
Tänu
Koostööprojekt "Hänsel und Gretel"
(muusika E. Humperting sen. ja O. Ehala, 
tekst vendade Grimmide muinasjutu
"Hans ja Grete" ainetel) leidis Northeimi
õpilaste, lastevanemate ja linnakodanike
ülisooja vastuvõtu. Ootame taas-
kohtumist ja taasesitust Tallinnas 14.
mail 2008.
Täname korraldajaid, teostajaid ja
toetajaid!

Täname David Vivanco't meeleoluka Ðoti
kultuuriprogrammi tutvustamise-
õpetamise eest 6. novembril.
Õpilastelt 10 punkti!

Saavutused
Üleriigilisel Füüsikavõistlusel 2007
Energiline Energia saavutas Taavi
Rebane 9B klassist 9. klassi õpilaste
seas II koha!
Head tulemused olid ka Rene Treieril 9B
klassist, Allan Aimil 10A klassist ja Maarja 
Martinsonil 11A klassist.
Õpilasi juhendas õpetaja Eve Sildnik.

Eesti Rahvuskultuuri Fondi juures
tegutsev Tiina Tammani fond kuulutas
järjeordse esseekonkursi stipendiaatideks 
kaks meie kooli 11C klassi õpilast – Kais
Allkivi ja Elise Sauluse (juhendaja
õpetaja Haab). 57 essee hulgast peeti
stipendiumi vääriliseks kokku 4 tööd.

Teated
Novembris algavad etiketikursused
7. ja 8. klasside õpilastele.
Kursust juhendab Tiina Tðatðua,
korraldab Maarika Paun.

Külalislektorid Suurbritanniast
Reedel, 9. novembril esines 12. klasside 
õpilastele hr William Burns loenguga

"Sissejuhatus kriminaalõigusesse –
kaasusõpe reaalelus".

Teisipäeval, 13. novembril esines
abiturientidele loenguga hr John Sullivan
teemal "21. sajandi tööturu ootused”.

13. novembril "Ole Normaalne" 3.
klassidele. 4C oli "Haara mikker"
lindistusel. 6A klassil oli klassiõhtu.

14. novembril "Ole Normaalne" 4.
klassidele.

14. novembril toimus koolis õhtupoolik
isadega ja vanaisadega. Toimusid
erinevad töötoad meisterdamisest kuni
kokanduseni. Õnnitleme kõiki isasid ja
vanaisasid isadepäeva puhul!

14. ja 15. novembril tähistasid
algklasside õpilased Astrid Lindgreni
100. sünnipäeva. Mänguvahetunnid
toimusid raamatukogus, kus on Astrid
Lindgreni loomingut tutvustav näitus ja
teatriringi õpilased loevad ette
katkendeid kirjaniku erinevatest
raamatutest. 

Shwerin-Tallinn
matemaatikavõistlus!

14. novembril oli Inglise Kolledþis
esmakordselt Tallinna ja Shwerini koolide 
õpilaste-vaheline matemaatikaolümpiaad. 
Tallinnas osalevad 7. - 8. klasside
õpilased, mõlemast 26 õpilast. Meie kooli
esindab Mattias Kask 7C klassist
(matemaatikaõpetaja Samoilenko).
Võistkonna moodustamisel arvestati
eelmise õppeaasta tulemusi
matemaatikas. Olümpiaadiülesanded
koostatakse Saksamaal ja tööd
hinnatakse samal päeval.
Hoiame pöialt!

22. novembril kell 15.00 – 19.00
toimub meie koolis ülelinnaline
Teadmiste võistlus 2007.

Infoleht 4 16. november 2007



 Võistlusele on oodatud põhikoolide ja
gümnaasiumide 4-liikmelised
võistkonnad: 2 õpilast, 1 aineõpetaja ja
direktor või õppealajuhataja.  
Mitmesajalise võistlejaga ettevõtmise
puhul on tulemas korralduslikke
muudatusi.  Jälgi infot!

22. novembril vaatab 5A klass
teatrietendust "Bullerby jõulud".

Keskaegne elamustepäev!

22. novembril on 11A ja õpetaja Paggi 
ja  29. novembril 11B ja õpetaja Ave
Kallas Tallinna vanalinnas Tallinna
Ülikooli ja Olde Hansa poolt välja
mõeldud ajarännakul, mis tutvustab
keskaegset elu-olu ja linnakultuuri.
Teadmisi keskajast aitavad ammutada
lühiloengud, näpuosavust nõudvad
meistrikojad ja lõbusad
mõistatusmängud. Maitsta saab 
keskaegseid toite ja kuulata
sajanditevanust muusikat.

22. novembril "Igale abituriendile
töövarjupäev" 
XII klasside õpilased osalevad 27 erialal
enam kui 20 erinevas ettevõttes. 
Töövarjupäeva korraldab huvijuht
Maarika Paun.

26. novembril on kodanikupäev. 
Kell 10.00 esineb gümnaasiumiõpilastele
aulas EV kaitseminister Jaak Aaviksoo.
Ürituste kohta põhikoolile saab infot
ajalooõpetajatelt.

27. novembril on "Haara mikker"
lindistusel 6A klass.

29. novembril toimub 1. - 6. klasside
õpilastele teatriprojekt "Mängime Astrid
Lindgreni loomingut". Esitamisele tulevad 
erinevatest Astrid Lindgreni raamatutest
katkendite dramatiseeringud,
ettelugemised ja montaaþid.

30. novembril kell 15.00 toimub
58. lennu päev.
Nõuandeid oma edasise karjääri
planeerimisel jagavad 12. klasside
õpilastele praegused tudengid.

KOKOKO
"Kuuekümnendad maailmas ja Eestis"
· Teadmiste võistlus
· Vanalinnamäng "60-ndad Tallinnas"
· "21 küsimust kunstiajaloost"
· Loominguline ülesanne
· Väitlus

Tervitame häid sõpru ja
koostööpartnereid Hugo Treffneri
Gümnaasiumist Tartus ja Pärnu
Sütevaka Humanitaar-
gümnaasiumist!

Õpilasesindus teatab
Õpilasesindus kaardistas õpilaste abiga
olmeprobleemid koolis ning edastas need
kooli direktorile.
23. oktoobril toimus kooli Hoolekogu
istung, kus president Liivi Plumer tutvustas 

õpilasesinduse plaane ja tegemisi.

Teadmiseks
10. - 12. klasside õpilastele!
Kursuste lõpetamised 2007/2008
Vastavalt kursuste arvule pannakse
kursuse hinded välja järgnevalt:

1 kursus
   3. juuni 2008
2 kursust
   I kursus jaanuari lõpp (4. nädal)
  II kursus 3. juuni (23. nädal)
3 kursust
   I kursus novembri lõpp (48. nädal)
  II kursus märtsi algus (10. nädal)
 III kursus 3. juuni (23. nädal)
4 kursust
   I kursus novembri algus (45. nädal)
  II kursus jaanuari lõpp (4. nädal)
 III kursus aprilli algus (14. nädal)
 IV kursus 3. juuni (23. nädal)
5 kursust
   I kursus 19. oktoober (42. nädal)
  II kursus 14. detsember (50. nädal)
 III kursus 15. veebruar  (7. nädal)
 IV kursus 11. aprill (15. nädal)
  V kursus  3. juuni (23. nädal)

Toimetaja: Siim Loitme (XIIa)  


