Infoleht 9

11. aprill 2007

TEISIPÄEVITI kella 9.00 - 13.00 ja
NELJAPÄEVITI 12.00 - 17.00
teenindatakse VAID 5.-7. klasside
õpilasi!

Tähelepanu
Riigieksamid!
14. aprillil toimub esimene
riigieksam - kirjand.
Kõik kirjalikud eksamid algavad kell
10.00. Kohal peab olema vähemalt
pool tundi varem. Eksamil
osalemiseks esitab õpilane isikut
tõendava dokumendi (pass, ID-kaart
või autojuhiluba)

5.-8. klasside õpilased kasutavad
arvuteid VAID arvutiklassis
vabakasutusajal, mitte
raamatukogus!
Raamatukogu arvuteid kasutatakse
VAID õppeotstarbel!
Ära unusta!
Raamatukogus valitseb VAIKUS ja
KORD!

Eksamiperiood gümnaasiumi
lõpetamiseks algab 25. aprillil ja
kestab 15. juunini.

Kooli tasemetööd

Alates 16. aprillist võtavad õpetaja
Anne-Ly Lääne tunnid üle järgmised
õpetajad:

9. klassidel arvutiõpetus – 24.
aprillil

8. klasside füüsika
Sildnik
7. klasside loodusõpetus
Kask
7A, 7B ja 8C bioloogia
Otsus
9D keemia
Undusk
8A ja 8D keemia
Andrejeva

õpetaja
õpetaja
õpetaja
õpetaja
õpetaja

8. klassidel emakeel – 20. aprillil

Teated
Kooliteater õp. Kristiina Oomeri
juhendamisel osaleb vanalinna
päevadel
etendusega “Draakon”
Jälgi reklaami!

Aprilli lõpus algab ettevalmistus
muusikali “Hans ja Grete”
8C klassi klassijuhatajaks on õpetaja lavastamiseks koostöös
Heli Raidma.
sõpruskooliga Saksamaalt,
Gymnasium Corvinianum.
Tunniplaanis ja ruumide plaanis
J. Kann, K. Oomer, M. Paun
on tulemas palju muutusi. Palun
Õpilasesindus saatis tänukirja
jälgi infot!
kesklinnavanem Marek Jürgensonile
Alates 16. aprillist on raamatukogu balli toetamise eest ja tegi
ettepaneku eraldada eelarves ka
külastusajad muutunud!
järgmistel

aastatel raha niisuguse ürituse
sponsoreerimiseks.

18. aprillil toimub 4. klasside
programmi „ Ole normaalne” viimane
loeng.

23. aprillil kell 15.00 abiturientide 18. aprillil toimub 3c klassi
piknik Vabaõhumuuseumis, korraldab konkurss “Popp tüdruk. Popp
10a
poiss”
24. aprillil kell 14.30 LÕPUKELL,
korraldab 11b

Olümpiaadid
Olümpiaadide lõppvooru on kutsustud:

Taavi Rebane, Liisa - Helena
Lumberg 8B ja Liivi Plumer 11A
klass, kes võistlevad 27.-29. aprillil
Narvas vabariiklikul
geograafiaolümpiaadil (õp. Suursaar)
Lee Kaldvee 12B võistleb 21. - 22.
aprillil Tartus bioloogiaolümpiaadi
lõppvoorul. (õp.Otsus)

19. aprillil toimub 5.klasside eesti
keele tasemetöö.
20. aprillil toimub 3.klasside
programmi „Ole normaalne” viimane
loeng
20. aprillil toimub 4.klasside
koolisisene tasemetöö eesti keelest.
23. aprillil toimuvad
vastuvõtukatsed 7d klassi.
24. aprillil toimub 6a klassi
tüdrukutele loeng tervisekasvatusest.
24. aprillil toimub 6.klasside
vabariiklik tasemetöö eesti keelest.

25. aprillil tutvub lasteaed
Kais Allkivi 10C võistleb 20. – 21.
„Mürakaru” I klasside tööga.
aprillil Tartus lingvistikaolümpiaadil.
Kõiki Tallinna õpilasi saadab
26. – 27. aprillil toimub ETLEJATE
võistlusel õpetaja Sanne Haab.
KONKURSS „Pidu minus eneses“

Ettevõtmised I ja II
Tänu
kooliastmes
13. aprillil toimub koolisisene
aineolümpiaad loodusõpetusest.
16. aprill kell 14.00 toimub
mälumängusarja „Mini Pähkel“ IV
voor.
17. aprill kell 14.00 toimub
mälumängusarja „Priske Pähkel“
IV voor.
17. aprillil toimub 6b ja 6c
tüdrukutele loeng tervisekasvatusest.

Kooli juhtkond tänab kevadkontserti
"21 maailmakuulsat teadlast"
esinejaid, juhendajaid ja korraldajaid
toreda esinemise ja meeleoluka õhtu
eest!

Toredat naljakuu
lõpetamist!
Toimetaja: Siim Loitme(XIa)

