Infoleht
poolaasta lõpetamine

» sijuhatajad
16. detsember (T) - 8., 10. ja 11. klassi klasesitavad õpilaste hindelise arvestuse
valikud (tabelina) .
19. detsember (R) - hinded panna välja (hiljemalt
kl 15.00). 11. ja 12. klassi klassijuhatajad esitavad
riigieksamite valiku koos õpilaste avaldustega.
22. detsember (E) - tavaline õppepäev kuni
14.45. Klassijuhatajate aruanded (hiljemalt kl.
9.00). 15.00 õppenõukogu.

» I poolaasta
Lp. gümnaasiumi klassijuhatajad!
tulemused saab õpilane nn valgel
tunnistusel. Õpinguraamat viiakse sisse 10. ja 11.
klassi õpilastele III veerandil. Õpinguraamatusse
kantakse 2003/2004 õppeaasta kõik kursused.
(tagasiulatavalt ka I poolaasta kursuse hinded)
NB! 10. ja 11. klassi õpilastel tuleb III veerandi
alguses tuua õpinguraamatu jaoks foto.

peod ja kontserdid
17.detsember
kell 17.00-19.30 - jõulupidu 5.-6. klassidele
18. detsember
kell 18.00-21.00 - jõulupidu 7.-8. klassidele
22. detsember
kell 10.00 - jõulupidu 1.-2. klassidele
22. detsember
kell 12.00 - jõulupidu 3.-4. klassidele
kell 18.00 - pidu 9. - 12. klassidele, korraldab 12C
kl., õp. Seoriin Jõgise
23. detsember - jõulukontserdid, millele järgneb
klassijuhataja tund.
kell 9.00 - pidulik jõulumuusika 8. - 9. klassidele,
õp. Maarika Paun
kell 10.00 - pidulik jõulumuusika 10. - 12. klassidele, õp. Maarika Paun
1. – 4. klassi õpilastel ja 5A ja 5B klassi õpilastel on enne klassijuhataja tund ja järgnevad
kontserdid:
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16. detsember 2003

kell 11.00
kell 12.00
kell 13.00

7. ja 6. klassid + 5C
3. ja 4. klassid + 5A,B
1. ja 2. klassid

Kuna huvi kooli jõulukontserdi vastu on lastevanemate hulgas väga suur, toimub lisakontsert
neljapäeval, 18. detsembril kell 16.30.

teated

» heategevusprojekt,
Õpilasesinduse eestvedamisel on käivitunud
millesse võivad panuse anda
kõik meie kooli õpilased. Üle kooli kogutakse
annetusi Tallinna Laste Turvakodu toetuseks,
kuna mitte kõigil ei ole jõulud nii maalilised.
Õpilasesinduse liikmed külastasid turvakodu
ning uurisid, mis sealsetele lastele kõige enam
rõõmu võiks pakkuda. Nii otsustatigi annetuste eest muretseda lastele õppevideosid ja
–materjale. Projektist luuakse traditsiooni ning
võib juhtuda, et heategevus ei hakka edaspidi
toimuma vaid kord aastas! Toeta Sinagi!

toimunud

» mälumäng
26. novembril toimus muusika teemaline
5.-datele klassidele
- I koht - 5A võistkond Järvi, Klas, Volmer
- II koht – 5B võistkond Hääletud
- III koht – 5B võistkond Do-re-mi
27. novembril toimus muusika teemaline
mälumäng 6.-datele klassidele
- I koht – 6A võistkond Funny-Bunny
- II koht – 6A võistkond Nimetud
- III koht – 6C I võistkond

» sijuhataja
3. detsembril külastas 9C klass ja klasÜlle Suursaar EV Riigikogu.
» võistlus
3. detsembril toimus sportmängude turniiri
5.-6. klassi poistele.

» viktoriinil
4. detsembril saavutasid Tallinna inglise keele
7. klasside arvestuses Katriin Mats (
7D ) ja Maarja Martinson (7D) 10. koha ja Kristiina Visnapuu (7B) ja Mari Arvisto (7A) jagasid
28.-29. kohta. Kokku osales 72 võistkonda.

9. Tallinna Reaalkool
10. Miina Härma 2
Isiklikud kõnelejapunktid:
1. Laura Tibbo - 21.Kool
2. Tajo Oja - MHG
3. Martin Ojala - TIK
4. Katrin Juhandi - 21.kool

» koos5. detsembril
sõitsid kõik kümnendad klassid
klassijuhatajate ja emakeeleõpetaja Eda
»
9. detsembril osales 38 õpilast keemiaolümKauksiga Viljandisse ja vaatasid Ugala etendust
piaadi koolivoorul. Koolivooru tulemused ja
“Decameron”.

Tallinna piirkonna vooru kutsutute nimed tehakse
teatavaks 15. detsembril.

» last 5.Kristin
detsembril autasustati 7B klassi õpiJürmanni EV Rahandusmin»
10. detsembril toimus sportmängude turniiri
isteeriumi poolt korraldatud kirjandivõistlus 7.-8. klassi poistele.
võistlusel nooremas vanuseastmes I kohaga.
Õp. Sanne Haab. Vanemas vanuserühmas
»
12.-13. detsembril toimus meie Õpilassaavutas 12A klassi õpilane Kristel Lepik
esinduse koolitus Türisalu Puhkekeskuses. Osa
II koha. Õp. Hele Toomsalu.

» kooli Tallinna
Keskraamatukogu
õpilasi esinemise eest

võttis 22 aktiivset noort ja õp. Maarika Paun, kes
said koolitust nii meeskonnatöö kui ka konﬂiktipsühholoogia vallas. Pandi ka alus mitmele uuele
ideele ja ka projektile. Koolitajateks olid Uku
Visnapuu, Birgit Oidram ja Irene Pukk. Õpilasesindus jäi koolitusega äärmiselt rahule!

tänab meie
lastekirjanik
Otfried Preussleri sünnipäeva tähistamiseks välja
kuulutatud “Väikeste lõbusate tondijuttude”
kirjutamise konkursil. Meie koolist kutsuti 5.
detsembril keskraamatukoguse autasustamis-üritusele : Liis Pohla 5B
Grete Raidma 5B
Liisa-Helena Lumberg 5B Laura Varandi 5B
Grete Raidma saavutas jutuvõistlusel II koha ja
eripreemia. Lisaks märgiti ära järgmiste õpilaste
tööd: Andrea Tamm 5B
Kristi Loo 5B
Inger-Helena Kolberg 5B

» laululapsed
13. detsembril esinesid õp. Mare Maasiku
ja 9A klassi tütarlasteansambel õp.

» eelvoor.
6. detsembril toimus füüsikaolümpiaadi
Tallinna piirkondlikku vooru 31.

Assamblee simulatsioon. Osalesid Kaspar Oja,
Oskar Gross, Siim Vahtrus ja Lauri Elevant. Õpilasi juhendas õp. Mare Oja. Kõik osalejad jäid
üritusega väga rahule.

jaanuaril on kutsutud osalema:
Ragne Oja 10B
Kätlin Saluveer 11A
Mattias Linnap 11A

» karikaetapp
7. detsembril toimus üleriigiline keskkoolide
väitluses 24 võistkonna osavõtul.
I koha saavutas Tallinna 21. Kooli võistkond
koosseisus Katrin Juhandi, Laura Tibbo.
Juhendaja Karin Vene
Järgnesid:
2. Rapla Vesiroosi Gümnaasium
3. Tallinna Inglise Kolledz/Tallinna Prantsuse
Lütseum segavõistkond
4. TIK/TPL segavõistkond
5. Rocca al Mare kool
6. Hugo Treffneri Gümnaasium
7. HTG 2
8. Miina Härma Gümnaasium

Kadri Mägi juhatusel Tallinna Haridusameti
korraldatud perepäeval.

» ja ÜRO
13. - 14. detsembril toimus Tartu Ülikooli
Eesti Assotsatsiooni koostöös ÜRO
» ditsiooniline
12. - 16.jaanuaril 2004 toimub koolis trakunstinädal teemal ,,Türgi”.
Korraldab 11C klass

Kaunist jõuluaega, lustilist uut
aastat ja meeldivat puhkust, kallid
kaasõpilased, õpetajad, koolitöötajad!

Infoleht

6

kujundaja Lauri Elevant 12B

