
Tähelepanu
 
15.-16. septembril
tulevikutoodedete näitus
põhikooliõpilastele! 
Jälgi juhendit stendilt ja kodulehelt,
ole aktiivne ja originaalne leiutaja! 

Valikkursused algavad käesolevast
nädalast! 26. septembriks teha
oma kindlad valikud.

Õpetajate infominutid igal
teisipäeval kell 11.45 õpetajate toas.

Koolileht „Lennuk” ootab põnevaid 
kirjutisi ja aktiivset kaasalöömist
koolielu kajastamisel.

Raadioteateid edastavad Priit
Mändmaa, Jonatan Lige ja Siim
Palumets 12c klassist.

Üritused 
14. septembril kell 11.00
tutvustab EQ valikkursust 11. ja 12.
klasside 
õpilastele lektor Jaana Liigand
EBS-ist. 

14. septembril kell 16.00
auditooriumis karjääriplaneerimise
info “Vahetusõpilaselt õpilasele”. 

16. septembril kell 13.00
suhtlemispsühholoogia valikkursuse
tutvustamine 10a,b,c klassidele.

16. septembril kell 14.45
aulas õpilastele Vene kultuurilugu

tutvustav sõnalis-muusikaline
programm „Kultuurisild”. 

19. septembril kell 15.00 toimub
auditooriumis näidisväitlus. Kõik
huvilised on oodatud!

19. septembrist-23. septembrini
keskkonna-alane projekt
sõpruskooliga Lahtist. Meie koolis
külastab 12 õpilast ja 3 õpetajat 

20. septembril toimub spordipäev. 

Jälgi ajakava stendilt, info kehalise
kasvatuse õpetajatelt ja 
klassijuhatajatelt. Algklasside
spordipäev toimub kooli staadionil.

21. septembril kohtub Ameerika
suursaadik 12. klasside õpilastega
kell 15.00 auditooriumis.

24. septembril võistleb meie kooli
6a klassi viieliikmeline võistkond 
õpioskuste olümpiaadil. Võistkonna
koosseis:
1. Henrik Rakitin
2. Johannes-Aasaf Topkin
3. Johannes Madis Aasmäe 
4. Carmen Isabel Kehman
5. Hanna Lisett Künnapuu
6. Karl-Alexander Sepp

Ettevõtluspäeval, 27. sept.
toimuvad koolis alljägnevad
majandusalased 
ettevõtmised: 
* Turuplats põhikooliõpilastele 
* Erki Raasuke Hansapangast arutleb 
teemal “Arukas rahakasutamine”
gümnaasiumile kell 10.00 aulas
* Koostöös linnavalitsusega
jäädvustab Tallinna 
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ettevõtluspäeva meie kooli 12c
klassi 
õpilaste filmigrupp koosseisus: 
Teele Tammeorg 
Mari Krusten 
Grete Sõõrumaa 
Jana Suurthal 

27. septemberil osaleb 3c klassi
võistkond võistlusel „Tuleviku
ettevõte minu linnaosas” Viru
keskuses.

28. septemberil austame Veljo
Tormist kell 14.00 aulas.

Saavutused
9. septembril toimus
orienteerumisvõistlus „Kõige
sportlikum klass!” ja meie koolist lõi
kaasa selles ning võitis I koha 6.
klasside arvestuses 6b 10-liikmeline
võistkond. 6b esindasid:

1. Kädi Metsoja
2. Kristin Made
3. Kaia Kollo
4. Madlen Hirtentreu
5. Kristjan Kangro
6. Kristo Tamm
7. Rasmus Tuisk
8. Jaan Rammul
9. Rosemary Rits
10. Tom Vikson 

Tänu
Hansapank toetab
majandusõppealaste
õppematerjalide ostmist nii I
kooliastmele kui ka gümnaasiumile.

Toimunud
4b klass ja õpetaja Merike Terepson
käisid 7. septemberil inglisekeelsel

linnaekskursioonil, mille korraldas
City Tours.

5c klass ja õpetaja Epp Käen
külastasid 8. septembril Jaani seegi 
muuseumis, kus neile tutvustati
keskaegseid münte ja ravimise
võimalusi.

6b koos huvijuht Andres Kasega
võtsid 9.septembril osa
ülelinnalisest üritusest “Kõige
spotlikum klass”, mille jooksul tuli
näidata oma oskusi orienteerumises, 
teadmisi loodusõpetuses,
meeskonnatöös ja füüsilist
vastupidavust. 
6b klass võitis kõige sporlikuma
klassi tiitli ja karika.

Põnevat
Septembrikuu on alanud ja
kooliaasta täie hooga käima läinud.

Koolis on kahtlemata kõige tähtsam
õppimine, kuid ega seda ei pea alati
tegema klassiruumis. Huvikeskuse
“Kullo” keskkonnaklass koostöös
haridusametiga on pakkunud
koolidele võimaluse liituda projektiga 
“Õpime õues”. Meie koolist
osalevad nimetatud projektis 2a ja
õpetaja Viive Karelson, 2b ja õpetaja 
Merike Meos ning 2c ja õpetaja Malle 
Hendre. Õpilased saavad võimaluse
teha loodusvaatlusi Löwruh pargis.

Toimetajad: Siim Loitme(Xa), Siiri Sildmae(XIIb) ja Erast-Henri Noor (XIb) 


