Infoleht 1
Tähelepanu
Meeldetuletus soov
Kooli kodukorra täitmine on
koolikultuuri alus, olgem
lugupidavad, tähelepanelikud ning
sõbralikud kõikjal, vaid nii sujub
koostöö kõigile meeldivalt!
Pea meeles!
Huvi- ja puhkusereisid õppetöö ajal
ei ole soovitatavad, äärmisel
vajadusel nõutav eelnev kokkulepe
kooli direktoriga!

15. september 2006

Kultuur
Õpilaskonkursid
1.Plakatikonkurss EUROOPA
KEELTEPÄEV
2.Ideeprojekti konkurss TEIP
3.Konkurss HEA EESKUJU
Kõikide konkursside juhendid kooli
kodulehel!
Põnevat
15. septembril kell 17.00 toimub
Assauwe tornis, Müürivahe 12,
Kuuldemänguöö.
Seminarilaadsel audiokunsti
tutvustaval ettevõtmisel osalevad
vestlusringis koos kuulajatega teoste
autorid, näitlejad ja lavastajad.
Programmitutvustust loe kooli
kodulehelt.

Koolimaja juures oleval
parkimisplatsil saab parkida autosid
parkimiskaardi alusel.
12.klassi õpilastele on antud
Koolilehe toimetuse eestseisus
võimalus vabade kohtade olemasolul osaleb 19. septembril
nimetatud luba taotleda.
treeningpäeval Reval Hotel Centrali
Stuudios I, kus toimub seminar,
Õpilased, kes tulevad kooli
arutelud, ekskursioon ning
motorolleri jt sarnaste
praktikum.
sõiduvahenditega, peavad parkimisel
pidama silmas seda, et nad ei saa
26. septembril on teabepäev Eesti
pargiks autodele mõeldud kohtadele. Rahvusraamatukogus, info kooli
kodulehel.
Tähelepanu
21. septembril kell 18.00 toimub
kooli aulas 1.klasside lastevanemate
koosolek.

Kooli sünnipäeva puhul korraldavad
omanäolise lauluvõistluse koostöös
muusikaõpetajatega Tene- Riin
Vaarmann ja Merilin Piipuu (ÕOV).

Kunstiring ja kirjakunst alustavad
tööd oktoobris, kõik ülejäänud aineja huvialaringid alates
18.septembrist.

Mis tulemas
16.-17.september ÕOV
STARDIKOOLITUS Jäneda
koolituskeskuses.

NÄIDISVÄITLUS 18.sept. 16.00
auditooriumis info kooli kodulehel!
19. september – Spordipäev.
22.september 15.oo infominutid
12.klassidele .
M. Paun
22.september 13.00 – 16.00
Tallinna Linnavalitsuse korraldatud
keskkonnateemalises mängus
„Autoliikluse mõju linna
elukeskkonnale“ osaleb
keskkonnaõpetuse
raames 8b klass (M. Paun).
29.sept 15.00 „ETTEVÕTLIK
MÕTTEVIIS JA ETTEVÕTLIK
KÄITUMINE“ mõtteid iseseisvaks
eluks 10.-12.klassi õpilastele
Made Torokoff (TÜ).
05. oktoober – Õpetajatepäev
Tulevikutoodete võistlus.
05. oktoober– Ettevõtluspäev.
06. oktoober – Stiilipidu.

Riigieksamid
Riigieksamite tulemused 2006.a
kevadel:

Edasiõppimine
2006.a. kevadel lõpetas Tallinna 21.
Kooli 82 õpilast. Õpinguid jätkavad
71 õpilast, neist kõrgkoolides õpivad
69:
Tartu Ülikoolis
26 õpilast
Tallinna Tehnikaülikoolis 14 õpilast
Tallinna Ülikoolis
14 õpilast
Sisekaitseakadeemias
3 õpilast
välisülikoolides
3 õpilast
Eesti Kunstiakadeemias 1 õpilane
Eesti Muusikaakadeemias 1 õpilane
Teistes kõrgkoolides
7 õpilast

Valikkursused
Gümnaasiumis on igal õpilasel
meeldiv võimalus valida kokku viis
erinevat kursust enesearendamiseks.
10. kl – 2 valikainet
11. kl -2 valikainet
12. kl – 1 valikaine
Hispaania ja prantsuse keelt ning
matemaatikat õpitakse nädalas kaks
tundi, seega neid kursusi valides on
täidetud kahe valikaine nõue
õppeaastas.

II poolaastast algavad alljärgnevad
Eksam Keskm.punktid Osalenute arv kursused:
1.Giidindus
2.Tallinna arhitektuur
Ajalugu
77,4
30
3.Emotsionaalne andekus (EQ) ja
Bioloogia
76,3
20
enesemotivatsioon.
Emakel
69,09
82
Füüsika
70,4
5
Koosta enda huvidest, võimetest või
Geogr
68,09
83
edasiõppimissoovist lähtuv isiklik
Ingl.keel
81,09
80
õppekava, kogu info aja- ja
Keemia
79,32
28
ruumiplaanist kooli kodulehel.
Matenaatika
55,81
54
Vene keel
91,4
5
Lõpliku otsuse tegemise tähtaeg on
Ühisk.õp.
75,2
18
20. september!
Saksa keel
85
1
Edu ja tarkust valikuid tehes!
Täpsemad võrdlusandmed kooli
koduleheküljel.
Toimetaja: Siim Loitme(XIa)

