INFOLEHT 2
Kooli sünnipäev
2. oktoobril saab meie kool
106-aastaseks!
Kool soovib: rõõmsameelseid
õppijaid, tarmukaid tegusid, häid
suhteid ja meeldivat koostööd!

30.
30. september
september 2009

Tallinna koolide huvijuhtidele
koolituse Liputoimkond ja Maarika
Paun. Kooli ajalugu ja traditsioone
ning ÕE tegevust tutvustab ÕE liige
Karin-Liis Lahtmäe (12B).

8. oktoobril toimub

Tähelepanu!
Tähelepanu!

ühiskonnaõpetuse tunnis
diskussioon teemal “Valimised
Eestis ja Saksamaal“. Osalevad
12B klass ning 15
gümnaasiumiõpilast Hamburgi
eragümnaasiumist.
Õp. Ingrid Paggi ja Andreas Oettel.

Koolivest on meie kooli sümbol ja
seda kannavad kõik õpilased.

7. oktoobril esineb 11C klass Eesti

Kooli sünnipäeval kannavad
õpilased pidulikku riietust, milleks
on koolivest koos valge pluusiga!

Õpetajate päeval, 5. oktoobril,
annavad abituriendid vastavalt
tunniplaanile kas 5., 6. või 7. tunni.

Õppetöö
Konsultatsioonide ja õpiabi tabel on
kodulehel ja stendil.

Rahvusraamatukogus FR. Schilleri,
J. W. von Goethe ja W. Grimmi
sünniaastapäevi tähistaval noorte
teatriõhtul koos Tallinna ja Tartu
kooliõpilastega.
Olete oodatud kell 16.00
Rahvusraamatukogu suurde
konverentsisaali!
Juhendajad Kristiina Oomer ja Sally
Kathrin Gutmann.

Õpilasesindus teatab
Algab sportmängude turniir.
Ajakavad ujula kõrval.

30. septembril korraldavad meie
koolis Tallinna Haridusameti palvel

Ettevõtluspäevast
8. oktoobril toimub Tallinna
Ettevõtluspäev.

4B klassi võistkond osaleb
Rõõmumasina meisterdamise
maketivõistlusel, 6B ja 7B
õpilasvõistlusel „Krooni
teekond”, 8C e-viktoriinis, 12C
meediagrupp jäädvustab
ettevõtluspäeva üritusi fotode ja
filmina Tallinna ajalukku.

6. – 12. oktoobrini on 9. klassid
koostöös Ettevõtlusametiga teel
töömaailma. 9A ja 9B Tallinna
Veepuhastusjaamas ning 9C ja 9D
Liikluskorralduse AS - s.

Haridus- ja teadusministri
vastuvõtt Tartus
30.
30. septembril tunnustab haridusja teadusminister Tõnis Lukas
rahvusvahelistel olümpiaadidel ja
võistlustel edukalt esinenud õpilasi,
üliõpilasi ja nende juhendajaid.
Meie koolist oli autasu vastu võtma
kutsutud Margus Potisepp (12A) ja
Richard Pikmets (12B), kes võitsid
Euroopa õpilasfirmade võistlustel 1.
koha.
Juhendaja Epp Vodja.

Olümpiaadid
Algavad olümpiaade koolivoorud!
Esimesena astuvad olümpiaadide
võistlustulle bioloogiahuvilised.
7. klassi õpilased vastavad
küsimustele 1. oktoobril Tallinna
Loomaias sealse ekspositsiooni ja
varasemate teadmiste põhjal.

Kasuks tuleb eelnev tutvumine
2009. aasta ajakirjadega „Eesti
Loodus” ja „Loodusesõber”.
Koolivoorus osaleb üle 20 õpilase
7. klassidest.
6. klassi õpilased külastavad
Loodusmuuseumi, 8. klassi
õpilased Botaanikaaeda, 9. klassi
õpilased Tervishoiumuuseumi.
10. - 12. klassi õpilased vastavad
küsimustele kodutööna kirjanduse
jt allikate põhjal.
Taavi Rebane (11A) osales
24. - 27. septembril
septembril Lätis
Baltimaade geograafiaolümpiaadil
Eesti võistkonna koosseisus
saavutades 8. koha. Taavil on
võimalus osaleda rahvusvahelisel
geograafiaolümpiaadil.
Juhendaja Ülle Suursaar.

26. septembril toimus GAG-s
õpioskuste olümpiaad, millest
võttis osa 25 parimat võistkonda
üle kogu linna. Meie kooli esindas
6A klassi võistkond kooseisus:
Anette Aguraiuja, Liisa Kirss, Sireli
Sallo, Liisi Siil ja Norbert Kats.
Kokkuvõttes saavutasid nad
8. koha. Juhendajaks oli
Tiina Koit. Aitäh osalejatele!
Õpilastele, kes on huvitatud
teaduslike uurimustööde
tegemisest ja nende tööde
esitamisest konkursile, toimub

5. oktoobril algusega kell 15.30
Tallinna Õpetajate Majas
infoseminar.
Osavõtuks seminarist vajalik
registreerida hiljemalt 1. oktoobril.
Info A. Kallaselt.

Eesti-Rootsi Tervise Instituut viib
Eestis läbi üle-Euroopalist uuringut,
mille eesmärgiks on hinnata
koolilaste tervist ja heaolu, nende
elustiili valikuid ning riskikäitumist.
Uuringusse on kaasatud kõik 8.
klasside õpilased.

Huvitavaid tegemisi
Lõppes liikumisnädal
"Liikumisrõõm", milles osalesid 2B
klassi õpilased ja klassijuhataja.
Suur tänu kõigile osalejatele.
Tulemused on väljas
I korruse stendil uues majas.

7. oktoobril kell 9.00 toimub
2. klassi õpilastele tervisliku
toitumise tund, mida viiakse läbi
Euroopa Komisjoni poolt
korraldatud tervisliku toitumise,
"Tasty bunch", kampaania raames.

7. oktoobril toimub Tuletõrje
staadionil kesklinnakoolide
murdmaateatejooks
3. - 5. klassidele.

8. oktoobril kell 14.55 toimub
9. klasside esindajate ümarlaud
direktori kabinetis.

Kõikidele
õpetajatele
soovime
rohkesti
rõõmu
õpetamise
töös!

8. oktoobrist alates viiakse
3. klassides läbi IDEFICS uuring,
mis on jätk 2007/2008 alanud
terviseuuringule. Uuringus osalevad
õpilased ainult lapsevanema
nõusolekul.
Toimetus: Tuule Kivihall & Andrea Tamm

