INFOLEHT 8
Turvalisus koolis
Tallinna ja Turu koolide projekti
„Aktiivne ja turvaline koolipäev“
raames läbi viidud õpilaste
rühmatöödest selgus, et kõik meie
kooli õpilased soovivad sellist
koolipäeva, kus kõigil on hea.
Aita ka sina muuta koolipäev
turvaliseks!
Tegutsegem kõik koos selle nimel!
nimel!

Õppetöö
2. märtsil sooritavad 20 abiturienti
katseeksami emakeeles
8. - 12. märtsil annavad
välislektorid gümnaasiumiklassides
inglise keele, muusika ja meedia
tunde, kokku 16 tundi
17.
17. märtsil
märtsil selguvad põhikooli III
õppeveerandi tulemused
18. märtsil
märtsil toimub aktiivõppepäev
1. - 8. klassidele.
9. - 11. klassidel õppetöö eriplaani
alusel.
12. klassidel emakeele
proovieksam

1. mÄRTS 2010
2010

Põhikooli
eksamivalikud
Põhikooli lõpetamiseks on vajalik
sooritada 3 lõpueksamit, neist
eesti keel ja matemaatika on
kohustuslikud.
Kolmas eksam on valikeksam.
9. klasside õpilaste valikud:
Inglise keel
70 õpilast
Vene keel
7 õpilast
Bioloogia
7 õpilast
Keemia
4 õpilast
Füüsika
10 õpilast
Geograafia
1 õpilane
Ajalugu
7 õpilast
Ühiskonnaõpetus 26 õpilast

Saavutused
Piirkondliku ajaloo-olümpiaadi
parimad tulemused:
Peep Põdder, 8. klass - I koht
Õp. I. Paggi
Martin Lumiste, gümnaasium
II maailmasõda - 3. - 4. koht
Õp. I. Paggi
Milen Arro, gümnaasium
II maailmasõda - 6. - 7. koht
Õp. I. Paggi
Karl Pohla, 7. klass - 10. koht
Õp. E. Barkala

Keemiaolümpiaadi piirkondlikus
voorus saavutas
Allan Aim 12A 4. koha
Rickard Kruusberg 8C 10. koha
Õp. L. Undusk
Emakeeleolümpiaadi üleriigilisse
uurimistööde lõppvooru on
kutsutud
Liis Pohla 11A - õp. S. Haab
Maria Muuk 9B - õp. K. Kaju
Üleriigilises muusikaõpetuse
olümpiaadi lõppvoorus pälvis
Norbert Kats 6A hõbediplomi ja III
koha „Parima laulu esituse“ eest.
Õp. L. Rahula

Olümpiaadid ja
ainevõistlused
27. veebruaril võistlesid 8 õpilast
(7B, 7C ja 8D) loodusteaduste
piirkondlikul olümpiaadil
1. märtsil lõpeb 5. klasside
õpioskuste olümpiaadi koolivoor.
Parim võistkond võistleb edasi
ülelinnalises voorus 15. mail
2. märtsil
märtsil võistlevad Artjom Savitski
ja Kristina Lindla vene keele
olümpiaadi piirkonnavoorus.
Olümpiaadi üldteema on „Vene
laulu võluvus“
4. märtsil toimub matemaatikavõistlus „Nuputa“ 5. - 7. klasside
õpilastele. Võistlevad 4-liikmeline
5. - 6. klasside võistkond ja 3liikmeline 7. klasside võistkond

6. märtsil võistlevad Tallinna
koolide õpilased majandusolümpiaadil. Iga kool saab välja
panna 3 osalejat
11. märtsil osaleb Rickard
Kruusberg 8C Tallinna tööõpetuse
võistlusel
19. märtsil toimub iga-aastane
rahvusvaheline matemaatikavõistlus „Känguru“.
Võistlus toimub auditooriumis kell
9.00 – 10.15. Võistlusel osaleb 80
3. - 10. klasside õpilast neljas
vanusegrupis

Üritused
5. märtsil toimub 60. lennu päev.
Tere tulemast, vilistlased!
12. märtsil tähistame emakeelepäeva. Selgitame välja meie kooli
õpilaste lemmikraamatud, toimub
raamatulaat, on oodata huvitavaid
külalisi.
Korradaja - emakeele ainekomisjon

Huvitavaid tegemisi
1. - 4. märtsini osalevad 18 õpilast
9. - 11.klassidest Avatud Eesti
Fondi projektis "Uued ideed
Euroopale". Loodus- ja ühiskonnateadusi integreerivas projektis,
mille töökeeleks on inglise keel,
arutlevad õpilased ekspertide
juhendamisel
(hr. Einari Kisel – Majandusministeeriumi asekantsler energeetika
alal, Paul Taklaja - TTÜ energeetikateaduskonna doktorant jt.)

energeetikaprobleemide ja
võimalike lahenduste üle.
Koordinaatorid: õp. Ü. Suursaar,
I. Paggi, M. Teever
3.märtsil
3.märtsil 5. klasside ülelinnaline
suusavõistlus
5. märtsil sõidavad 6C ja 7C klass
Viljandisse ning vaatavad „Ugalas“
noorsooetendust „Poks“.
Korraldavad klassijuhatajad K. Kaju
ja S. Jõgise
6. märtsiks saadavad projekti
„Suitsuprii klass“ raames 5A, 5B,
5C ja 6B, 6C klass Tervise Arengu
Instituuti omaloomingulise plakati
teemal „Tubakavaba maailm“
8. - 12. märtsini toimub
rahvusvahelise projekti "Koolid –
tuleviku partnerid" liikmeskoolide
ajalehtoimetuse liikmetele
Münchenis koolitus veebipõhise
rahvusvahelise ajalehe
käivitamiseks.Osalevad Aksel Lõbu
11C, Stina-Maria Raid 11B ja õp. M.
Paun
10. märtsil osalevad Tervise Arengu
Instituudi poolt läbiviidud ankeetküsitlusel juhuvaliku alusel 5A, 7A
ja 9C klass. Üle Eesti osaleb
uuringus umbes 5500 õpilast 85-st
koolist.
Kell 10.00 – 7A
Kell 11.00 – 5C
Kell 12.00 – 9C

19. märtsil korraldab Eesti-Rootsi
tervise uuringute instituut (ERSI)
järeluuringu küsitluse 8. klasside
101 õpilasele. Küsitlus toimub
auditooriumis kell 11.00
11.00.00-12.45
Meie kooli õpilastele on taas
eraldatud 2 keeleõppestipendiumi.
Registreerimine saksa keele
õpetajate juures

Õpilasesindus teatab
G5 üritustest
2010. aasta kesklinna kaunitariks
valiti Tallinna Inglise Kolledži
esindaja.
Järge ootavad korvpalli- ja
jalgapalliturniir, mis on mõlemad
meie kooli korraldada

Kevadist
veerandilõppu!

Toimetus: Tuule Kivihall & Andrea Tamm

