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SaavutusedSaavutusedSaavutusedSaavutused    

Emakeeleolümpiaadil saavutas 

Johannes Madis AasmäeJohannes Madis AasmäeJohannes Madis AasmäeJohannes Madis Aasmäe 12A 

vanemas vanuseastmes 5. koha (õp. 

Eda Kauksi), keskmises vanuse-

astmes Airika HarrikAirika HarrikAirika HarrikAirika Harrik 10C 5. koha 

(õp. Seoriin Jõgise) ning MariMariMariMari----Ell Ell Ell Ell 

MetsMetsMetsMets    10A 7. koha (õp. Kristel 

Kiigemägi) ning nooremas 

vanuseastmes Grete ElmiGrete ElmiGrete ElmiGrete Elmi 7C 

6. koha (õp. Seoriin Jõgise). Õpilaste 

tööd on edastatud üleriigilisele 

žüriile. Tublilt esinesid ka Diane 

Parmas 12B ja Triinu Johanna Lume 

8C (õp. Külliki Kaju). 

Bioloogiaolümpiaadi piirkonna-

voorus saavus Annette MillerAnnette MillerAnnette MillerAnnette Miller 10A 

4. koha. Heade tulemuste eest 

bioloogia piirkonnavoorus on 

üleriigilisele žüriile edastatud ka 

Peter Alex MahhoviPeter Alex MahhoviPeter Alex MahhoviPeter Alex Mahhovi 6B (õp. Anne-Ly 

Lään), Kristin Hindi Kristin Hindi Kristin Hindi Kristin Hindi 7A ja LauraLauraLauraLaura    EliseEliseEliseElise    

Arvisto Arvisto Arvisto Arvisto 8B (õp. Riina Otsus) tööd. 

Muusikaolümpiaadi piirkonnavoorus 

saavutas Emma Johanna LepasooEmma Johanna LepasooEmma Johanna LepasooEmma Johanna Lepasoo 

11B 5. koha (õp. Kadri Mägi) ning 

jätkab võistlemist üleriigilises 

lõppvoorus. 

Füüsikaolümpiaadi piirkonnavoorus 

saavutas Karl PohlaKarl PohlaKarl PohlaKarl Pohla 9B 7. koha (õp. 

Eve Sildnik) ning on kutsutud edasi 

võistlema üleriigilisse lõppvooru. 

Hästi võistles ka Reijo SeppReijo SeppReijo SeppReijo Sepp 8B –  

7.-8. koht (õp. Anne-Ly Lään). 

Matemaatikaolümpiaadi piirkonna-

voorus saavutas Johannes Madis Johannes Madis Johannes Madis Johannes Madis 

AasmäeAasmäeAasmäeAasmäe 12A 7.-10. koha (õp. Tiia 

Valdmets). Tublilt esines ka Reijo 

Sepp 8B (õp. Mare Rõigas). 

Ajaloo-olümpiaadi piirkonnavooru 

on meie koolist kutsutud võistlema 

kokku 21 õpilast, neist 12 

põhikoolist ja 9 gümnaasiumist 

(vaata http://olympiaadid.haridus.ee). 

Kiitus heade tulemuste eest ning 

jaksu edasisteks pingutusteks! 

Veebruarikuus jätkuvad 

olümpiaadide Tallinna 

piirkonnavoorud: 

4. veebruaril 4. veebruaril 4. veebruaril 4. veebruaril ----    keemia keemia keemia keemia Gustav Adolfi 

Gümnaasiumis 

11. veebruaril 11. veebruaril 11. veebruaril 11. veebruaril ----    lingvistikalingvistikalingvistikalingvistika Tallinna 

Ülikoolis 

11. veebruaril 11. veebruaril 11. veebruaril 11. veebruaril ----    ajaluguajaluguajaluguajalugu Tallinna 

Nõmme Gümnaasiumis 

18. veebruaril 18. veebruaril 18. veebruaril 18. veebruaril ----    loodusteadusedloodusteadusedloodusteadusedloodusteadused 

Tallinna Juhkentali Gümnaasiumis 



18. veebruaril 18. veebruaril 18. veebruaril 18. veebruaril ----    vene keel vene keel vene keel vene keel 

võõrkeelenavõõrkeelenavõõrkeelenavõõrkeelena Tallinna Prantsuse 

Lütseumis 

8. jaanuaril8. jaanuaril8. jaanuaril8. jaanuaril toimunud Eesti 

Kooriühingu aastakontserdil 

omistati õpetaja LLLLydiaydiaydiaydia    RRRRahulaleahulaleahulaleahulale 

aasta dirigentaasta dirigentaasta dirigentaasta dirigent----muusikaõpetajamuusikaõpetajamuusikaõpetajamuusikaõpetaja tiitel. 

Lydia Rahula on meie kooli 

poistekoori ja lastekoori Vocal Spirit 

dirigent ning Tallinna Poistekoori ja 

Eesti Lastekoori asutaja ja 

peadirigent. Õnnitleme! 

Kunstinädala algataja - kooli endise 

direktori Arvo Tamsare nimeline 

preemia parima idee eest 

kunstinädala korraldamisel omistati 

MMMMarkarkarkark    AAAAntoniusntoniusntoniusntonius    PPPPuhkanuhkanuhkanuhkanileileileile ja MMMMihkelihkelihkelihkel    

RRRRuubaseleuubaseleuubaseleuubasele. Nende idee - kohver, 

kuhu on kleebitud eelmiste ja 

lisatakse alati lõppenud 

kunstinädala kleebis, pälvis 11C 

klassi tunnustuse. 

ÕppetööÕppetööÕppetööÕppetöö        

Enim valitud riigieksamidEnim valitud riigieksamidEnim valitud riigieksamidEnim valitud riigieksamid    

Inglise keel 86 õpilast 

Geograafia 82 õpilast  

Ühiskonnaõpetus 53 õpilast 

Matemaatika 44 õpilast 

Bioloogia 17 õpilast 

Ajalugu 16 õpilast 

Gümnaasiumi lõpetamiseks on 

vajalik sooritada 5 lõpueksamit, 

millest vähemalt 3 peavad olema 

riigieksamid. Eesti keele riigieksam 

on kõigile kohustuslik. 

Enim valitud põhikooli valikeksamidEnim valitud põhikooli valikeksamidEnim valitud põhikooli valikeksamidEnim valitud põhikooli valikeksamid 

Inglise keel  64 õpilast 

Ühiskonnaõpetus 16 õpilast 

Füüsika 9 õpilast 

Põhikooli lõpetamiseks on vaja 

sooritada 3 lõpueksamit, millest 

eesti keel ja matemaatika on 

kohustuslikud. Kolmas eksam on 

valikeksam. 

Uued kursused gümnaasiumisUued kursused gümnaasiumisUued kursused gümnaasiumisUued kursused gümnaasiumis    

10. klassides algas 

perekonnaõpetuse ja geograafia 

kursus ning valikkursus „Positiivse 

psühholoogia praktikum“ (TÜ lektor). 

11. klassides algas muusikakursus 

ning valikkursus „Loodus- ja 

ühiskonnageograafia“. 

12A klassis algas muusikakursus. 

TeatedTeatedTeatedTeated 

Projekti „Aktiivne ja turvaline 

koolipäev“ raames kasutasid 5. 

klassi õpilased koos Tiiu Uiboga 

mõttetahvlit teemal: „Kuidas olla 

terve?“  



Tallinna Haridusamet kuulutas välja 

konkursi „Sõbralik koolisöökla 

2012“, mille raames uuritakse 

kõikide Tallinna munitsipaalkoolide 

veebilehel olevate koolilõunate 

veebruarikuu menüüsid. 

Tervisenõukogu tuletab meelde, et 

külm värske õhk hävitab pisikuid – 

nautige kaunist talvist ilma! 

Ole hoolas ja pese käsi enne sööma 

asumist ja ka koolipäeva jooksul! 

1. 1. 1. 1. veebruarilveebruarilveebruarilveebruaril toimus kammersaalis 

10C klassi õpilase Airika Harriki 

raamatu "IseIseIseIseenda lapsenda lapsenda lapsenda laps" esitlus. 

Soovime noorele autorile nobedat 

sulge II osa kirjutamiseks! 

Uue maja II korrusel on kuni 

veebruarikuu lõpuni avatus Eesti 

Sõjamuuseumi näitus 

VabadussõjastVabadussõjastVabadussõjastVabadussõjast. Tulge vaatama ja 

ajalootunde läbi viima! 

SõbrapäevaüritusedSõbrapäevaüritusedSõbrapäevaüritusedSõbrapäevaüritused    

10. veebruaril10. veebruaril10. veebruaril10. veebruaril kell 18 - pidu 7.-12. 

klassidele - korraldab 10A ja 

klassijuhataja Ingrid Paggi. 

14. veebruaril14. veebruaril14. veebruaril14. veebruaril sõbrapäev - 

sõbrapost, kohvik, 1. ja 12. klasside 

ühine tund, üllatused! Korraldab 

10A. 

7.-12. klasside ürituste plaani vaata 

kooli kodulehelt Koolielu -> 

Ülekoolilised üritused. 

II kooliastme õpilaskogunemisedII kooliastme õpilaskogunemisedII kooliastme õpilaskogunemisedII kooliastme õpilaskogunemised    

II kooliastme õpilastele toimusid 

jaanuarikuu lõpul õpilasõpilasõpilasõpilas----

kogunemised,kogunemised,kogunemised,kogunemised, kus räägiti projekti 

„Aktiivne ja turvaline koolipäev“ 

raames läbi viidud õpilasküsitluste 

tulemustest ja III veerandi 

tähtsamatest ettevõtmistest. 

RahvastepalliRahvastepalliRahvastepalliRahvastepallivõistlusedvõistlusedvõistlusedvõistlused    

Veebruarikuus toimuvad 

traditsioonilised Tallinna 

kesklinnakoolide võistlused 

rahvastepallis, kus läbi alagruppide 

selgitatakse välja parimad. 

3. veebruaril võistles Liivalaia 

Gümnaasiumis 3. klassi võistkond. 

8. veebruaril võistlevad 4. klasside 

tüdrukud ja 10. veebruaril 4. 

klasside poisid. Võistlused viiakse 

läbi meie koolis. 

15. veebruaril võistlevad 5. klasside 

tüdrukud Tallinna Humanitaar-

gümnaasiumis. 

Hoiame neile pöialt! 

    



Õpioskuste võiÕpioskuste võiÕpioskuste võiÕpioskuste võisssstluse koolivoor 5. tluse koolivoor 5. tluse koolivoor 5. tluse koolivoor 5. 

klassideleklassideleklassideleklassidele    

13. veebruaril algab traditsiooniline 

õpioskuste võistlus 5. klasside 

õpilastele. Ootame koolivoorus 

rohkelt osalema 5- liikmelisi 

võistkondi, kes saavad oma võimeid 

proovile panna mitmes erinevas 

valdkonnas. Tööde esitamise 

tähtaeg on 2. märts. Parim 

võistkond pääseb esindama kooli 

lõppvõistlusele. Õpioskuste võistluse 

koolipoolseks juhendajaks on 

õpetaja Aili Salum. 

„Nuputa“ võistluse lõppvoor toimub 

sel aastal 16. veebruaril Kadrioru 

Saksa Gümnaasiumis.  

Tegemisi ja toimetamisi Tegemisi ja toimetamisi Tegemisi ja toimetamisi Tegemisi ja toimetamisi 

I ja II kooliastmesI ja II kooliastmesI ja II kooliastmesI ja II kooliastmes    

30. jaanuaril30. jaanuaril30. jaanuaril30. jaanuaril oli 6C klass projekti 

„Kirjandus kinos“ raames kinos Artis 

vaatamas filmi „Tom Sawyer“. 

1. veebruaril1. veebruaril1. veebruaril1. veebruaril oli 5A klass RMK 

projekti raames õppekäigul Muraste 

matkarajal.  

1. veebruaril1. veebruaril1. veebruaril1. veebruaril külastas 2C klass koos 

klassijuhataja Ulla Jõgiga Kadrioru 

raamatukogu.  

3. veebruaril3. veebruaril3. veebruaril3. veebruaril toimus 3A klassis 

muuseumitund „Nägemata nähtud 

maailm“. Külla tuleb Tervishoiu 

muuseumi esindaja. 

3. veebruaril3. veebruaril3. veebruaril3. veebruaril oli 1B klass koos 

klassijuhataja Renna Marjundiga 

KUMU muuseumitunnis „Rasked 

valikud“. 

6.6.6.6.    veebruarilveebruarilveebruarilveebruaril läheb 3B klass koos 

klassijuhataja Maire Kinkariga 

vaatama Endla teatri etendust 

„Aladini imelamp“. 

7. veebruaril7. veebruaril7. veebruaril7. veebruaril alustab 4A klass 

tantsukursustega. Kursused viib läbi 

Heli Klandorf. 

7. veebruari7. veebruari7. veebruari7. veebruarillll läheb 5A klass 

õppekäigule Teatri – ja 

Muusikamuuseumi tutvuma eesti 

rahvapillidega. Õpilasi saadab 

klassijuhataja Kadri Mägi. 

8. veebruaril8. veebruaril8. veebruaril8. veebruaril on 1D klass koos 

klassijuhataja Sirje Uiboga 

programmi „Sõprus“ raames Miia- 

Milla-Manda muuseumitunnis.  

8. veebruaril8. veebruaril8. veebruaril8. veebruaril on 2C klass KUMU 

muuseumitunnis „Pariisi“.  

9. veebruaril9. veebruaril9. veebruaril9. veebruaril külastab 6 A klass 

koos klassijuhataja Ester Barkalaga 

Martsipanimuuseumi, kus töötoas 



valmistatakse üllatusi 

sõbrapäevaks. 

14. veebruaril14. veebruaril14. veebruaril14. veebruaril on sõbrapäev - 4A ja 

klassijuhataja Aili Salum aitavad 

tekitada elevust. 

14. veebruaril14. veebruaril14. veebruaril14. veebruaril toimub 5A klassis 

Playbox sõbrapäeva tähistamiseks.  

15. veebruaril15. veebruaril15. veebruaril15. veebruaril toimub 2C klassi 

suusapäev Pirital. Päeva aitab 

põnevaks teha suusabuss. 

17. 17. 17. 17. veebruarilveebruarilveebruarilveebruaril tähistab 3A 

vastlapäeva eesti 

Vabaõhumuuseumis ja osaleb 

muuseumitunnis „Koolitund 100 

aastat tagasi.“ Õpilasi saadab 

klassijuhataja Kaja Männik. 

22. veebruaril22. veebruaril22. veebruaril22. veebruaril osaleb 3A KUMU 

muuseumitundides „Pariisi“ ja „Oma 

seadused“. 

22. veebruaril22. veebruaril22. veebruaril22. veebruaril tähistab 1A klass 

koos õpetaja Helina Naelaga 

vastlapäeva Viimsi 

Vabaõhumuuseumis. 

22. veebruaril22. veebruaril22. veebruaril22. veebruaril on 3B klass koos 

klassijuhataja Maire Kinkariga 

KUMU muuseumitunnis „Veenõid 

Lorelei“ ja „Peetri lubadus“. 

23. veebruaril23. veebruaril23. veebruaril23. veebruaril toimuvad Eesti 

Vabariigi aastapäeva tähistamiseks 

pidulikud aktused 

9.00 - gümnaasiumile 

10.00 - 1.-3. klassidele 

11.00 - 4.-6. klassidele 

13.00 - 7.-9. klassidele 

29. veebruaril osaleb 2C 

muuseumitunnis „oma seadused.“ 
 

Õpilasesindus Õpilasesindus Õpilasesindus Õpilasesindus  

ÕE ja Liputoimkond algatasid uue 

traditsiooni - meie ettepanekul 

korraldatakse igal aastal 1. 

veebruari ööl (Tartu rahulepingu 

allkirjastamise hetkel) Tallinna 

Reaalkoooli juures asuva 

Vabadussõjas langenud õpetajate ja 

õpilaste mälestusmärgi juures G5 

mälestushetk. Meenutatakse 

tähtsat sündmust kõne ja lilledega, 

lahkunute auks heliseb koolikell. 

6.-8. veebruaril toimub G5 

õpilasvahetus. 

17. veebruaril toimub MOELENNUK. 

Jälgi reklaami! 

 

 

 
Infolehe toimetus: 

Laura Reha & Kreete Huik 10C 


