
Tähtis teade
Spordikompleksi ja garderoobi
unustatud arvukas hulk
riietusesemeid, jalanõusid ja muud
olmekaupa ootavad omanikke 21. ja
22. aprillil kell 9.00-18.00
aatriumis. 

Leidke oma ja viige ära kõik
väljapanekulolev väärtuslik
varandus!

Koolipäevikute ja -märkmikute raha 
maksta klassijuhatajatele 25.
aprilliks!

Tänu
Täname 45.kevadkontserdi
korraldajaid, esinejaid ja
pealtvaatajaid!

Eksamid
Riigieksamid on alanud!

16. aprillil kirjutasid 12. klasside
õpilased emakeele lõpukirjandi.
Valida oli traditsiooniliselt 10 teema 
vahel, millest enam leidsid
käsitlemist järgmised teemad:

·Mõttest sünnib tegu, tegudest
saatus

·“Kunst täiendab elu: ta annab
seda, millest elus puudu.” 
(A.H.Tammsaare)
·Meedia juhib ja mõjutab elu
·“Seal, kus on suur armastus,
sünnib alati imesid.”
 (Willa Cather)

12. klassidele jätkub 18.-29.
aprillini tavapärane õppetöö.

LÕPUKELL 12. KLASSIDELE
HELISEB 29. APRILLIL KELL
14.00

Eksamiperiood 12. klassi õpilastele
algab 30. aprillist ja kestab 16.
juunini.
Järgmine riigieksam toimub 3. mail 
ajaloos.

Koolieksamite ajakava on  välja
pandud teadete tahvlile ja kooli
koduleheküljele.

9. klassi õpilaste eksamiperiood
kestab  4. juunist – 16. juunini.

Tasemetööd
Üleriigilised tasemetööd:
20.aprill eesti keelest III klassis
21.aprill eesti keelest VI klassis
4.mai matemaatikast III klassis
12.mai matemaatikast VI klassis

Kooli tasemetööd:
6.mai matemaatikast VI klassis
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11.mai eesti keelest V klassis
(etteütlus).
16.mai etteütlus eesti keelest IV
klassis.

Põhikooli ja gümnaasiumi
tasemetööde ajad pannakse kooli
kodulehele.

Infotehnoloogia katseline
tasemetöö 9. klassi õpilastele
toimub 28. aprillil kolmanda kuni
kuuenda tunni ajal.
Tasemetöö koosneb kahest osast:
kirjalik test (30 minutit) ja
praktilised ülesanded (60 minutit)

28. aprillil on 9. klasside
tunniplaanis muudatusi!

Hindelise arvestuse eelinfo!

Põhikooli 8. klassi ja gümnaasiumi
10. ja 11. klassiõpilased sooritavad
26. mail õpilase poolt valitud aines
hindelise arvestuse.
Hindelise arvestuse hinne kantakse
klassitunnistusele ja seda
arvestatakse aastahinde väljapanekul

Üritused
22.aprillil osalevad 7. klasside
4-liikmelised võistkonnad
Eesti Politsei korraldatud
võistlusmängus “Narkovaba
vanalinn”.
Lisaks Tallinna ajaloo tundmisele
tuleb teada ka seadusandlust, omada 
informatsiooni narkootiliste ainete
mõjust inimorganismile ning teada
politseitöö iseärasusi.

Tallinna Poistekoor ja kooli
lastekoor „Vocal spirit“ Lydia
Rahula juhatusel osalevad 22. ja 23. 
aprillil rahvusvahelisel
koorifestivalil „Tallinn 2005“.
Lastekoor astub zürii ette 22.
aprillil, poistekoor 23. aprillil 
Soovime edu!

26. aprillil kohtub Grete Sõõrumaa
11C, “Lennuk`i” peatoimetaja,
koolilehtede konkursi võitja
“Kresku” toimetusega.

29. aprill toimub 4. klassidele H. C. 
Anderseni tähtpäeva puhul loeng,
mille käigus antakse igale 4. klassi
õpilasele üle Taani Kultuuri
Instituudi ja Eesti
Rahvusraamatukogu poolt
kingitusena Anderseni raamat 
„ Pöial-Liisi“

30. aprillist - 6.maini on meil külas 
Moskva kooristuudio “Radost“ 72
lauljat.
Vastu võtavad külalisi lastekoor,
poistekoor, õp. Lydia Rahula, Alla
Kirillova ja Andres Kask.

3. mail on 8a ja 8b klassi õpilased
Jõgevamaal õppekäigul, teemaks:
KESKKONNAKAITSE EESTIS

4.-5. maini toimub riigikaitse
õppelaager 11. klassi õpilastele
Pärnu jalaväepataljonis.
Väljasõit 4.mail kell 12.00.
Korraldab õp. Siim Alatalu koostöös 
Kaitseministeeriumiga.

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



6. mai on 5.-6. klassidele kevadine
Volbripidu, kus tulevad „külla“ igat
mõõtu nõiad ja nõiakesed. Olge
valvel! Korraldab 6c ja õp. Miilen.

9. mail projekt „ Elu looduses ja
loodusega“. 
Esimeseks ürituseks on 6c klassi käik
Endla looduskaitsealale!  

Saavutused
5.-6. märtsil toimunud Eesti noorte
2005.a. meistrivõistlustel sulgpallis,
saavutasid meie kooli õpilased  Laura 
Vana ja Stina Viljus väga häid
tulemusi.

On selgunud lingvistika olümpiaadi
tulemused!

2. aprillil osales
lingvistikaolümpiaadi eelvoorus 211
õpilast üle Eesti, nende seas 8 meie
kooli õpilast 
(11B ja 12A).

Lingvistikaolümpiaadi lõppvooru, mis 
toimub 14.-15. mail Tartus, on
kutsutud 36 parimat. Meie koolist
võistlevad edasi:
LiisaKivimäe 11B klass
(õp.Toomsalu)
Mattias Linnap 12A klass           
(õp. Jõgise)

12. aprillil saavutasid meie kooli
tublid sulgpallurid Tallinna
Koolinoorte meistrivõistlustel
sulgpallis II koha.
Võistkonna koosseis:
Stina Viljus 9D
Laura Vana 8D
Mark Pahk 10A 
Kaspar Tauman 6C

Toimunud
15. aprillil toimus auditooriumis
debatt teemal “Haridusreformi poolt
ja vastu”. Sisseastumiskatsete poolt
võtsid sõna Marek Sirendi ja
Martin-Johannes Raude, 10A. 
Sisseastumiskatsete vastu kõnelesid
Oskar Gross ja Siim Vahtrus 12A.
Debati hääletuse tulemusena võitsid
katsete pooldajad.

17. aprillil osales Merili Johanson
(11C) Salme kultuurikeskuses
toimunud rahvusvahelisel konkursil
“Tähtede laul 2005"!

50 võistlejast pääses finaali 7 lauljat,
kelle seast saavutas Merili Johanson II 
koha!
Palju õnne! 

20. aprillil toimus Tallinna
Reaalkoolis käesoleva õppeaasta
olümpiaadide Tallinna
piirkonnavoorudes edukalt osalenud
õpilaste ja nende juhendajate-õpetajate 
autasustamine.
Majandus: I koht
Mihkel Härm 12.kl
Reino Pent 12.kl
õpetaja Epp Vodja
Vene keel: I koht
Ennika Võrk 10.kl
õpetaja Alla Kirillova 
Informaatika: III koht
Mattias Linnap 12.kl.

Õnnitleme!

Mõtlemiseks: Kas meie koolist mitte liiga vähe?


