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KiitusKiitusKiitusKiitus    

Õpilaskorrapidajatena väärivad erilist 

kiitust 12B ja 11A õpilased. 

Aitäh klassijuhatajatele! 

2b, 2d ja 5b klassi õpilased on kogunud 

suure hulga tammetõrusid, et need viia 

Tallinna Loomaaeda.  

Aitäh heateo eest! 

ÕppetööÕppetööÕppetööÕppetöö    

I õppeveerandi tulemusedI õppeveerandi tulemusedI õppeveerandi tulemusedI õppeveerandi tulemused::::    

I kooliasteI kooliasteI kooliasteI kooliaste    1.1.1.1.----3. klass3. klass3. klass3. klass    

Õpilasi kokku   306  

Õpivad hindele ainult „5“ 88 õpilast 

Õpivad hindele „4“ ja „5“ 92 õpilast 

Käitumine „eeskujulik“ 130 õpilasel 

Eriti paistsid silma hea õppeedukuse 

poolest 2A, 2B ja 2C klass. 

II kooliasteII kooliasteII kooliasteII kooliaste    4.4.4.4.----6. klass6. klass6. klass6. klass    

Õpilasi kokku   275 

Õpivad hindele ainult „5“ 50 õpilast 

Õpivad hindele „4“ ja „5“ 149 õpilast 

Käitumine „eeskujulik“ 166 õpilasel 

Õpiabi vajavad   2 õpilast 

Tublide tulemuste poolest paistsid silma 

4B ja 5C klass. 

    

ÕppekäigudÕppekäigudÕppekäigudÕppekäigud    

31. oktoobri31. oktoobri31. oktoobri31. oktoobril külastas 8B koos 

klassijuhataja Ülle Suursaarega EV 

Riigikogu.     

31. oktoobril31. oktoobril31. oktoobril31. oktoobril käisid 10. klassi 

ajaloovalikkursuse õpilased Euroopa 

Liidu Infokeskuses, kus esines EV 

Riigikogu liige ja õigusteadlane Igor 

Gräzin. Üritus toimus projekti „Noorte 

Diplomaatiakool“ raames ja oli 

pühendatud Euroopa Liidu ja 

Venemaa vahelistele suhetele. 

Juhendaja õpetaja Ingrid Paggi.    

1. novembril1. novembril1. novembril1. novembril kohtusid 10C klassi 

õpilased Lastekirjanduse Keskuses 

raamatukunstnik Piret Mildebergiga. 

Korraldaja klassijuhataja Seoriin 

Jõgise.    

2. novembril 2. novembril 2. novembril 2. novembril toimub 11. klassi 

riigikaitse valikkursuse õpilastel 

traditsiooniline õppekäik Mereväebaasi.  

Juhendaja õpetaja Martin Kirk. 

9. novembril9. novembril9. novembril9. novembril külastab 2A klass koos 

klassijuhataja Helina Naelaga 

Loodusmuuseumi. 

9.9.9.9.----11. novembril11. novembril11. novembril11. novembril osalevad Noorte 

Meediaklubi sügislaagris Maria 

Olmann ja Getter Vader 10C klassist. 



12. novembril12. novembril12. novembril12. novembril külastab 6A klass koos 

klassijuhataja Kadri Mägiga Ahhaa 

keskust, kus vaadatakse ka etendust 

„Ettevaatust, auto“. 

13. novembril13. novembril13. novembril13. novembril osaleb 4B klass KUMU 

haridusprogrammis, kus I grupp on 

töötoas "Valgusega värvitud" ja II 

grupp töötoas "Kurvad lehvikud". 

Õpilasi saadab klassijuhataja Maire 

Kinkar.    

11113. novembril3. novembril3. novembril3. novembril 11B on õppekäigul 

Tartus, kus tutvutakse Tartu 

Ülikooliga, õhtul vaadatakse 

"Vanemuises" etendust "Tappa 

laulurästast".    

14. novembril14. novembril14. novembril14. novembril toimub Eesti Politsei 

sünnipäevale pühendatud mälumäng 

9. klasside õpilastele. Lisaks 

ettekanne politseitööst ja 

erivahenditest. Kohal on ka 

politseikoer.    

OsalemineOsalemineOsalemineOsalemine    projektidesprojektidesprojektidesprojektides    

30. oktoobrist 1. novembrini toimusid 

rahvusvahelise projekti "Aktiivne ja "Aktiivne ja "Aktiivne ja "Aktiivne ja 

turvaline koolipäev"turvaline koolipäev"turvaline koolipäev"turvaline koolipäev" lõppkonverentsid. 

Meie kooli esindaja tegi ettekande 

teemal "Vabaaja vahendite tellimine "Vabaaja vahendite tellimine "Vabaaja vahendite tellimine "Vabaaja vahendite tellimine 

ja kasutamine koolis"ja kasutamine koolis"ja kasutamine koolis"ja kasutamine koolis". Konverentsil 

esines muusikalise tervitusega 

gümnasistide ansambel kui hea näide 

õpilaste iseseisvast aktiivsest 

tegevusest, juhendaja Grettel Killing 

10B. 

3.3.3.3.----10. novembril10. novembril10. novembril10. novembril osalevad meie 40 

koorilauljat 6.-12. klassidest Saksamaal 

Northeimis rahvusvahelises 

muusikaprojektis. Õpilasi juhendavad ja 

sõidavad kaasa õpetajad Kadri Mägi, 

Mare Maasik ja Reet Alaver. 

9.9.9.9.    ja 10. novembrilja 10. novembrilja 10. novembrilja 10. novembril toimub Pärnus 

Sütevaka Gümnaasiumis 11. Kolme 

Kooli Koostööprojekt. Teemaks Eesti 

Film 100. Toimuvad ainevõistlused 

kirjandusest, kunstiajaloost ja ajaloost, 

muusikast, vene ja inglise keelest ning 

spordivõistlused.  

Soovime edu meie võistkondadele! 

OlümpiaadidOlümpiaadidOlümpiaadidOlümpiaadid    

Reedel, 9. 9. 9. 9. oktoobriloktoobriloktoobriloktoobril toimub ühtlustatud 

küsimustega geograafiaolümpiaadi geograafiaolümpiaadi geograafiaolümpiaadi geograafiaolümpiaadi 

koolivoor.koolivoor.koolivoor.koolivoor.    Osalevad 7.-12. klasside 

õpilased. Olümpiaad toimub 

auditooriumis kell 11.11.11.11.00000000----14.00.14.00.14.00.14.00.    

TeatedTeatedTeatedTeated    

Õpilasesinduse ettepanekul töötab 

raamatukogu II veerandist alates ka 1. 

vahetunnil. Olete oodatud juba kell 8.458.458.458.45....    

Et pikk koolipäev tühja kõhuga ei 

mööduks, saavad puhvetist kell 12.4512.4512.4512.45 

einet osta vaid gümnaasiumiõpilased. 



1. nov1. nov1. nov1. novembrilembrilembrilembril toimusid aulas 

infovahetunnid: 

kell 10.4510.4510.4510.45 tutvustas AIESEC 

gümnaasiumiõpilastele 

karjäärkonverentsi ja 

kell 11.11.11.11.45454545    tutvustas PÖFFPÖFFPÖFFPÖFF uusi filme. 

Seoses läheneva mardi- ja 

kadripäevaga toimub 9. novembril9. novembril9. novembril9. novembril 

aulas Viljandi Pärimusmuusika Aidas 

tegutseva August Pulsti õpistu 

koolikontserdid rahvakalendri 

tähtpäevadest.  

9.00 - 2B, 2C  

10.00 - 2C, 3A, 3B, 3C, 4B  

11.00 - 1A, 1B 

Teisipäeval, 13. novembril13. novembril13. novembril13. novembril on koolis 

ISADEPÄEV. Registreerimine ja info 

kodulehel. 

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 

kootöös Tallinna Haridusametiga viib 

kõikides Tallinna koolide 9. klasside 

õpilaste seas läbi küsitluse „Euroopa „Euroopa „Euroopa „Euroopa 

noored 2012“noored 2012“noored 2012“noored 2012“. Tegemist on põhjaliku 

Euroopa noorte eluolu ja 

elutingimuste uuringuga, mida viiakse 

samaaegselt läbi paljudes Euroopa 

koolides. Küsimustik on anonüümne. 

    

    

ÕpilasesindusÕpilasesindusÕpilasesindusÕpilasesindus    

Algab G5 korvpalliturniirG5 korvpalliturniirG5 korvpalliturniirG5 korvpalliturniir, täpsem info 

Matthias Kask 12A ja Kristjan Vardja 

11B. 

Peagi kuulutame välja 21. Kooli 

110. sünnipäevale pühendatud 

kavandikonkursi "Kooli sümboolikaga Kooli sümboolikaga Kooli sümboolikaga Kooli sümboolikaga 

meenedmeenedmeenedmeened!" Jälgi reklaami! 

Noorteparlament korraldab konkursi  

21. 21. 21. 21. kooli talentkooli talentkooli talentkooli talent. Jälgi reklaami! 

 

 

 

 

 

 

 

Toredat ja toimekat II 

õppeveerandit kõigile! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infolehe toimetus: 

Laura Reha & Kreete Huik 11C 


