INFOLEHT
Saavutused
Matemaatikavõistlus KÄNGURU
Selgunud on rahvusvahelise
matemaatikavõistluse tulemused. Eestist
osales võistlusmängus 37 koolist 13 112
õpilast. Meie kooli parimad neljas
vanuserühmas:
Ekolierid (3.-4. klass):
• Markko Ladvas 4B
• Marcus Kevin Rõuk 4B
• Kristin Tropp 4C
Benjaminid (5.-6. klass):
• Martin Loo 6A
• Ramses Sepp 6B
• Renno Sepp 5C
Kadetid (7.-8. klass):
• Reijo Sepp 8B
• Grete-Liis Paavo 8B
• Joosep Jääger 8A
Juuniorid (9.-10. klass):
• Anette Miller 10A
• Robert Urmet 9B
• Hanna Urm 10A
Tulemustega saab tutvuda
http://www.teaduskool.ut.ee/kanguru
Meie koolist osales Tervise Arengu
Instituudi võistlusel „Suitsuprii klass“ 6. ja
7. klasside õpilased. Eduka lõpuni jõudsid
6A, 6B, 7A, 7B ja 7C klass.
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Saavutused
Saavutused ujumises
Tallinna kesklinna koolide teateujumise
meistrivõistluste tulemused:
I koht – 3.-5. kl võistkond (8x25m vabalt)
I koht – 6.-7. kl poisid (5x50m vabalt)
III koht – 6.-7. kl tüdrukud (5x50m vabalt)
Õnnitleme võitjaid!
19. aprillil saavutas III koha
koha vene
romansside konkursil Lisanna Männilaan
8A, keda saatsid Kristjan Sootalu ja
Hannes Agur Vellend 12B. Juhendaja
õpetaja Alla Kirillova.

Õppetöö
PISA 2012 – suurim rahvusvaheline
õpilaste õpitulemuslikkuse uuring, milles
osaleb 67 riiki.
Põhitestis osaleb 6380 õpilast üle Eesti,
meie koolist täidavad 27. aprillil PISA
testi 43 juhuslikult valitud 15-aastast
õpilast. Test koosneb matemaatika-,
finantsoskuste, lugemis- ja
loodusteaduse teemalistest ülesannetest.
18 õpilast jätkab täiendava elektroonilise
testi täitmist, milles on matemaatika-,
lugemis- ja probleemide lahendamise
ülesanded.
Näidisülesannetega saavad kõik huvilised
tutvuda http://uuringud.ekk.edu.ee

23.23.-27. aprillil külastab 26 Taani Sct
Knuds Gymnasiumi õpilast meie kooli
11A klassi, kes osaleb rahvusvahelises
projektis Looking at the Cold War from
Both Sides. Taani õpilased võrdlevad
teemade ja põlvkondade kaupa eelnevalt
täidetud ankeete meie kooli õpilaste
samalaadse infoga. Koostöös valmivad
inglisekeelsed kirjalikud analüüsid.
7.7.-11. mail toimub 11A klassi vastuvisiit
Taanis Odenses. Õpilasi saadavad
õpetajad Tiia Valdmets ja Ingrid Paggi.
12. klasside eksamiperiood
12. klasside õpilastel lõpeb korraline
õppetöö 26. aprillil kell 14.00 piduliku
lõpukellaga,
lõpukellaga kuhu on oodatud kõik
gümnaasiumi klasside õpilased ja
õpetajad.
27. aprillil õppenõukogu gümnaasiumi
kooliastme õppetöö tulemustest.
30. aprill – emakeele riigieksam
4. mai – ühiskonnaõpetuse riigieksam
8. mai – inglise keele riigieksami kirjalik
9.-10. mai – inglise keele riigieksami
suuline osa
Kirjalike eksamite algus kell 10.00.
Kohal olla 30 minutit varem!
Kaasa isikuttõendav dokument.
Suuline eksam algab kell 9.00.
Seoses riigieksamitega on tulemas
mitmeid muudatusi tavapärases
tunniplaanis
tunniplaanis ja ruumide osas. Vajalik
kõigi kaasõpilaste mõistev suhtumine ja
muudatuste korrektne täitmine!

Huvitavaid tegemisi
9A klassi õpilased külastasid
klassijuhataja Natalia Samoilenkoga
Tallinna Ajaloomuusemi.
7B klass koos klassijuhataja Ülle
Suursaare ja õpetaja Valve Iilaga tutvusid
värskelt renoveeritud Tallinna
Teletorniga.
11C klassi õpilased ja klassijuhataja
Kristel Kiigemägi külastasid õppekäigul
Tartusse Eesti Rahva Muusemi,
Kirjandusmuuseumi ning Tartu Ülikooli
ning õhtul vaadati „Vanemuses“ etendust
„Tappa laulurästas“.
10A klass ja klassijuhataja Ingrid Paggi
olid ekskursioonil Sankt Peterburis. Suurt
huvi pakkus veemuuseumi, Vene
kunstimuuseumi ja Ermitaaži külastamine ning väljasõit Tsarskoje Selosse.

TegemisiTegemisi- toimetamisi I ja
II kooliastmes
19. aprillil
aprillil oli 4B klass koos
klassijuhataja Margit Lestsepaga „Salme“
kultuurikeskuses vaatamas etendust
„Buratino“.
24. aprillil toimub projekti „Tagasi kooli“
raames 5A klassile infotund teemal
"Raha ja väärtus", lektoriks Inga Piiroja.
27. aprillil osaleb 3A KUMU
haridusprogrammis „Valgusega värvid“ ja
„Kurvad lehvikud, põlenud linn“. Õpilasi
saadab klassijuhataja Kaja Männik.

2. mail
mail läheb 5C klass koos
klassijuhataja Heli Raidmaga Premia
jäähalli uisutama.
4. mail külastab 1B klass koos
klassijuhataja Renna Marjundiga
Riigikogu ja Pika Hermanni
tornmuuseumi.
8. mail on 4B ja 5C klass Nukuteatris
vaatamas etendust „Karlsson katuselt“.
9. mail osaleb 2C klass koos
klassijuhataja Ulla Jõgiga KUMU
haridusprogrammis „Kurvad lehvikud,
põlenud linn“.
11. mail on 1A klass koos klassijuhataja
Helina Naelaga Nukuteatris vaatamas
etendust „Karlsson katuselt“.
11. mail osaleb 1C klass koos
klassijuhataja Gitta Allikuga KUMU
haridusprogrammis „Kurvad lehvikud“.

Teated
Saksa keele õppijatel on taas võimalus
osaleda huvitavas keeleõppe- ja
filmiprojektis.
20.20.-22. aprillini toimusid Tallinnas
rahvusvahelise filmiprojekti võtted. See
oli keeleõppeprojekt, millest võtavad osa
õpilased 21. Koolist, Helsingi Saksa
Gümnaasiumist ja Tampere
Gümnaasiumist. Projektis osalesid Maria
Abel, Merylin Poks, Eva Kristel Kail, Miina
Johanna Kütson, Geithy Sepp, Rene
Pihlak, Raimond Makara 11A, Hanna
Anton 10A ja Ann Kase 11C.
23.23.-28. apr
aprillil
prillil viibivad koolitusel Berliinis
rahvusvahelise projekti „Koolid - tuleviku
partnerid“ online-ajalehe „KLICK“
toimetuse liikmed Miina Johanna Kütson
ja Rene Pihlak 11A.

11. mail osaleb 3A klass Martsipanigalerii töötoas „Kingitus emale“.

26. aprillil
aprillil toimub koolis abiturientide
ball, korraldab 11A klass ja
klassijuhataja Tiia Valdmets.

3B ja 4A klassi õpilased osalesid 10
korral peotantsu kursustel. 3B klassi
viimane pidulik lahtine tund vanematele
toimus 19. aprillil ja 4A klassil tuleb
lahtine tund 27. aprillil.
aprillil Kursust juhendas
tantsuõpetaja Heili Klandorf.

27. aprillil kell 19.00
19.00 korraldab meie kool
kinos „Sõprus“ G5 filmigala, et tähistada
EESTI FILMI 100. sünnipäeva. Noorte
nägemust meie filmiklassikast on
oodatud vaatama kõik filmihuvilised!

26. aprillil sõidavad 6A ja 6B Viljandisse
vaatama muusikali „Inetu“. Käiakse ka
Lossimägedes ja külastatakse
Pärimusmuusika aita. Kaasa sõidavad
klassijuhatajad Ester Barkala ja Anu
Mõttus.

4. mail osaleb lastekoor Vocal Spirit
Lydia Rahula juhatusel lastekooride
üleriigilisel konkursil Türil.

Teadusaasta raames toimunud üritused
7.7.-8. klassidele
klassidele
4. aprilil esinesid 7. klassidele
vabariikliku robootikavõistluse võitjad,
robootikaringi ROBOOTIKA.COM õpilased,
koos juhendaja Leivo Sepaga.
16. aprillil oli 8. klasside õpilastel külas
teadusbuss huvitavate keemiakatsetega.
Üritustesari jätkub!

Õpilasesindus
3. mail toimuvad ÕE presidendi ja
asepresidentide valimised. Valimiseelne
debatt 2. mail kell 15.00 auditooriumis.
18. aprillil toimus Tallinna Tudengimajas
koolide õpilasesinduste esindajate
koosolek Tallinna Õpilasesinduste Liidu
loomiseks. Koostati loodava TÕEL
põhikirja projekt. Meie ÕE-d esindasid
Johannes Horm ja Joosep Heinsalu.
Aasta Tegija kandidaatide esitamine on
alanud, vaata www.21k.ee.

Infolehe toimetus:
Laura Reha & Kreete Huik 10C

