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Oktoober on Hea õpetaja kuu!Oktoober on Hea õpetaja kuu!Oktoober on Hea õpetaja kuu!Oktoober on Hea õpetaja kuu!    

Õpetaja Renna Marjundi pälvis tiitli 

Aasta õpetaja 2011. 

Õnne!    
SaavutusedSaavutusedSaavutusedSaavutused    
Kesklinna meistriteksKesklinna meistriteksKesklinna meistriteksKesklinna meistriteks teatekrossijooksus 

tuli 4. klasside võistkond. I kohaI kohaI kohaI koha saavutas 

5. klasside tüdrukute ja III kohaIII kohaIII kohaIII koha poiste 

võistkond.    

ÕppeÕppeÕppeÕppetöötöötöötöö    
Koolisisesed tasemetööd 2011/2012 Koolisisesed tasemetööd 2011/2012 Koolisisesed tasemetööd 2011/2012 Koolisisesed tasemetööd 2011/2012 

õppeaastalõppeaastalõppeaastalõppeaastal::::    

5. klassid - loodusõpetus 

11. klassid - C keel (saksa, hispaania, 

prantsuse keel ) - IV veerandil 

Koolieksam üleminekuklassidele:Koolieksam üleminekuklassidele:Koolieksam üleminekuklassidele:Koolieksam üleminekuklassidele:    

8. klassid – matemaatika – maikuus 

11119. oktoober9. oktoober9. oktoober9. oktoober – põhikoolis hinded välja 

21. oktoober21. oktoober21. oktoober21. oktoober – põhikoolis tunnistused 

OlümpiaadidOlümpiaadidOlümpiaadidOlümpiaadid    
4. oktoobril4. oktoobril4. oktoobril4. oktoobril algasid käesoleva õppeaasta 

olümpiaadide ülelinnalised koolivoorud. 

Esimesena asusid bioloogiaolümpiaadi 

ülesandeid lahendama 7. klasside 

õpilased. 17 õpilast tutvus Tallinna 

Loomaia ekspositsiooniga ning otsis 

ülesannetele õigeid vastuseid. 

Bioloogiaolümpiaadi koolivoor 6. klasside 

ja 8.-12. klasside õpilastele toimub 

17.17.17.17.    oktoobrist oktoobrist oktoobrist oktoobrist ––––    11. novembrini11. novembrini11. novembrini11. novembrini ning 

ülesanded on kättesaadavad alates 

17.17.17.17.    oktoobristoktoobristoktoobristoktoobrist ilma kasutajanime ja 

paroolita aadressil 

http://olympiaadid.haridus.ee. 

ÕppekäigudÕppekäigudÕppekäigudÕppekäigud    

Õppekäigud Õppekäigud Õppekäigud Õppekäigud I ja II kooliastmes:I ja II kooliastmes:I ja II kooliastmes:I ja II kooliastmes:    

29. septembril29. septembril29. septembril29. septembril osales 5A klass Tallinna 

botaanikaaias tulbifestivalil. Õpilasi 

saatsid klassijuhataja Kadri Mägi ja 

huvijuht Kristiina Tiits. 

29. septembril29. septembril29. septembril29. septembril käis 3B klass õppekäigul 

Lastekirjanduse Teabekeskuses. Õpilasi 

saatis klassijuhataja Maire Kinkar. 

30. septembril 30. septembril 30. septembril 30. septembril külastas 1A klass Kadriorus 

Miia-Milla-Manda muuseumi. Õpilasi 

saatis klassijuhataja Helina Nael. 

30. septembril30. septembril30. septembril30. septembril osales 3A koos 

klassijuhataja Kaja Männikuga KUMU 

kunstitunnis „Sõpruse aeg“. 

5.5.5.5.    oktoobriloktoobriloktoobriloktoobril osales 3B koos klassijuhataja 

Maire Kinkariga KUMU kunstitunnis 

„Sõpruse aeg“.    

6.6.6.6.    oktoobriloktoobriloktoobriloktoobril osaleb 1C koos klassijuhataja 

Merle Laasmaga KUMU kunstitunnis 

„Sõpruse aeg“. 



7. 7. 7. 7. oktoobriloktoobriloktoobriloktoobril külastab 3A koos 

klassijuhataja Kaja Männikuga 

Lastekirjanduse Teabekeskust. 

14. oktoobril14. oktoobril14. oktoobril14. oktoobril osaleb 1B koos klassijuhataja 

Renna Marjundiga KUMU kunstitunnis 

„Sõpruse aeg“. 

14. 14. 14. 14. oktoobriloktoobriloktoobriloktoobril toimub 2C klassile 

tervishoiumuuseumi tund „Nägemata 

nähtud maailm“. 

19.19.19.19.    oktoobriloktoobriloktoobriloktoobril osaleb 2C koos klassijuhataja 

Ulla Jõgiga KUMU kunstitunnis „Sõpruse 

aeg“. 

20. oktoobril20. oktoobril20. oktoobril20. oktoobril on 3A klassil järjekordne 

KUMU kunstitund „Veenõid Lorelei“. 

21. oktoobril21. oktoobril21. oktoobril21. oktoobril on 3A klassipidu Playbox. 

Kingitus 1. klassideleKingitus 1. klassideleKingitus 1. klassideleKingitus 1. klassidele    
Tallinna Keskraamatukogu kingib sel sügise 

Kätlin Vainola raamatu „Suvevaheaeg 

koolis“ esimesse klassi õppima asunud 

lapsele. Raamatu illustreeris Tallinna 

Keskraamatukogu kunstnik Kertu Sillaste. 

Meie kooli 1. klasside õpilased saavad 

kingitud raamatud kätte oktoobrikuu 

jooksul Kadrioru raamatukogust, kus 

toimub ka raamatukogu tund. 

ÕpilasesindusÕpilasesindusÕpilasesindusÕpilasesindus 
Noorteparlament algatas uudse 

ettevõtmise - igal aastal kooli sünnipäeval 

kirjutatakse küünalde abil koolimaja ette 

kooli vanust näitav arv. 

7. oktoobril7. oktoobril7. oktoobril7. oktoobril tutvustavad Tallinna 

abilinnapea Mihhail Kõlvarti kutsel ÕE 

president Johannes Horm, asepresidendid 

ja ÕE liige Maia Ignatenko 21. Kooli 

Õpilasesinduse ja Noorteparlamendi 

tegevust vene koolide õpilaskonverentsil 

Viru Hotelli konverentsikeskuses. 

TeatedTeatedTeatedTeated 
4. oktoobril4. oktoobril4. oktoobril4. oktoobril külastasid meie kooli Armeenia 

Haridusministeeriumi ja koolijuhtide 

delegatsioon. Kaugetele külalistele 

tutvustas koolimaja Ksenia Zamatajeva 

12A klassist . 

Algas Tervise Arengu Instituudi korraldatav 

võistlus „Suitsuprii klass„Suitsuprii klass„Suitsuprii klass„Suitsuprii klass““““, kus osalevad 

meie kooli 5.-8. klasside õpilased. 

Ettevõtlusnädala raames osalevad  

6. oktoobril6. oktoobril6. oktoobril6. oktoobril 12 meie kooli 8C ja 9C klassi 

õpilast majandusalases e-viktoriinis. 

Tegemist on esimese etapiga 

kolmeosalisest 8.-9. klasside õpilaste 

majandusmängust CREATLON, mille 

korraldab Junior Achievment Eesti koostöös 

EBS Gümnaasiumiga. 

Talllinna ettevõtluspäevadel osalevad ka 

meie kooli õpilasfirmad. 

4444.-6. oktoobril6. oktoobril6. oktoobril6. oktoobril jäädvustavad Tallinna 

ettevõtluspäevi Tallinna ajalukku nii pildis 

kui filmis Johanna Maria Paulson 10B, 

Helen Killandi, Linda Vainomäe, Kreete 

Huik 10C. 



7. 7. 7. 7. oktoobriloktoobriloktoobriloktoobril kell 15.0015.0015.0015.00 tutvustab YFU 

auditooriumis 10. klasside õpilastele 

võimalusi õppimisest aasta aega 

vahetusõpilasena välismaal. 

Meie heal koostööpartneril Tallinna 

Reaalkoolil on 8.8.8.8. oktoobril oktoobril oktoobril oktoobril 130. sünnipäev. 

Palju õnne! 

13.13.13.13.----16. oktoobril 16. oktoobril 16. oktoobril 16. oktoobril osalevad teatrifestivalil 

Vilniuses rahvusvahelise projekti „Koolid - 

tuleviku partnerid“ teatriprojekti liikmed 

Robert Männik 12B, Karl-Ander Reismann, 

Karl-Alexander Sepp 12A, Karmen Orav, 

Stefan Hein, Erik Merilaine, Kadi Hainas, 

Kadi Viigi, Liisa Tenno, Karoliina Kull 12C. 

Käesoleva aasta teema on kangelasedkangelasedkangelasedkangelased. 

Esinetakse omaloomingulise lavastusega. 

Kaasa sõidab õpetaja Reet Alaver. 

12.12.12.12.----11117777. . . . oktoobriloktoobriloktoobriloktoobril toimuvad hõimupäevadhõimupäevadhõimupäevadhõimupäevad, 

üritusi koolis korraldab emakeele 

ainekomisjon. 

10.10.10.10.----14. oktoobril14. oktoobril14. oktoobril14. oktoobril jutustavad hõimupäevade 

raames 9B klassi õpilased algkassides 

hõimurahvaste muinasjutte. 

17171717....    oktoobril oktoobril oktoobril oktoobril kell 13.0013.0013.0013.00 tutvustatakse 

aulas 10.-11. klasside saksa keele 

õppijatele filmiprojekti, mida hakkame ette 

valmistama ja läbi viima koos koolidega 

Tamperest ja Helsingist. 

21. oktoobril21. oktoobril21. oktoobril21. oktoobril on koolis rebaste päevrebaste päevrebaste päevrebaste päev. 

Korraldavad 12. klassid ja klassijuhatajad. 

Läänemere projekti raames toimub 

Läänemereäärsete riikide õpilaste ühine 

muusikaprojekt, mille käigus tuleb 

tutvustada Eestit. 6B klassi õpilased Anu 

Mõttuse juhendamisel otsivad häid 

mõtteid, mida atraktiivset on meil Eestist 

teistele rääkida. 

Veerandi viimasel nädalal toimuvad 

projekti „Aktiivne ja turvaline koolipäev“ 

raames sportlikud vahetunniüritused 

algklassidele. 

Tervisenõukogu tuletab meelde, et 

peske käsipeske käsipeske käsipeske käsi! Mitmed haigustekitajad 

levivad pesemata käte kaudu! 

Kui teil on soov teha midagi head, siis 

korjake tammetõrusid, kuivatage need ära 

ja viige Tallinna Loomaaia peaväravasse. 

Need võetakse rõõmuga vastu. Heategu Heategu Heategu Heategu 

teeb head!teeb head!teeb head!teeb head!    

NB! NB! NB! NB! Vaheajaks garderoobiboksid 

riietusesemetest, jalanõudest ning 

spordirõivastest tühjaks! 

Veel veidi pingutamist 

ja käes ongi vaheaeg! 

 

 

 

Infolehe toimetus: 

Laura Reha & Kreete Huik 10C 


