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TänudTänudTänudTänud    
Aitäh õpetuslikult meeldiva 
elamuse eest Portugali 
kunstinädala korraldajatele, 
toetajatele, osavõtjatele! 
 

SaavutusedSaavutusedSaavutusedSaavutused    
Matemaatikaolümpiaadi Tallinna 
piirkonnavoorus saavutas 11A 
klassi õpilane Johannes Madis Johannes Madis Johannes Madis Johannes Madis 
AasmäeAasmäeAasmäeAasmäe VI koha, õpetaja Tiia 
Valdmets. Tublilt esines Reijo SeppReijo SeppReijo SeppReijo Sepp 
7B, õpetaja Mare Rõigas. 
 
4A klassi õpilased Eglyd Marion HirvEglyd Marion HirvEglyd Marion HirvEglyd Marion Hirv 
ja Caroline PaCaroline PaCaroline PaCaroline Pajusaarjusaarjusaarjusaar  võitsid 
loomekonkursi „Mina ja koht, kus 
ma elan“  ning olid kutsutud 
Tallinna Raekojas toimunud 
autasustamisele, õpetaja Renna 
Marjundi. 
 
10A klassi õpilase Raimond MakaraRaimond MakaraRaimond MakaraRaimond Makara 
töö võitis Eesti Fondi fotokonkursi 
„Vabadus meie õuel“ ning  saavutas 
„Postimehe“  eripreemia joonistus-
ja fotokonkursil „Kool. Sõbrad. 
Perekond“.  
 
Tallinna korvpalli meistrivõistlustel 
saavutas meie kooli noormeeste  
 

 
võistkond tubli IV koha. Turniiril 
osales kokku 36 gümnaasiumi. 
 

Muudatused õppetöösMuudatused õppetöösMuudatused õppetöösMuudatused õppetöös    
Alates 24. j24. j24. j24. jaanuaristaanuaristaanuaristaanuarist on 
tunniplaanis mitmed muudatused. 
 
Lõppesid järgmised ained/kursusedLõppesid järgmised ained/kursusedLõppesid järgmised ained/kursusedLõppesid järgmised ained/kursused    
Põhikoolis:Põhikoolis:Põhikoolis:Põhikoolis:    
9B, 9C   tööõpetus 
Gümnaasiumis: 
10A, 10B   kunst 
10C    muusika 
11A, 11B, 11C  muusika 
12A    arvutiõpetus 
12A, 12B, 12C  psühholoogia 
 
Algavad järgmised ained/ kursusedAlgavad järgmised ained/ kursusedAlgavad järgmised ained/ kursusedAlgavad järgmised ained/ kursused    
Põhikoolis:Põhikoolis:Põhikoolis:Põhikoolis:    
9A, 9D   tööõpetus 
Gümnaasiumis: 
10A, 10B   muusika 
10C    geograafia 
11A, 11B, 11C  psühholoogia 
11B inglise ärikeel 

ja ettevõtlus  
12A    kunst 
12A, 12B, 12C  muusika 
 
Veebruari esimesel nädalal tehakse 
kokkuvõte gümnaasiumi I 
poolaasta õppetöö tulemustest. 



EksamitestEksamitestEksamitestEksamitest    
Gümnaasiumi koolieksamite 
teatamise tähtaeg on 1. märts1. märts1. märts1. märts. 

    
Riigieksamitele registreerumineRiigieksamitele registreerumineRiigieksamitele registreerumineRiigieksamitele registreerumine    
Eesti keele riigieksam on kõikidele 
12.-klasside õpilastele kohustuslik. 
 
Riigieksamite valikud: 
Inglise keel  87 
Matemaatika  58 
Ühiskonnaõpetus 45 
Bioloogia   29 
Ajalugu   23 
Füüsika   6 
Vene keel   3 
Saksa keel  1 
Geograafia  78, neist 74 
õpilast 11. klassidest 
Keemia   22, neist 19 
õpilast 11. klassidest 
 
Põhikooli valikeksamPõhikooli valikeksamPõhikooli valikeksamPõhikooli valikeksam    
Põhikooli lõpetaja peab hiljemalt 
1. veebruariks1. veebruariks1. veebruariks1. veebruariks teatama õppeaine, 
milles ta soovib sooritada 
valikeksami. 
Valikeksami ained on vene keel, 
inglise keel, bioloogia, keemia, 
füüsika, geograafia, ajalugu, 
ühiskonnaõpetus. Vene keeles ja 
inglise keeles on nii suuline kui 
kirjalik osa, ülejäänud eksamid on 
kirjalikud. 
 

OlümpiOlümpiOlümpiOlümpiaadide Tallinna aadide Tallinna aadide Tallinna aadide Tallinna 
piirkonnavoorudpiirkonnavoorudpiirkonnavoorudpiirkonnavoorud    
Laupäeval, 22. jaanuaril22. jaanuaril22. jaanuaril22. jaanuaril emakeeles 
(J. Westholmi Gümnaasiumis) ja 
keemias (Tallinna Inglise Kolledžis). 

 
Reedel, 28. jaanuaril28. jaanuaril28. jaanuaril28. jaanuaril inglise keeles 
(Tallinna Humanitaargümnaasiu-
mis). 
 
Laupäeval, 29. j29. j29. j29. jaanuarilaanuarilaanuarilaanuaril füüsikas 
(Tallinna Reaalkoolis). 
 
Reedel, 4. veebruaril4. veebruaril4. veebruaril4. veebruaril ühiskonna-
õpetuses vastavalt juhendile. 
www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid 
 
Laupäeval, 5. veebruaril5. veebruaril5. veebruaril5. veebruaril bioloogia 
(Liivalaia Gümnaasiumis). 
 

EttevõtmisiEttevõtmisiEttevõtmisiEttevõtmisi    
28. jaanuaril28. jaanuaril28. jaanuaril28. jaanuaril kell    15151515.00 .00 .00 .00 toimub    
61. lennu päev. Oodatud on 11. ja 
12. klassid. 
 
1.1.1.1.----3.3.3.3.    veebruarilveebruarilveebruarilveebruaril toimub koolis 
klasside pildistamine. 
 
2. veebruaril2. veebruaril2. veebruaril2. veebruaril kohtub Harju 
maavanem Ülle Rajasalu 
abiturientidega ning esineb teemal 
omavalitsuse struktuur ja 
tööülesanded. 
 
Turvalise interneti päeva raames 
„Targalt internetis“ toimuvad  
8. veebruaril 8. veebruaril 8. veebruaril 8. veebruaril seminarid ja 
rühmatööd 5., 6., ja 7C klasside 
õpilastele eriplaani alusel. 
    
11. 11. 11. 11. veebruarilveebruarilveebruarilveebruaril on rahvusvahelise 
majandusõppe projekti raames 
külas 19 Norra partnerkooli õpilast 
ning 17 õpilast Rootsist. Õpilased 
külastavad võõrkeelte ja 
muusikaõpetuse tunde. 



Toimetus: Tuule Kivihall & Andrea Tamm 12C 

21212121. . . . veebruarilveebruarilveebruarilveebruaril on koolis külas 
Radley College (http://www.radley.org.uk), 
üks mainekamaid koole Inglismaalt. 
Õpilased tutvuvad kooliga, 
külastavad tunde ning kolledži 
orkester annab kell 13 aulas 
kontserdi. Külalisi võõrustab 11b 
klass. 
 
22.22.22.22. ja 23. veebruaril23. veebruaril23. veebruaril23. veebruaril toimuvad Eesti 
Vabariigi aastapäevale pühendatud 
üritused. 
 

TegemisiTegemisiTegemisiTegemisi----toimetamisitoimetamisitoimetamisitoimetamisi    
I ja II kooliastmesI ja II kooliastmesI ja II kooliastmesI ja II kooliastmes    
14. jaanuaril14. jaanuaril14. jaanuaril14. jaanuaril toimus 3A klassiõhtu 
–stiilipidu Portugali teemal. 
 
18.18.18.18.    jaanuariljaanuariljaanuariljaanuaril toimus 4A Kumu 
muuseumitund teemal „Mis on 
kompositsioon?”. 
 
20. jaanuaril20. jaanuaril20. jaanuaril20. jaanuaril on nii A kui B, C 
klasside mudilaskoorid laulupeo 
eelproovis Salme keskuses. 
 
21. jaanuaril 21. jaanuaril 21. jaanuaril 21. jaanuaril on 4C õppekäigul 
loodusmuuseumis, kus tutvutakse 
kivimite ja maavaradega. 
 
6. klassid alustavad Koolitus-
programmi KEAT (kaitse end ja 
aita teist), mille eesmärk on anda 
õpilastele turvalisuse õppekava 
alusel eluks vajalikke ohutus-
alaseid teadmisi ja oskusi; 
Koolitusprogramm koosneb 
kohustuslikest teemadest 
(pääste, politsei, esmaabi). 

KEAT projekti juhtorgani-
satsiooniks on Põhja-Eesti 
Päästekeskus. Selle projekti 
raames toimub 25. jaanuaril25. jaanuaril25. jaanuaril25. jaanuaril kell 
14.0014.0014.0014.00 6A klassile liiklusohutuse 
loeng (noorsoopolitseist Liina 
Soodla) ja 6B klassile esmaabi 
loeng (med. õde Niina Plisko). 
    
28. jaanuaril28. jaanuaril28. jaanuaril28. jaanuaril on 3C suusatamas 
Trummi keskuses. 
 
28. jaanuaril28. jaanuaril28. jaanuaril28. jaanuaril on 4A õppekäigul 
loodusmuuseumis, kus tutvutakse 
kivimite ja maavaradega. 
 
Meie koolist osales ÜRO 
Lastefondi UNICEF ülemaailmses 
noorteprojektis "Väike heategu" 
28 õpilast – 18 õpilast 4C 
klassist, 6 õpilast 5A klassist ja 4 
õpilast 6A klassist. 
Noored tegid oma väikse heateo, 
müües 253 UNICEFi kuulsat 
jõulupostkaarti.  
Suur tänu tublidele heategijatele! 
 

Õpilasesindus teatabÕpilasesindus teatabÕpilasesindus teatabÕpilasesindus teatab    
Heategevusprojekt lasteaedadega 
käivitus edukalt, loodame ka 
edaspidisele meeldivale koostööle! 
 
21. jaanuaril21. jaanuaril21. jaanuaril21. jaanuaril kell 18181818.00.00.00.00 toimub G5 
filmiõhtu gümnaasiumile. Linastub 
"Coco Shanel ja Igor Stravinski". 
 
27. 27. 27. 27. jaanujaanujaanujaanuarilarilarilaril toimub solistide 
konkursi "MI-NOOR" eelvoor, 
17. veebruaril17. veebruaril17. veebruaril17. veebruaril kell 17171717.00.00.00.00 finaal. 
 


