
Tänu
Suur tänu 11 c klassile ja kõigile 
22. kunstinädala korraldajatele
suurepärase ja erakordse Itaalia
kunstinädala eest!

Tähelepanu
25., 28. ja 29. jaanuaril toimub
klasside pildistamine klassijuhataja
ainetunni ajal

31. jaanuaril saavad 10. klasside
õpilased pidulikult kätte kooli
sõrmused

Eesti Vabariigi 90. aastapäevale
pühendatud üritused 7. - 12.
klassidele jaanuaris-veebruaris

7. - 8. veebruar toimub etlejate
konkurss "Ilus oled, Isamaa..."
Eesti kirjanikud Eestimaast
(juhend antakse klassijuhatajatele
ja emakeeleõpetajatele)

Mälumängude sari 7. - 8. klasside 
õpilastele

I mäng toimub 21. veebruaril 
korraldab õp. Ester Barkala

Aktused

7. - 8. kl 22. veebruaril kell 11.00,
8a, 9a ja 10. - 12. kl 25. veebruaril 
kell 11.00

Osaleme Eesti Vabariigi presidendi
korraldatud lumelinnavõistluse
projektide konkursil jaanuaris.
Võistlused toimuvad 23. - 24. veebr.

Teated
 On selgunud riigieksamite
valikud:

Inglise keel 94 õpilast
Geograafia 58 õpilast
Matemaatika 55 õpilast
Ajalugu 42 õpilast
Ühiskonnaõpetus 37 õpilast
Keemia 37 õpilast
Bioloogia 12 õpilast
Füüsika 11 õpilast
Saksa keel   2 õpilast

Selle õppeaasta esimene riigieksam,
kirjand, toimub 26. aprillil 2008.a

Jätkuvad olümpiaadid

8. jaanuaril osales
matemaatikaolümpiaadi
koolivoorus 56 õpilast 7. - 12.
klassist

15. jaanuaril osales
ajaloo-olümpiaadi koolivoorus 82
õpilast 6. - 12. klassist

30. jaanuaril toimub
geograafiaolümpiaadi koolivoor

 Ootame taas aktiivset kaasalöömist!

Muutused konsultatsiooni
aegades!

Seoses muutustega tunniplaanis on
mõned korrektiivid ka
konsultatsiooniaegades!

Palun vaata uut konsultatsioonide ja
järelvastamiste tabelit kooli
kodulehelt või I korruse teadete
tahvlilt
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Õpiabi

Põhikooli õpilastel, kellel oli II
veerandil mitterahuldav
veerandihinne, on kohustus osaleda 
õpiabi tundides. Õpiabi aja ja kava
teatab aineõpetaja.
III veerandi lõpul kirjutatakse
tunnistusele märge õpiabi
sooritamise kohta

Gümnaasiumiõpilastele!

Nädalas kahe ja nelja tunniga ainete
kursusehinded pannakse välja 21. -
25. jaanuaril.
I poolaasta kokkuvõtted
õppeedukusest ja käitumisest
tehakse 1. veebruariks

Õpilasesindus teatab

G5 koolide õpilasvahetus toimub
jaanuaris

25. - 27. jaanuaril on õpilasesindus 
külas Saaremaa Ühisgümnaasiumil

Algklassidele
9. jaanuaril osalesid 1. klasside
õpilased  terviseuuringus ja
sooritasid mitmesuguseid kehalisi
katseid. Tegemist oli Euroopa Liidu
korraldatud terviseuuringu jätkuga

11. jaanuaril külastas 1. klasside
õpilasi programmi „Nublu” raames
päästeameti esindaja, kes rääkis
tuleohutuse teemadel ja andis igale
õpilasele kingiks suitsuanduri

14. jaanuaril oli klassiõhtu 3c
klassil

15. jaanuaril külastasid 1b ja 3c
klassi õpilased draamateatri etendust 
"Võluõunad"

16. jaanuaril käis 6c klass
uisutamas

18. jaanuaril toimub 4a klassiõhtu

22. jaanuaril 5a klass läheb Nõmme 
spordikeskusesse suusatama

23. jaanuaril külastavad algklasside 
kunstiringi lapsed Euroopa Liidu
majas näitust "Aastaajad meie
Euroopa kodus"

23. jaanuaril 4a klassil kino
ühiskülastus "Alvin ja koopaoravad"

29. jaanuaril toimub projekt "Ole
normaalne" 3. klasside õpilastele

29. jaanuaril lähevad 4c ja 4a klass 
ekskursioonile politseiametisse

30. jaanuaril toimub projekt "Ole
normaalne" 4. klasside õpilastele

30. jaanuaril läheb 4b klass
ekskursioonile politseiametisse

Kolmapäeviti ja neljapäeviti
hakkavad koostöös õpilasesindusega
taas toimuma mänguvahetunnid 1. -
3. klasside õpilastele

2007. aasta sügisel korraldas ajakiri
"Täheke" joonistusvõistluse
"Aastaajad meie Euroopa kodus".
Võistlusest võttis osa ligikaudu 2500
last üle terve Eestimaa. Joonistajate
vanus oli vahemikus 4 - 11 aastat.
Meie kooli õpetaja Renna Marjundi
juhendamisel osales 46 tööd 1., 2. ja 
4. klasside lastelt.
Parimateks tunnistati
Bibiana Aarma 1c klassist
Caroline Pajusaar 1a klassist
Sireli Sallo 4a klassist ja 
Maria Reinoja 4b klassist
(juhendaja õp. Merike Meos).
Algklasside kunstiring külastab seda
näitust 23. jaanuaril 

Toimetaja: Siim Loitme (XIIa)  


