
Infoleht                           

Tähelepanu!

» Põhikoolile!
Esimese veerandi hinded pannakse välja 20.
oktoobril hiljemalt kella 15.00.

» 16. oktoobril on huvilistel võimalus
külastada II Rahvusvahelist filmifestivali
"Tallinn 2004" Rahvusraamatukogus.
Sissepääs  tasuta!

Ramatukogu lugemissaal on avatud
8.00-17.00.Printimine tasuline!

Head koolikaaslased!Hoiame kohviku
puhtana.Keegi ei lahku kohvikust toidu ega
joogiga!Ole klultuurne!

Teated

» 22. oktoobril 7.-9. klassideni
tavapärane õppetöö kuni seitsemenda
tunnini.Seitsemneda tunni ajal klassijuhataja
tund!
Gümnaasiumil on tavapärane õppepäev!

Koolilehe Lennuk uus toimkond:
Grete Sõõrumaa
Madis Ligema
Merili Johanson
Teele tammeorg
Mari Krusten
Liisa Kivirand
Marten Kuningas
Rasmus Toompere

» 15. oktoobril toimub kooliraadio
aparatuuri paigaldamine,seadistamine ja
töölerakendamine.

» 15.-16. oktoobril toimub Türisalus
ÕOV koolitus, mille jooksul käsitletakse
kolme teemavaldkonda.

Üritused

» 13. oktoobril algab 3. klasside
sportmänguturniir.

» 14. oktoobril kell 15.00
Lingvistikaolümpiaadi infopäev Tallinna
Prantsuse Lütseumis.

» 15. oktoobril kell 15.00 toimub 5.-6.
klassidele moeshow "Moekas sügis".

» 10.-12.klasside eesseekonkurss.
Teemad:
"Tarkus kuulub minevikule, tegevus olevikule 
ning rõõm tulevikule" (Hiina vanasõna)
"Haridus on see, mis jääb pärast õpitu
ununemist"
"Kõige tähtsam on silmale nähtamatu"
Saint-Exupery

Tööde esitamise tähtaeg on 16. november!

» 19. ja 20. oktoobril 3. ja 4. klasside
projekt "Ole normaalne".

Halloweeni peod

19. oktoobril 3.-5. klassidele.
20. oktoobril 6.-8. klassidele.

» 18.-22. oktoobrini 1.-9. klasside 

       13. oktoober   2004
3



joonistusvõistlus ning kunstinäitus 
"Ei rämpstoidule!Säästa loodust!".

» 22. oktoobril kell 15.00 õppenõukogu

» 23.-28. oktoobrini kooli poistekoor ja
lastekoor külas Müncheni laste- ja
poistekooril.Kaasa sõidavad Lydia Rahula ja
Maarka Paun.

» 8C klass osaleb majandusõppe
projektis Põhja-Iirimaaga.

Mis tulekul
» II veerandi esimesel nädalal toimub
õpilasvahetus Talllinna Tõnismäe
Reaalkooliga.
Õpilasvahetus  toimub sel aastal 2 grupis:

8.-12. november õpilased, kes osalesid
vahetusõpilastena eelmisel õppeaastal.
Info - grupijuht Virve Saarevet 12A

Jaanuari algus 10.-11.klasside õpilased
Registreerimine vene keele õpetajate juures

» 2.-4. detsembril toimub kahe kooli
õpilastele ühine ekskursioon
Pihkva-Novgorod.
Soovijaid registreerib õp. Maarika Paun

» 18. oktoobril kell 16.30 auditooriumis
arutelu
"Koolivorm-poolt või vastu" oodatud 8.-12.
klassid.Korraldab ÕOV, moderaator Mirjam
Sutrop.

» 14. oktoobril kell 16.00-19.00 Tallinna
Tehnikaülikoolis.Harvardi Ülikooli
Vilistlaskogu Eestis ja Põhja-Ameerika
ülikoolide teabekeskus TTÜ-s kutsuvad kõiki
huvilisi seminarile.
"Ka sina võid õppida Harvardis!"

Müüdid ja tegelikkus USA tippülikoolide
ümber.

Teemad:
USA haridussüsteem ja õppimisvõimalused
bakalauruseõppes
Harvardi ülikooli esitlus
Testid TOEFL ja SAT
Välisõpingute finantseerimine
USA viisaküsimused

» 5. novembrini on võimalik osaleda
Kodanikupäeva fotokonkursil.Konkursi
tingimused kooli koduleheküljel!

» 28.-30 oktoobrini saavad kolm meie
kooli õpilast osaleda noorte
meedialaagris.Registreerimine õp. Juta Hirve
juures.

» 29. oktoobril - 1. novembrini osaleb
meie kooli 10-liikmeline esindus Euroopa
Parlamendi simulatsioonil.

Vahetusõpilaseks välismaale!
YFU teabetund meie koolis neljapäeval, 21.
oktoobril kell 15.00 kammersaalis.Infot
jagab Maarika Paun.

Eelteated

» 12.-13. novembril Tartu Hugo Treffneri 
Gümnaasiumi - Pärnu Sütevaka
Humanitaargümnaasiumi - Tallinna 21. Kooli
humanitaarprojekt

» 17. novembril tähistame koolis
Isadepäeva koos isade ja vanaisadega.

Aktiivset pingutamist õppeveerandi
lõpetamiseks!Kosutavat
sügisvaheaega!




