
Tänu
26. - 29. märtsini toimusid koolis
INGLSE KEELE PÄEVAD,
millega tähistati 48 aasta möödumist 
INGLISE KEELE SÜVAÕPPEGA
klasside moodustamisest meie
koolis.
TÄNAME KORRALDAJAID!

Tallinna Linnavolikogu korraldatud
J. Vilmsi esseekonkursil saavutas
Kätlin Kurg 12b klassist I koha,
õpetaja Tiina Pikamäe

Tähelepanu
IV veerand
Kestab 10 koolinädalat
Kooliaasta lõpeb 2. juunil (1.-11.
klassidel)
Gümnaasiumi eksamiperiood algab
24. aprillil
9. klasside eksamiperiood algab
4. juunil

Teated
9. klasside lõpueksamid

Matemaatika ja emakeel kõigile
kohustuslik
3. eksam on valikeksam. 
9. klasside õpilaste valikud:
inglise keel – 70 õpilast
ühiskonnaõpetus – 27 õpilast
vene keel – 10 õpilast
keemia – 9 õpilast
füüsika – 7 õpilast
ajalugu – 6 õpilast
bioloogia – 5 õpilast
geograafia – 4 õpilast

Katsed 10. klassidesse

2. aprill – inglise keele süvaklass -
katsed inglise keeles ja emakeeles
9. aprill – keele-reaalklass - katsed
inglise keeles ja matemaatikas
14. aprill – keele-humanitaarklass -
katsed inglise keeles ja emakeeles

Õpiabi

Õpiabi rakendatakse neile põhikooli
õpilastele, kel oli III veerandil
mitterahuldav tulemus. Õpiabi
eesmärk on toetada õpilase arengut
ja likvideerida mahajäämus.
Õpiabiga alustatakse 31. märtsil,
osavõtt õpiabist on kohustuslik! 
II kooliastmes peavad õpiabis
osalema 14 õpilast
III kooliastmes 39 õpilast

Kooli tasemetööd

III veerandil on toimud 7. klasside
matemaatika ja 11. klasside
bioloogia tasemetööd
IV veerandil (aprilli- ja maikuu
jooksul) toimuvad järgmised
tasemetööd:
3. klassid: eesti keel, matemaatika
4. klassid: eesti keel, matemaatika
5. klassid: eesti keel, loodusõpetus
6. klassid: eesti keel, ajalugu,
matemaatika
7. klassid: loodusõpetus
8. klassid: eesti keel, geograafia
9. klassid: ühiskonnaõpetus,
arvutiõpetus
10. klassid: saksa keel, 
matemaatika
11. klassid: eesti keel
Täpsemat ajakava vaata kooli
kodulehelt. Tasemetöö hinde väärtus 
on võrdne kontrolltöö hindega
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Tähelepanu 7.-12.klasside õpilased!

3. aprillil kell 17.00 tantsukavade
võistlus aulas õp. Pille Juus, Ave
Arusaar, Irina Haak

Kell 19.00 DISCO LÄBI AEGADE
Korraldavad 10b klassi õpilased

Õpilasesindus teatab

7. aprillil on TERVISEPÄEV
Korraldab  Õpilasesindus koostöös
bioloogia ainekomisjoniga

5. aprillil kell 19.00  BALL Estonia
Kontserdisaalis
Korraldavad: 11a, M. Paun koostöös
Tallinna Reaalkooli ja Tallinna
Kesklinna Valitsusega

SERGEI JESSENINI LUULE

1. -7.  aprillini üritused vene keele
tundide ajal (auditoorium ja aula)
7. aprillil kell 12.00 Vene
Draamateatri näitleja Sergei
Tðerkassov  “ Sergei Jessenini luule”
10. ja 11.klassid aulas
vene keele ainekomisjon
 

EELTEADE!

21. Kooli 48. kevadkontsert toimub
14. mail kell 18 Salme
Kultuurikeskuses
peaproov 12. mail alates 9.00

LEMMIKLOOMAPÄEV toimub 29.
mail

Algklassidele
26. märtsil külastas 2c klass A. H.
Tammsaare majamuuseumi

26. märtsil pidas 3a klass
klassiõhtut

26. märtsil külastas 4b Eest Panga
muuseumi

29. märtsil osales 4c klass
teatrifestivalil „KRÕFF”. Trupp sai
tunnustuse tehtud töö ja
suurepäraste kostüümide eest

31. märtsil toimus 3. klasside
kevadpidu

1. aprillil teeb 5b klass 
inglisekeelseid ettekandeid Tallinna
loomaaias

3. aprillil osaleb 6c klass  projektis
„Õpime õues” Teemaks „Elu tiigis”

8. aprillil külastab 4c
Tervishoiumuuseumi, kus toimub
temaatiline loeng

10. aprillil osaleb 6a klass projektis
„Õpime õues”. Teemaks „Elu tiigis”

15. aprillil  külastab 2a klasss
draamateatris etendust „Võluõunad
ehk naeru kätte võib surra”

Olümpiaadid
10. aprillill kell 15.30 toimub
Prantsuse Lütseumis olümpiaadide 
Tallinna piirkonnavoorude parimate
autasustamine.
Meie koolist on kutsutud:
Liis Pohla ja Liisa-Helena
Lumberg 9b - 
emakeel, õp Sanne Haab
Mari-Liis Kobakene 12c -
vene keel, õp Alla Kirillova
Anna-Grete Paalberg 8d - 
ajalugu, õp Ester Barkala
Taavi Rebane 9b - 
geograafia, õp Ülle Suursaar

Mõnusat 
naljakuud!!!

Toimetaja: Siim Loitme(XIIa)  


