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saavutused
• Vene keele vabariiklikul olümpiaadil 

saavutas Kristina Rebane 11B esikoha ning 
võistleb edasi rahvusvahelisel olümpiaadil 
Moskvas. Õp. Alla Kirillova. 

• Kesklinna Kaunitari valimisel saavutas 
esikoha Enel Arula 11C  klassist. 

• Κoolisisese võrkpalliturniiri tulemused: 

I koht  12A

II koht  10A 

III koht 10B 

IV koht 10C 

vastuvõtukatsed
• Inglise keele süvaõppega 7D klassi klassi 

katsed - 9. aprill kell 15.00

 Inglise keele kirjalik test
 Inglise keele suuline osa

• 10A - keele-reaalklassi katsed - 15. aprill 

kell 15.00

 Inglise keele kirjalik test
 Matemaatika

• 10C - keele-humanitaarklassi katsed - 17. 

aprill kell 15.00

 Inglise keele kirjalik test
 Emakeel

tasemetööd 
• 9B ja 9D klassi inglise keele tasemetöö 

toimub 10. aprillil. Tasemetöö on ühtlasi 
arvestatav 10B klassi inglise keele katsena. 
Süvaklassi tasemetööd teevad kaasa ka 9A 
ja 9C klasside õpilased, kes kandideerivad 
süvaklassi õpilastega võrdsetel alustel 
tulevasse 10B klassi.

tähelepanu, abituriendid
• Emakeele riigieksam toimub 12. aprillil 

algusega kell 10.00

 Kohal peab olema kell 9.30 !

 Kaasa võtta isikut tõendav dokument (EV 
pass või ID-kaart)

 9.-11. aprillil on 12. klassidel eksamieelsed 
vabad päevad. Toimuvad konsultatsioonid

 Nobedat sulge ja lennukaid mõtteid!

lastevanematele
• Avatud uste päevad:

 •   Kolmapäeval, 2. aprillil kell 17.00 - 18.00
    7.-9. kl lastevanemad
 •   Reedel, 11. aprillil kell 17.00 - 18.00
    10.-12. kl lastevanemad
 •   Reedel, 11. aprillil kell 18.00 - 18.40
    kontsert
 •   Kolmapäeval, 16. aprillil kell 17.00 - 18.00    

   1.-6. kl lastevanemad
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Olgem oma koolimaja väärikad perenaised ja peremehed. Toredaid tulemusi, jätkuvaid 

häid saavutusi ja koolirõõmu kõigile.

Direktor
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mis toimumas
• 4. aprillil kell 18:00 toimub Tallina 

Reaalkoolis omaloomingu õhtu. Oodatakse 
esinejaid kõikvõimalikest valdkondadest. 
Soovi korral võib võtta ühendust Mihkel 
Kamaga telefonil 055 633 145 või Katrin 
Juhandiga 11A klassist.

• 6. aprillil toimub Tallina Inglise kolledžis 
G5 mälumäng teemal “Silmaring”. Igast 
koolist oodatakse kolm kolmeliikmelist 
võistkonda. Huvitatutel pöörduda Katrin 
Juhandi 11A kl. poole.

• Τoimumas on fi lmil “Vanad ja kobedad 
saavad jalad alla“ põhinev kirjandivõistlus 
teemal: “Film - Elu peegel”. Tähtaeg on 30. 
aprill. Paljude muude auhindade kõrval saab 
võitja X-XII klassidest 2000 EEK ja V-IX 
klassidest 1000 EEK. Lisainfo emakeele 
õpetajatelt

kevadkontsert
• 43. kevadkontsert toimub neljapäeval, 10. 

aprillil kell 19.00 Estonia kontserdisaalis. 
Peaproov eriplaani alusel 8. aprillil 18.30-
21.00 ja 10. aprillil 16.00-18.30

kammerkoor
• Kooli kammerkoori kontserdid:

 •   Reedel, 28. märtsil Tallinna Tõnismäe
 Reaalkoolis
 • Laupäval, 5. aprillil kell 17.00 Pärnu 

Eliisabeti kirikus 
 •   Reedel, 11. aprillil kell 18.00 Tallinna 21.
 Kooli aulas

meeldetuletus
• Lõppemas on sümboolikakonkursi koolisärgi 

kavandite esitamise tähtaeg.

Riina Gross 11B 

Lauri Elevant 11B

Laura Tibbo 11A

Grete Soosalu 11B

Peatoimetaja:

Kujundaja:

Toimetajad:

Infolehe toimkond 

soovib kõigile

  lahedat 

huumorimeelt  

naljakuul!


