
INFOLEHT    4 02. DETSEMBER ’11  

SaavutusedSaavutusedSaavutusedSaavutused 

Tallinna koolide 7. klasside õpilaste 

inglise keele viktoriinis saavutasid 

IIIIIIII----III kohaIII kohaIII kohaIII koha meie kooli võistlejad 

Jaanus Villem Mihhailov 7A ja 

Katariina Soone 7C klassist. 

Klaipedas 24.24.24.24.----27.27.27.27.    novnovnovnovembrilembrilembrilembril 

toimunud XVIII rahvusvahelisel 

Stasys Simkuse koorikonkursil 

saavutasid Tallinna 21. Kooli Poiste- 

ja Noortekoor ja Tallinna Poistekoor 

I kohad.I kohad.I kohad.I kohad.    Juhendajad Lydia ja Tomi 

Rahula. Palju õnne!    

24.24.24.24.    novembrilnovembrilnovembrilnovembril 7. korda meie koolis 

toimunud Teadmiste võistlusel 2011 

osales 40 koolimeeskonda ja 2 

külalisvõistkonda. Meie kooli 

võistkond saavutas 7. koha ja žürii    

eriauhinna reaalainete valdkonnas. 

Üldarvestuses saavutas esikoha 

Kadrioru Saksa Gümnaasium....    

KodanikupäevKodanikupäevKodanikupäevKodanikupäev    

25. novembril25. novembril25. novembril25. novembril toimus 7....----9999. . . . kkkklasside 

õpilastele kodanikupäeva pidulik 

aktus, kus laste õigustest ja 

kohustustest rääkis EV õiguskantsler 

Indrek Teder.    

25. novembril25. novembril25. novembril25. novembril kohtusid 10A klassi 

õpilased keskkonnaminister Keit 

Pentusega ja arutasid, kuidas anda 

oma panus keskkonna säästlikule 

hoiule.    

Johanna Sooba, Martin Laid, Robin 

Teever, Pärtel Saluvere, Alan Paas ja 

Oskar Laursoo 12. klassidest 

osalesid kodanikupäeva foorumil 

Riigikogu konverentsikeskuses. 

Teemaks oli demokraatia areng 

Eestis pärast taasiseseisvumist ja 

uued väljakutsed järgmiseks 20. 

aastaks. 

2. detsembril2. detsembril2. detsembril2. detsembril teeb professor Marju 

Lauristin üldhariva ettekande 

inimarengu aruandest gümnaasiumi-

õpilastele ja õpetajatele. 

EEEEelteadeelteadeelteadeelteade    
21. dets21. dets21. dets21. detsembrilembrilembrilembril    9.009.009.009.00----13.0013.0013.0013.00 toimub 

koolimajas 9. klasside karjääripäev. 

Info Maarika Paun. 

Kui on soov teha väike heategu, siis 

tule müüma Unicefi heategevuslikke 

jõulukaarte. Info Kristiina Tiits. 

TeatedTeatedTeatedTeated 

28.28.28.28.    novnovnovnovembrisembrisembrisembrist t t t ----    2. dets2. dets2. dets2. detsembriniembriniembriniembrini    oli 

koolis praktikal Tallinna 

Pedagoogilise Seminari noorsootöö 

eriala üliõpilane Carmen Kaljulaid. 

Juhendaja Maarika Paun. 

9. dets9. dets9. dets9. detsembril embril embril embril 15151515.00.00.00.00    XXI LIVE! 

Oodatud on kõik 11.-12. kl. õpilased. 

13.13.13.13.----15. detsembril15. detsembril15. detsembril15. detsembril mängib 

gümnaasiumi võistkond meie kooli 

võimlas I liiga turniiri korvpallis. 



Vaata stendilt ajakava ja tulge kõik 

kaasa elama! 

II veerandi lõpetamineII veerandi lõpetamineII veerandi lõpetamineII veerandi lõpetamine    
Esmaspäeval, 19. detsembril19. detsembril19. detsembril19. detsembril 

põhikoolis hinded välja.    

Kolmapäeval, 21. detsembril21. detsembril21. detsembril21. detsembril 9. 

klasside õpilastele karjääripäeva 

üritused.    

ÕppenÕppenÕppenÕppenõukogu peale 7. õukogu peale 7. õukogu peale 7. õukogu peale 7. ttttundiundiundiundi....    

Neljapäeval, 22.22.22.22.    detsembrildetsembrildetsembrildetsembril 

kontserdid ja klassijuhatajatunnid. 

ÕppekäigudÕppekäigudÕppekäigudÕppekäigud    

Läänemere projekti raames osalesid 

meie kooli õpilased Flensburgis 

laulu, orkestri ja teatri töötubades, 

mille lõpptulemuseks oli näidend 

koos laulude ja suure hulga 

muusikaga. Näidendi pealkirjaks oli 

„Nils Holgersson Travelling Around 

the Baltic Sea“, kus Nils ja Martin 

õpetasid kõikidele Läänemere 

äärsetele riikidele kaerajaani 

tantsimist. 

7. detsembril7. detsembril7. detsembril7. detsembril läheb 7B klass ja 

klassijuhataja Ülle Suursaar Süda 

tänava Perekeskusesse, kus 

teemaks "Valmistume jõuludeks". 

15. detsembril15. detsembril15. detsembril15. detsembril vaatavad 6A ja 6B 

klassid koos klassijuhatajate Ester 

Barkala ja Anu Mõttusega VAT 

teatris etendust "Robinson Crusoe". 

TTTTegemisiegemisiegemisiegemisi----toimetamisi I toimetamisi I toimetamisi I toimetamisi I 

ja II kooliastmesja II kooliastmesja II kooliastmesja II kooliastmes    
29. novembril 29. novembril 29. novembril 29. novembril oli 5C klass koos 

klassijuhataja Heli Raidmaga 

õppekäigul Tartus. 

30. novembril 30. novembril 30. novembril 30. novembril oli 2C klass koos 

klassijuhataja Ulla Jõgiga 

nukuteatris vaatamas etendust 

„Karlsson katuselt“. 

1.1.1.1.    detsembril detsembril detsembril detsembril olid 1. klasside 

õpilased koos klassijuhatajatega 

„Estonia“ talveaias vaatamas 

etendust „Mõmmi jõuluaabits“. 

1.1.1.1.    detsembrildetsembrildetsembrildetsembril    oli 3B klass koos 

klassijuhataja Maire Kinkariga 

nukuteatris vaatamas etendust 

„Karlsson katuselt“. 

2. detsembril 2. detsembril 2. detsembril 2. detsembril kohtus 6C klass 

Keskraamatukogus kirjanik Ivar 

Soopaniga. Õpilasi saadab õpetaja 

Valli Taliaru. 

2. d2. d2. d2. detsembril etsembril etsembril etsembril toimus Playbox 1.-2. 

klassi õpilastele. 

Detsembris toimub Playbox ka 3.-4. 

klassi õpilastele. 

7.7.7.7.    detsembril detsembril detsembril detsembril on 2B klass koos 

klassijuhataja Marelin Peetrisega 

tervishoiu-muuseumis tunnis 

“Nägemata nähtud maailm“. 

7.7.7.7.    detsembril detsembril detsembril detsembril on 3A klass koos 

klassijuhataja Kaja Männikuga 

vaatamas Köismäe tornis etendust 

„Cosette“. 



8. detsembril 8. detsembril 8. detsembril 8. detsembril on 2A klass koos 

klassijuhataja Koidu Sillanguga 

Rewilli Huvikooli praktilises tunnis 

meisterdamas küünlajalga ja 

tegemas küünalt. 

8.8.8.8.    detsembril detsembril detsembril detsembril toimub 

kesklinnakoolide 3. ja 4. klasside 

kombineeritud teatevõistlus „Kalevi“ 

spordihallis. Hoiame pöialt meie 

kooli võistkondadele! 

9.9.9.9.    detsembril detsembril detsembril detsembril on 1A klass koos 

klassijuhataja Helina Naelaga Rewilli 

Huvikooli praktilises tunnis 

meisterdamas küünlajalga ja 

tegemas küünalt. 

9.9.9.9.    ddddetsembril etsembril etsembril etsembril on 1B klass koos 

klassijuhataja Renna Marjundiga 

KUMU muuseumitunnis „Peetri 

lubadus“. 

12. detsembril 12. detsembril 12. detsembril 12. detsembril külastavad 3A ja 3B 

klass koos klassijuhatajatega 

jõulumaad Kurtnas. 

12. detsembril 12. detsembril 12. detsembril 12. detsembril on 5A ja 5B klass 

koos klassijuhatajate Kadri Mägi ja 

Leelo Miileniga õppekäigul Tartus. 

14. detsembril 14. detsembril 14. detsembril 14. detsembril on 2C klass koos 

klassijuhataja Ulla Jõgiga Köismäe 

tornis vaatamas etendust „Cosette“. 

15. detsembril15. detsembril15. detsembril15. detsembril on 3B klass koos 

klassijuhataja Maire Kinkariga KUMU 

muuseumitunnis „Sõpruse aeg“ ja 

„Armastusest“. 

15. detse15. detse15. detse15. detsembril mbril mbril mbril on 3C klass koos 

klassijuhataja Tiina Villmeriga 

külastamas Rakvere jõulumaad. 

15. detsembril 15. detsembril 15. detsembril 15. detsembril on 4B klass koos 

klassijuhataja Margit Lestsepaga 

jõulureisil Palamusele. 

16. detsembril16. detsembril16. detsembril16. detsembril on 1. klassidel kooli 

aulas külas Minu ja Manni 

lasteteater ning pärast peetakse 

klassipidu.  

16. detsembril16. detsembril16. detsembril16. detsembril on 3A klass koos 

klassijuhataja Kaja Männikuga 

Rewilli Huvikooli praktilises tunnis 

meisterdamas küünlajalga ja 

tegemas küünalt. 

16. detsembril 16. detsembril 16. detsembril 16. detsembril peab 4c klass 

klassiõhtut ruumis 320. 

19. detsembril19. detsembril19. detsembril19. detsembril on 2B klass koos 

klassijuhataja Marelin Peetrisega 

õppekäigul Mahtra 

talurahvamuuseumis, kus Atla 

mõisas peetakse ka jõulupuud. 

21. detsembril21. detsembril21. detsembril21. detsembril peavad kõik klassid 

jõulupidu kas koolis või väljaspool. 

ÕpilasesindusÕpilasesindusÕpilasesindusÕpilasesindus    
Toetame koos G5 koolidega 

Kameruni väikesi koolilapsi – too 

koolitarbeid kuni 8. detsembrini8. detsembrini8. detsembrini8. detsembrini 

ruumi 205ruumi 205ruumi 205ruumi 205!!!! 

Detsembrikuus toimub koolis 

UNICEFi jõulukaartide müük - info 

Andreas Viikvald 11C. 



Sportmängude turniirile on start 

antud - jälgige infostende! 

18. detsembril18. detsembril18. detsembril18. detsembril tähistab G5 oma 15. 
sünnipäeva. 

1. detsember1. detsember1. detsember1. detsember on AIDSi ohvrite 
mälestuspäev. Ürituste rühm 
korraldas koostöös loodusteaduste 
ainekomisjoni ja Seksuaaltervise 
Liiduga 7., 9. ja 11. klasside 
õpilastele teabetunni. 

Solistide konkurss MI-NOOR ootab 
osalejaid! Info kodulehel ja ÕE 
stendil. 

29. novembril29. novembril29. novembril29. novembril külastasime loomade 
varjupaika, viisime loomadele toitu, 
jalutasime ja mängisime nendega. 

9. dets9. dets9. dets9. detsembrilembrilembrilembril 19.00 19.00 19.00 19.00 toimub Tallinna 
Prantsuse Lütseumis G5 filmiõhtu.    

JõuluaegJõuluaegJõuluaegJõuluaeg 
Koolimaja kaunistavad 10B ja 8B 
klass. 

16. detsembril 16. detsembril 16. detsembril 16. detsembril toimub jõulupidu 1A, 

1B ja 1D klassi õpilastele. Külas 

Miku-Manni Lasteteater etendusega 

„Mina niimoodi ei mängi“. 

16. dets16. dets16. dets16. detsembrilembrilembrilembril    toimub toimub toimub toimub 7.-12.klasside 
jõulupidu. 

20. dets20. dets20. dets20. detsembril embril embril embril 13131313.00.00.00.00    ja 18181818.00.00.00.00 
jõulukontsert lastevanematele ja 
õpetajatele. 
15. dets15. dets15. dets15. detsembril on embril on embril on embril on jõulukontserdi 
peaproov.    

21. detsembril 21. detsembril 21. detsembril 21. detsembril 10.0010.0010.0010.00 toimub 

jõulupidu 2A, 2B, 2C ja 1C klassi 

õpilastele. 

21. detsembril 21. detsembril 21. detsembril 21. detsembril 12.0012.0012.0012.00 toimub 

jõulupidu 3a, 3B ja 3C klassi 

õpilastele. 

22.22.22.22.    detsembril detsembril detsembril detsembril toimuvad jõulu-
kontserdid, kus esineb Laura 
Põldvere koos ansambliga: 
8.308.308.308.30 - kontsert 7.-9. kl. õpilastele. 
9.309.309.309.30 - kontsert 4.-6. kl. õpilastele. 
10.3010.3010.3010.30 - kontsert 1.-3. kl. õpilastele. 

12.12.12.12.00 00 00 00 Raimond Valgret meenutades - 
Rain Simmul ja Jaan Sööt 10.-12. kl.    

 

 

Ilusat jõuluaega ja 
meeleolukat uut aastat!    

 

 

 

 
 

 

 

 

Infolehe toimetus: 

Laura Reha & Kreete Huik 10C 


