INFOLEHT 3
Tänu
Suur tänu kõikidele ettevõtluspäeva
osavõtjatele! Vaata pilte ja loe
saavutusi kodulehelt.

Tähelepanu!
Kõik õpilased täidavad kooli
kodukorra eeskirju, mis on aluseks
käitumishindele!
Õpilasreeglites on kolm täpsustust:
punkt 11, 19, 20 – loe kodulehelt!
Trükist on ilmunud meie OMA kooli
vene keele töövihik. Täname
õpetajaid. Põnevat õppimist!
3A klass osales Tallinna Linnavalitsuse projektis "Mina ja Tallinn".
Õpilaslooming ja fotod on
kodulehel.
Preemiaks õppekäik telemajja.
Õpetaja: Renna Marjundi
Kodulehe rubriigist "meedia" leiad
toredat õpilasloomingut – fotosid,
jutukesi ning kunsti.
Igal klassil on võimalus oma
loomingut esitleda.
Kõikide klasside garderoobid
jäävad vaheajaks tühjaks! Ära
unusta!

14. oktoober 2009

Õppetöö
19. – 21. oktoobril
oktoobril toimub
tublidele vene keele õppijatele
õppereis Mihhailovskojesse Tallinna
Linnavalitsuse projekti raames.
Meie õpilastega koos osaleb ka
õpilasgrupp Tõnismäe Reaalkoolist.
Uusi teadmisi, oskusi ning toredaid
elamusi kõigile!

20. oktoobril toimub 9A õppesõit
Mahtrasse.

21. - 23. oktoobril osaleb Mailis
Meier (11A) Stockholmis toimuval
Euroopa Komisjoni poolt
korraldatud plakatikonkursi
auhinnatseremoonial, kus ühtlasi
kuulutatakse välja konkursi võitja.
Stockholmi on kutsutud igast
Euroopa Liidu riigist kaks parima
töö esitajat. Juhendajana saadab
Mailist õpetaja Tiina Koit.

22. oktoobril algusega kell 13.00
toimub geograafiaolümpiaadi
koolivoor 7. - 11. klasside
õpilastele. Koolivooru tulemuste
põhjal selgub 10 õpilast, kes on
meie koolile antud kvoodi alusel
võistlevad edasi piirkonnavoorus.

22. oktoobril õpetavad Haridus- ja
teadusminister Tõnis Lukas ja
vilistlane Kristian Krisfeldt projekti
"Tagasi kooli" raames 11C klassi
õpilastele ajalugu ja 10C klassile
meediaõpetust.
"Tagasi kooli" on Vabariigi
Presidendi ja sihtasutus Noored
Kooli algatus, mille eesmärgiks on
tugevdada Eesti koolide ja
ühiskonna koostööd.

22. oktoobril osaleb 8D klass
lauamängupõhises
teadmistemängus, mis keskendub
ümbritsevatele väärtustele – tervis,
keskkond, sõprus, riik, haridus,
kultuur. Mängu koostajad ja
projekti algatajad on
kodanikeühendused ning Inglise
Kolledži õpilased.

Gümnaasiumis hinnatakse aineid
kursusehindega. (kursus kestab 35
tundi). Gümnaasiumiõpilastest
saavad esimestena kursusehinded
keelereaalklasside (10A, 11A, 12A)
õpilased.

Õpilasesindus teatab
Gümnaasiumi korvpalliturniiri võitis
10C klassi võistkond. Õnnitleme!

7. oktoobril saavutasid
kesklinnakoolide murdmaateatejooksus 3. - 5. klassidele meie kooli
3. klassi tüdrukud 2. koha ja
5.klassi poisid 3. koha.
Õnnitleme tubli saavutuse puhul!

13. oktoobril algas
rahvastepalliturniir.

16. oktoobril kell 17.00 esineb
24. oktoobrist - 7. novembrini
viibivad rahvusvahelise
majanduspraktika raames
Flensburgis 11. klasside õpilased
Liis Pohla, Gerli Tammiste, Gerly
Viilup ja Mailis Meier.

I veerandi lõpetamine
21. oktoobril pannakse hinded
välja.

23.oktoobril lõpeb koolipäev
vastavalt tunniplaanile hiljemalt
7. tunniga.
I veerandi tulemuste alusel
selguvad õpiabi vajadused II
veerandil. Õpiabi käivitub uue
veerandi teisel nädalal.

aulas El Caminos - Kaarle, Martin ja
Andres. Tulge kuulama!

26. oktoobril koolitavad
Õpilasesinduse asepresident
Rasmus Pikk, liputoimkond ja
Maarika Paun Võrumaa huvijuhte ja
haridustöötajaid teemadel
Õpilasesinduse roll koolis, protokoll
ja etikett.

29. oktoobril kell 11.00 - 15.00
esineb meie koolis Saksamaa bänd
DYKO (www.dyko.de)
Maailmaturneel 23 riigis esinenud
bänd annab kontserdi, seejärel
lindistatakse koolis ja
plaadistatakse Saksamaal noorte
omaloominguline pala.

Osalemisvõimalus on 30 õpilasel,
registreerimine saksa keele
õpetajate juures.

4. novembril tähistame koolis
isadepäeva!

4. novembril kell 15.00 on aulas
YFU infotund “Aastaks
vahetusõpilaseks välismaale”.
Oodatud on 9. ja 10. klasside
õpilased. Infot: Maarika Paun.

5. - 6. novembrini tegutseb aulas
Kasulik Leiunurk!
Vaata koolivaheajal oma perega üle
esemed, mida te enam ei kasuta,
kuid mis on korras ja
kasutamiskõlblikud (riided, mänguasjad, majatarbed, raamatud jm).
Puhasta ja korrasta need esemed.
Asju saad tuua kuni
4. novembrini Õpilasesinduse
ruumi (205).
Tule 5. ja 6. novembril aulasse ja
leia omale meelepärane ese!
II veerandil alustame
stiilipäevadega. Jälgi reklaami!

13. - 14. novembrini toimub
humanitaarprojekt KOKOKO Pärnu
Sütevaka Humanitaargümnaasiumis.

Huvitavaid tegemisi
Alates 8. oktoobrist on kõik
3. klassid haaratud rahvusvahelisse
IDEFICS terviseuuringusse, mille
raames oktoobrikuus viiakse läbi
kehalise võimekuse testid ja

intervjueeritakse õpilasi ning nende
vanemaid.
Algas Tervise Arengu Instituudi poolt
korraldatud võistlus „Suitsuprii klass“.
Meie koolis osalevad võistlusel 5A,
5B, 5C ja 6A, 6B, 6C klassid.
Võistlue perioodil 12. oktoobrist –
12. aprillini
aprillini lubab iga õpilane olla
suitsuprii. (Suitsupriiks olemine ei
tähenda ainult mittesuitsetamist.
Võistlusel osalejad peavad olema priid
ka muudest tubakatoodetest - vesipiip
ja nuusk-, närimis- või huuletubakas.)
Klasside osavõtt võistlusest on
vabatahtlik ning põhineb vastastikusel
aususel ja usaldusel.

23. oktoobril toimub aulas karneval
Edgar Valteri illustreeritud raamatute
tegelastega.
9.00 toimub karneval II klassidele
10.00 toimub karneval I klassidele
1. klassid külastavad oktoobris
L. Koidula raamatukogu Kadriorus,
kus toimub raamatu "Väike puu ja
rändur kuu" esitlus ning mille kõik
õpilased saavad Keskraamatukogu
poolt kingiks.

Toredat vaheaega
ja mõnusat
akudelaadimist
uueks veerandiks!
Toimetus: Andrea Tamm & Tuule Kivihall

