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KKKKoolipere tänab!oolipere tänab!oolipere tänab!oolipere tänab!    

Suur, suur tänu teile, 11C 11C 11C 11C klass, 

kõik korraldajad, õpetajad, 

lapsevanemad, toetajad, toreda ja 

tegevusterohke Peruu kunstinädala 

eest!    

11C klass tänab kõiki, kes 

kunstinädala üritustel osalesid ja 

nädala kordaminekule kaasa 

aitasid!    

SaavuSaavuSaavuSaavutusedtusedtusedtused    
Ea RistEa RistEa RistEa Rist ja ReaReaReaRea UudeküllUudeküllUudeküllUudeküll 10C klassist 

pälvisid UNICEF Eesti korraldatud 

ideekonkursil „Hea tegu minu 

kodukohas“ parima idee auhinnad. 

Juhendaja Juta Hirv. Tänu kõigile 

tunnustust pälvinud 10C klassi 

õpilastele! (vt kodulehelt) 

ÕppetööÕppetööÕppetööÕppetöö    
II veerandi õpitulemustest 

1. klasside õpilasi I poolaastal ei 

hinnatud. Oma esimesed hinded 

saavad nad alates II poolaastast. 

2.-3. klassides on 179 õpilast. 

Hindele „5“ õppis 74 õpilast. 

Hindele „4“ ja „5“ õppis 91 õpilast. 

Seega väga hästi ja hästi õppis 165 

õpilast. 

I kooliaste oli õppimises väga tubli. 

Loodame, et nad jätkavad sama 

tublilt II poolaastal.  

II kooliastmes on 279 õpilast. 

Hindele „5“ õppis 33 õpilast. 

Hindele „4“ ja „5“ õppis 161 õpilast. 

Väga hästi ja hästi õppis kokku 194 

õpilast. 

Ka II kooliaste on õppimises olnud 

tubli, sest üle poole õpilastest on 

saanud head tulemused. 

7. klassides õpib 96 õpilast, neist 6 

õpilast õppis hindele „5“ ja 38 

õpilast õppis hindele „4“ ja „5“. 

8. klassides õpib 99 õpilast, neist 6 

õpilast õppis hindele „5“ ja 40 

õpilast õppis hindele „4“ ja „5“. 

9. klassides õpib 103 õpilast, neist 9 

õpilast õppis hindele „5“ ja 41 

õpilast õppis hindele „4“ ja „5“. 

 

Mitterahuldav hinne oli III 

kooliastmes kokku 16 õpilasel. 

Neist 10 õpilasel ühes aines, 2 

õpilasel kahes aines ja 4 õpilasel 

kolmes või enamas aines.  

Õpilaste mahajäämuse 

likvideerimiseks ning arengu 

toetamiseks rakendub alates 

16. jaanuarist kohustuslik õpiabi. 



OlümpiaadidOlümpiaadidOlümpiaadidOlümpiaadid    

16. jaanuaril16. jaanuaril16. jaanuaril16. jaanuaril kell 11.00-14.00 

toimub auditooriumis 6.-12. 

klasside õpilastele ajalooolümpiaadajalooolümpiaadajalooolümpiaadajalooolümpiaad, 

mis on viimane ülelinnaline 

koolivoor. 

Jaanuarikuus toimuvad järgmised 

piirkonnavoorud: 

Laupäeval, 14.14.14.14.    jaanuaril jaanuaril jaanuaril jaanuaril füüsikafüüsikafüüsikafüüsika, 

Tallinna Reaalkoolis. 

Reedel, 20. jaanuaril 20. jaanuaril 20. jaanuaril 20. jaanuaril emakeelemakeelemakeelemakeel, 

Jakob Westholmi Gümnaasiumis 

Laupäeval, 21. jaanuaril21. jaanuaril21. jaanuaril21. jaanuaril bioloogiabioloogiabioloogiabioloogia, 

Tallinna Inglise Kolledžis. 

Reedel, 27.27.27.27.    jaanuariljaanuariljaanuariljaanuaril 

muusikaõpetusmuusikaõpetusmuusikaõpetusmuusikaõpetus, Eesti Muusika- ja 

Teatriakadeemias. 

Laupäeval, 28.28.28.28.    jaanuariljaanuariljaanuariljaanuaril 

matemaatika,matemaatika,matemaatika,matemaatika, Tallinna Laagna 

Gümnaasiumis. 

Head ettevalmistust ning edukat 

esinemist! 

 

TegemisiTegemisiTegemisiTegemisi----toimetamisi I toimetamisi I toimetamisi I toimetamisi I 

ja II kooliastmesja II kooliastmesja II kooliastmesja II kooliastmes    

13. jaanuaril13. jaanuaril13. jaanuaril13. jaanuaril oli 1B klass KUMU 

muuseumitunnis „Pariisi“ koos 

klassijuhataja Renna Marjundiga. 

18. jaanuaril18. jaanuaril18. jaanuaril18. jaanuaril on 2C klass KUMU 

muuseumitunnis „Peetri lubadus“ 

koos klassijuhataja Ulla Jõgiga. 

25. jaanuaril25. jaanuaril25. jaanuaril25. jaanuaril toimub 4B klassile 

koostöös maanteeametiga 

helkurikoolitus pimedal ajal. 

Koolituste eesmärgiks on anda 

teadmisi pimeda ajal liiklemise 

ohutusest ning tõestada praktiliste 

näidete varal helkuri kandmise 

vajalikkust. Koolituse käigus saavad 

õpilased teada, kui nähtav on 

pimedal ajal helkuriga jalakäija  

ning jalakäija ilma selleta. 

26. jaanuaril26. jaanuaril26. jaanuaril26. jaanuaril on 3A klass KUMU 

muuseumitunnis „Armastusest“ ja 

„Peetri lubadus“. Õpilasi saadab 

klassijuhataja Kaja Männik. 

29. jaanuaril29. jaanuaril29. jaanuaril29. jaanuaril on 4A klass koos 

klassijuhataja Aili Salumiga 

„Estonias“ vaatamas 

„Pähklipurejat“. 

Jaanuari lõpus on 4B klass 

õppekäigul loodusmuuseumis. 

Õpilasi saadab klassijuhataja 

Margit Lestsepp. 



TeatedTeatedTeatedTeated    
Jaanuarikuu jooksul toimuvad 

kogunemised 7.-9. klasside 

õpilastele. Teemadeks on tagasiside 

II veerandi tulemustest, kokkuvõte 

projektist „Aktiivne ja turvaline 

koolipäev“, koolikultuurist ning 

9. klasside õpilastele 10. klassi 

vastuvõtmise korrast ning 

ühiskatsetest. 

62. lennu päev reedel, 20. 20. 20. 20. jjjjaanuarilaanuarilaanuarilaanuaril. 

Aulasse on oodatud kõik 11. ja 

12. klasside õpilased! 

13.3013.3013.3013.30----14.4514.4514.4514.45 lennu esindajate 

kohtumine kooli juhtkonnaga. 

15.0015.0015.0015.00----15.1015.1015.1015.10 avamine, tervitused 

15.1015.1015.1015.10----15.3515.3515.3515.35 üliõpilaselt õpilasele 

(riigieksamitest, sisseastumisest, 

tudengielust, küsimused-vastused) 

edasi tutvustavad kõik osalejad 

valdkondade kaupa erinevates 

ruumides lähemalt oma erialasid. 

16.1516.1516.1516.15 - 62. lennu klassijuhatajatund. 

20.20.20.20.01.01.01.01.----4.02.4.02.4.02.4.02. sooritavad 

rahvusvahelise majanduspraktika 

partnerkooli Auguste Victoria Schule 

õpilased, praktikakohad on nendele 

leitud vastavalt nende soovitud 

valdkonnale: 

Janina Fleddermann - loodustoodete 

kauplus Looduspere. 

Kyra Hohengarten - SLV 

Suursaatkond ja Goethe Instituut 

Tallinnas. 

Õpilasi majutavad vahetusõpilased 

Karl-Ander Reismann 12A ja 

Rene Pihlak 11A. 

Õpilasvahetuste info: Maarika Paun 

ÕpilasesindusÕpilasesindusÕpilasesindusÕpilasesindus    
19. jaanuaril19. jaanuaril19. jaanuaril19. jaanuaril korraldame vilistlaste 

toetusel Tallinna Lastehaiglas 

pikaajalistele patsientidele 

muinasjututeemalise loovuspäevaloovuspäevaloovuspäevaloovuspäeva. 

Info Marylin Koitnurm ja Helery Pops. 

1.1.1.1.    veebruarilveebruarilveebruarilveebruaril kell 23.23.23.23.45454545 toimub G5 

koolide mälestustseremoonia 

Vabadusõjas langenud õpilaste ja 

õpetajate auks Tallinna Reaalkooli 

juures. 

Osalevad: president ja 

asepresidendid, liputoimkond ja 

trummirivi, koolide direktorid. 

Solistide konkurss MI-NOOR on 

edasi lükatud ning toimub 

omaloomingukonkursina 

8.8.8.8.----12121212. oktoobril 2012oktoobril 2012oktoobril 2012oktoobril 2012....    

Märtsikuu alguses toimub 

omaloomingukonkurss meie kooli 

gümnaasiumiõpilastele. 

 

 

Infolehe toimetus: 

Laura Reha & Kreete Huik 10C 


