaside ja temperatuuri mõju,
tuule tekke, valguse ja teiste probleemide
üle.
30. jaanuar
2A ja 2B klass koos õpetajate Annely Jürgensi
ja Piret Kellamiga lähevad Nukuteatrisse
vaatama etendust „Pollyanna“.
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