
  Mis toimunud
ü 2. märtsil toimus lõbusa peakatte päev.

Tasemetööd
ü Kätte on jõudnud kooli tasemetööde

tegemise aeg!

III veerandil toimuvad järgmised
tasemetööd:

 7. klass: matemaatika 3. märts

 8. klass: füüsika 1. märts

10. klass: füüsika 8. ja 9. märts

11. klass:   bioloogia 11. märts

ü Kooli tasemetööde hindel on ühe
arvestusliku hinde väärtus.

Üritused
ü 2. märtsil projekti „Teatrimaagia“

raames W. A. Mozarti ooperi „Don
Giovanni“  külastus    6B, 6C ja õp. Miilen.

ü 3. märtsil esineb koolis Tallinna
lasteteater „Trumm“  etendusega „Korras
nagu Norras“

kell  11.00 1. ja 2. klassid

kell  12.00 3. ja 4. klassid

ü 8.märtsil kell 14.00 algab
sporditeemaliste mängude sari 7.-8.
klassidele, esimene teema MM
OBERSTDORF 2005. Kooli aulasse on
oodatud osalema igast klassist kuni kaks
3-liikmelist võistkonda.
Auhinnad! Edukaimale klassile auhinnad
sarja lõpus  2005. a. detsembris. 
Korraldajad: Merilin Piipuu, õp. Pille Päid.

ü 9. märtsil toimub tantsu- ja
liikumiskavade võistlus „Salli mind“ kell
15.00 aulas.

ü 10. märtsil kell 17.00 toimub
omaloominguõhtu „Kaasaegne
muinasjutt“ Tallinna Reaalkooliga 9.
klassidele koos H. Ch. Anderseni
muinasjuttude instseneeringud.

ü 10. märtsil kell 15.00 kammersaalis
etlejate konkurss „Eesti asi“  4. – 6.
klassidele.

ü 11. märtsil kell 13.00 kammersaalis
etlejate konkurss „Eesti asi“  1. – 3.
klassidele.

ü 14. märtsil projekt „Ole normaalne“ 3.
klassid.

kell  9.00 3B

kell 10.00 3C

kell 11.00 3A

ü 15. märtsil projekt „Ole normaalne“ 4. 
klassid  

kell 11.00 4A

kell 12.00 4C

kell 13.00 4B
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ü 14. märtsil korraldab 10C klass ja õp.
Jõgise keskkoolile emakeelepäeva raames 
Martin Ehala loengu.

Olümpiaadid
ü Mattias Linnap 12A saavutas üleriigilisel

informaatika olümpiaadil I koha ja pälvis
Parima abituriendi tiitli.

Samas võistleb Mattias 5.-6. märtsil
Tartus matemaatikaolümpiaadi
lõppvoorus.

ü Üleriigiline matemaatikaolümpiaadi þürii
otsustas kutsuda matemaatika
huvipäevale 11. märtsil Tartus 7D klassi
õpilase Karol Kadariku (kokku kutsuti
12 Tallinna õpilast).

ü Grete Raidma 6B võitis
Rahandusministeeriumi esseekonkursil
eripreemia (õp. Haab).

ü Tallinna Linnavolikogu poolt
algatatud kirjandivõistlusel
tunnustati kümne võidutöö seas
Sarah Marion Miku  5B (õp.
Toomsalu) ja Kais Allkivi 8A (õp.
Haab) töid.

Ekskursioonid
ü 11B klass ja õpetajad Kolk ning Iila ning

12B klass ja õpetajad Raag ning Niitsoo
külastasid veebruari viimasel nädalal
Londonit.

ü NB! Ekskursioonid planeerida
ajavahemikku 27.-29. mai või 31. mai 
kuni 2. juuni!

Tähelepanu
ü Tähelepanu gümnaasiumi õpilased ja

klassijuhatajad!

1. aprillil kell 18.00 toimub maskiball.
Rohket osavõttu ja meeleolukat balliõhtut 
soovib korraldaja klass 11A ja õp. Tibar.

Lõpueksamid
On selgunud põhikooli lõpueksamite
valikud:

Inglise keel 92

Keemia 13

Füüsika 12

Ajalugu 11

Bioloogia 5

Geograafia 3

 Vene keel 2

Katsed
ü Inglise keele süvaklassi katsed

toimuvad 15. märtsil 1.-3. tunni ajal. 
Katsed on inglise keeles ja emakeeles.

ü Katsed keele-reaalklassi toimuvad IV
veerandi teisel nädalal inglise keeles ja
matemaatikas.

ü Katsed keele-humanitaarklassi
toimuvad IV veerandi kolmandal nädalal
inglise keeles ja emakeeles.

Meeleolukat 8. Märtsi!

Toimetajad: Siim Loitme (IX A) ja Siiri Sildmäe (XI B)


