Infoleht 11
Riigieksamid
Riigieksamite maratoni avalöök oli
laupäeval, 26. aprillil kui
abituriendid kirjutasid
küpsuskirjandit.
Kümnest teemast olid enim valitud:
Tänapäeva maailma hirmud
Olla nagu kõik või jääda iseendaks?
Kunst avab tee maailma mõistmisele
Laupäeval, 3. mail kirjutasid 94
lõpuklassi õpilast inglise keele
riigieksami kirjalikku osa,
esmaspäeval, 5. mail ja
teisipäeval, 6. mail oli inglise keele
eksami suuline osa
12. mail toimub ühiskonnaõpetuse
riigieksam
16. mail toimub matemaatika
riigieksam
Tähelepanu! Seoses riigieksamitega
on tunniplaanis muutusi!

Teated
ÕPILASESINDUS TEATAB
PRESIDENDIVALIMISED 19. mail,
kandidaatide registreeerimine kuni
9. maini
Tunnustagem AASTA TEGIJAT!
Info kodulehel
7. mail kell 14.00 on
Õpilasesindusel külas
gümnaasiumiõpilased Stockholmist

7. mai 2008

Tasemetööd
Aprilli viimasel nädalal toimusid kooli
tasemetööd järgmistes klassides:
7. klassid – loodusõpetus
10. klassid – matemaatika
5.- 9. maini on tasemetööd:
3. klassid - matemaatika vabariiklik
4. klaasid - matemaatika
6. klassid - ajaloo vabariiklik
8. klassid – emakeel
9. klassid – ühiskonnaõpetus
11. klassid – emakeel
Kevad on kaasa toonud õues õppe
tunnid:
8D klass õppis 28. aprillil ornitoloog
Peep Veedla juhendamisel Kadrioru
pargis linnulaulu tundmist. 8. mail
õpivad linnulaulu kuulama 9B klassi
õpilased.
11A tutvus Kadrioru pargis Eesti
geoloogia kujunemist.
Õues õppe tundide korraldaja on
õpetaja Riina Otsus
6. mail külastasid 10A klassi
õpilased ja klassijuhataja õp.
Valdmets EV Riigikogu
7. mail kell 17.30 on Vilistlaskogu
koosolek.
Valmistume kooli 105. sünnipäevaks
8. mai kell 17.30 EMADEPÄEVAKS
EMADELE!
Registreerimine kodulehel
9. mail peab Harju Maakohtu
kohtunik ja meie kooli EV
õigussüsteemi valikkursuse õpetaja
Meelis Eerik loengut teemal "Kas
inimene ja kohus või kohus ja
inimene"

11.-16. mail on meiel külas
sõpruskooli Gymnasium Corvinianum
(Saksamaa, Northeim) segakoor ARS
MUSICA VOCALIS ja solistid.
Koos 21. Kooli muusikalikooriga
esitatakse muusikal
"HÄNSEL UND GRETEL"
12. mail alates 9.00
48. kevadkontserdi peaproovid.
INFO STENDIDEL JA KODULEHEL!
14. mail kell 18.00
21. kooli 48. KEVADKONTSERT
"LAPSED MUINASJUTUS"
piletid klassijuhatajalt ja ruumis 205
14. mail on 11C klass õppekäigul
Balti Filmi- ja Meediakoolis

Meie kooli parimad olid:
Reio Sepp - ekoilerid (3.-4. klass)
8. koht (3953 võistlejat)
Hans Kärtner - benjaminid (5.-6.
klass) 40. koht (3917 võistlejat)
Annemari Sepp – kadetid (7.-8.
klass)
53. koht (2910 võistlejat)
Joel Kibin - juuniorid (9.- 10.
klass) 27. koht (2305 võistlejat)
Oma tulemusi saab vaadata
www.teaduskool.ut.ee/kanguru
7. mail algusega kell 15.00 on
Tallinna Raekotta kutsutud selle
õppeaasta olümpiaadide üleriigilistes
lõppvoorudes edukalt osalenud
Tallinna õpilaste ja nende
juhendajate pidulik vastuvõtt.

16. mail toimub SPORDIPÄEV

Meie koolist on kutsutud:
Taavi Rebane 9B geograafia III
Ekskursioonid
koht
9A külastas 2.-4. maini Helsingit ja Margit Pulk 12B inglise keel IV koht
Stockholmi. 3.-5. maini olid samad Õpetajad Suursaar ja Raag
linnad reisisihiks ka 9D klassil.
Tublid paadiehitajad!
Õpilastega sõitsid kaasa õpetajad
Jänes ja Kadarik (9A) ning õpetajad Võistlusel "Ehita Paat" pääsesid
Suursaar ja Arutamm (9D)
finaali:
Andreas Kullerkann 6C
16.-17. mail tutvuvad Lõuna-Eesti
Mihkel Abel 6C
vaatamisväärsustega 8B klass ja
Sander Korjus 6C
õpetajad Klement ning Iila
Ruudi Vinter 6A
Ervin Eivin 6A

Saavutused
Tallinna Kesklinna koolide
ujumisvõistlustel saavutasid
3.-5. klasside võistkond ja
6.-7. klasside võistkond I koha
Ivor Onksion ja Markus Ülviste 11B
klassist saavutasid üleriigilisel
ajalooalaste uurimistööde võistlusel
II koha
On selgunud rahvusvahelise
matemaatikavõistluse Känguru
Eesti õpilaste tulemused.

Finaal toimub 17. mail kell 12.00
Tallinnas Nõmme Spordikeskuses

Mis toimunud
24. aprillil tähistasid algklassid
SÜDAMEPÄEVA
30. aprillil vallutasid kooli aula
NÕIAD - tegelikult 1.klasside
väikesed poisid ja tüdrukud.
Toimus TAGURPIDIPÄEV

Toimetaja: Siim Loitme (XIIa)

