
Üritused
6. aprillil sõidavad Tallinna koolide
10. klasside õpilased projekti
Põlevkivimaa 2005 raames
Kirde-Eestisse tutvuma
põlevkivitööstusega ja selle
keskkonnamõjudega.
Meie koolist sõidab Kirde-Eestisse
igast 10. klassist 12 õpilast ning
õpetajad Suursaar ja Iila.

6. aprillil toimuvad 2. klasside
sportmängude turniirid.

7. aprillil toimub Põltsamaa
Ühisgümnaasiumis
meediakonverents. Teemaks:
"Meedia kui võimalus uurivale 
õppijale." Info õp J.Hirv

13. aprill toimuvad 3 klasside 
sportmängude turniirid.

14.aprill Kooli 45. kevadkontsert
“Estonia” kontserdisaalis
(muusikaõpetajad,
Ü. Vilimaa, K. Oomer, M. Paun)

Tähelepanu!
11 ja 12 aprillil õppealajuhataja A.
Kallas kohtub 12. klasside
õpilastega. Teemaks: Riigieksamite
kodukord. Algavad riigieksamid!
16. aprillil on eesti keele riigieksam. 
Algus kell 10.00 aga kohal olla 9.30
 

Jätkuvad kooli tasemetööd:

7. klass ajalugu 21. aprill

8. klass emakeel 6. aprill

9. klass keemia 18.-19. aprill

10. klass vene keel 5. aprill

11. klass matemaatika 2.-6. mai

Riiklik Eksami- ja
Kvalifikatsioonikeskus viib 28.
aprillil läbi infotehnoloogia katselise
tasemetöö 9. klassidele.

Katsed!
  
7. aprillil toimuvad katsed
keele-reaalklassi.(inglise keel ja
matemaatika).

13. aprillil toimuvad katsed
keele-humanitaarklassi.(inglise keel
ja emakeel).

Meie kooli õpilased alustavad kell
14.00.
Teiste koolide õpilased alustavad 
kell 15.00.

Toimunud
Ajaloouurimustööde võistlusele
Igapäevaelu Eestis XX sajandil 
saadeti 10 uurimistööd , mille
koostasid 10. ja 11. klasside
õpilased. (õp. Oja, Räis, Pikamäe,
Kallas)

III veerandi viimasel päeval osales
72 õpilast rahvusvahelisel
matemaatikavõistlusel Känguru
2005.  Esmakordselt liitusid
võistlustega 3.-4. klasside õpilased.

Infoleht 10 5. aprill 2005



30. märts-4.aprill toimus "Tuli! Ole 
ettevaatlik!"
7. klassidele Raua 1
ennetustegevus ja
tuletõrjevahendite tutvustus
koostöös Harjumaa Päästeametiga

1. aprill toimus  maskiball
korraldas 11a , õp. M. Tibar. Suured
tänud neile! 

2.aprillil toimus põhikooli õpilastele
esmakordselt G5 teatrifestival
“RAMBIVALGUS 2005", mille
korraldajaks oli Tallinna Reaalkool.
Üritusega tähistati Hans Christian
Anderseni 200. sünniaastapäeva.
Meie kooli esindas põhikooli näitering 
Kristiina Oomeri juhendamisel
lavastusega ”Metsluiged". ning neid
tunnustati hea liikumise ja ideaalse
näitlejate omavahelise koostöö eest.
Õnnitleme ja soovime edu! 

2. aprillil osales 10 gümnaasiumi
11. ja 12. klassi õpilast
lingvistikaolümpiaadil
(õp. Toomsalu ja Jõgise )

Meie kooli näitering esineb 15. - 17.
aprillini teatrifestivalil Soomes
Kankaanpääl lavastusega “Maa millel 
sa käisid” 

Saavutused
30. märtsil toimus meie võimlas
kesklinna koolide 5. klassi tüdrukute
rahvastepalli finaalvõistlus kus meie
kooli tüdrukud saavutasid väga tubli
esikoha.

Mihkel Härm (12A) ja Reino Pent 
(12A) pälvisid majandusolümpiaadil I 
koha, nad võistlevad edasi
üleriigilises voorus.

Juhendaja õpetaja Epp Vodja

Matemaatikaolümpiaadi lõppvooru
tulemuste põhjal on Mattias Linnap
(12A)
arvatud rahvusvahelise
matemaatikaolümpiaadi Eesti
võistkonna kandidaadiks.  
Valikvõistlus Eesti võistkonna
väljaselgitamiseks toimub 3.-4.
aprillil Tartus.

Ennika-Anneli Võrk (10A)  saavutas
vene keele piirkondlikul voorul I koha 
ning vabariiklikul voorul II koha 
(õpetaja Kirillova)

Inga Jürgens (12C) saavutas vene
keele piirkondlikul olümpiaadil VII
koha ja vabariiklikul olümpiaadil III
koha (õpetaja Kuznetsova)

Matemaatikavõistlusel “Nuputa”
saavutas 7. klasside võistkond 4.-5.
koha

Briti Nõukogu ja Briti Suursaatkonna
korraldatud plakativõistluse “Minu
briti eakaaslane võidutöö autorid on
Mihkel Virkus, Kristo Timberg ja Kadi 
Käppa 10B klassist.

  

“Kui lähen pensionile, lõpetan
raamatu!” 
“Te kirjutate?” 
“Ei, ma loen!” 

Meeleolukat naljakuud!!!

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


