Infoleht
Tähelepanu
Hea õpilane!
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13. september 2007

14. septembri infotunnis annavad
lektorid kursuste kohta
lühitutvustusi.
Valikkursused kantakse E-kooli,
lõpliku otsuse tegemise tähtaeg on
17. september!

Eeskujulik käitumine on eduka
õppimise ja koolikultuuri tähtsaim
Edu ja tarkust valikute tegemisel!
koostisosa.
Püüame olla viisakad kõik ja kõikjal,
sest vaid nii tunneme ennast ühtse
pesapuuna ja meil kõigil on koolis
hea!
15.septembril korraldavad
giidiõpilased (juhendaja õp. Valve
IILA) Eesti Jalgpalli Liidu kutsel
·Teretamist
võistkondadele Soomest, Belgiast ja
·Korrektset riietust
Fääri Saartelt Tallinnas
·Vahetusjalanõusid
linnaekskursiooni.
·Tähtaegadest kinnipidamist
Spordipäev toimub 20. septembril.
·Õigeaegselt kooli jõudmast
·Kohuse- ja vastutustunnet
Täpsem info kooli kodulehel.
·Kooli kodukorda ja õpilasreegleid
20. septembril on kool lahti kella
·Sõbralikkust ja rõõmsat meelt
8.00 – 16.00

Teated

Ära unusta!

2007./2008. õppeaastal töötab
meie koolis I ja II kooliastmes
huvijuhina KRISTIINA OOMER
Valikkursustest

20.septembril käivitub
LOODUSHARIDUSPROJEKT
7.-9.klasside õpilastele, kes seovad
oma tuleviku loodusteaduste või
meditsiinivaldkonnaga. Info õp. Riina
Otsus, Tiiu Uibo.

Gümnaasiumiastmes on igal õpilasel
meeldiv võimalus valida
enesearendamiseks 5 kahekümnest
kooli poolt pakutavast
valikkursusest.

Traditsiooniline 12. klasside
õppe-ekskursioon Vargamäele
toimub
26. septembril - 12A ja õpetaja
Jõgise
Hispaania ja prantsuse keelt õpitakse 28. septembril - 12C ja õpetaja
nädalas kaks tundi.
Kaju
Koosta enda huvidest, võimetest
ning edasiõppimissoovist lähtuvalt
isiklik õppekava.

1.-13.oktoobril on meie koolis
projekti “Rahvusvaheline
majanduspraktika” raames õpilased
sõpruskoolist Fördegymnasium

Flensburg Colin Gross praktikal
Põhja- Eesti Regionaalhaiglas, ja
Thomas Petrik praktikal Keemia ja
Farmaatsiatehases. Külalisi
võõrustavad vahetusõpilased Katri
Urke ja Lauris Heinsalu(12a) Info
Maarika Paun
2.oktoobril 21.KOOLI 104.
SÜNNIPÄEV Kohtume vilistlastega,
keda me kõik tunneme! JÄLGIGE
REKLAAMI!
UUED AINE-JA HUVIALARINGID
ESTRAADISTUUDIO - õp. Irina Haak
DEUTSCH AG - Patrick von Rosen
NÄITERING inglise keeles - Kristiina
Oomer
Info Maarika Paun
Kodulehe uus toimetaja on Ilmar
Soobik ja fotograaf on Liis
Hirvoja 10c
Fotograafiahuviline!
Osale ettevõtluspäeva fotokonkursil,
tähtaeg ja tingimused kodulehel!

·Eesti Maaülikoolis
·Eesti Mereakadeemias
·Erakõrgkoolides
·Rakenduskõrgkoolides
·Välismaa kõrgkoolides
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Tööl
Kaitseväes
Välismaal

2 õpilast
1 õpilane
3 õpilast

2007.aasta EV koolide
paremusjärjestus riigieksamite järgi.
·I koht
·II-III koht
II-III koht
·IV-V koht
IV-V koht

Tartu H. Treffeneri G
Tallinna Prantsuse L
Tallinna Reaalkool
Tallinna 21. Kool
Tallinna Inglise K

Täpsem info ja statistiline võrdlus
varasemate aastatega kooli
kodulehel.

Info
17. septembril alustab tööd
pikapäevarühm 1. klasside õpilastele.

2007 aastal põhikooli ja
gümnaasiumi lõpetanute edasine
17.-19. septembril koostöös
tegevus
politseiga liiklustund 1. ja 2.klassi
Põhikooli lõpetas 134 õpilast, neist õpilastele.
133 jätkas õpinguid:
20. septembril algklasside
·Oma koolis
79 õpilast
spordipäev kooli staadionil.
·Üldhariduskoolides
40 õpilast
·Kutsekoolides
8 õpilast
29. septembril osaleb 6a klassi
·Erakoolides
4 õpilast
võistkond „Vans” ülelinnalisel
·Õhtukeskkoolis
1 õpilane
õpioskuste võistlusel Tallinna
·Välismaal
1 õpilane
Väike-Õismäe Gümnaasiumis.
Klassikursust jäid kordama 2 õpilast.
Gümnaasiumi lõpetas 94 õpilast.
Kõrgkoolides jätkab õpinguid 88
õpilast, neist:
·Tartu Ülikoolis
25 õpilast
·Tallinna Tehnikaülikoolis 23 õpilast
·Tallinna Ülikoolis
18 õpilast
·Eesti Kunstiakadeemias 6 õpilast

ÕPILASESINDUS soovib meeldivat
koostööd ning ootab koolipere soove
ja ettepanekuid! Liivi Plumer(12a)
liiviplumer@hot.ee Johannes Varkki (11a)
ja Kaur Maran (12a)

Toimetaja: Siim Loitme(XIa)

