
INFOLEHT    4  26.november’12  

 

 

 

SaavutusedSaavutusedSaavutusedSaavutused    

Algklasside õpilased ja õpetajad tänavad 

kõiki 9C klassi õpilasi ja 7C klassi õpilasi 

Desiree Mumm, Margaret Makk, Liisa 

Jõerüüt, Emma Mari Siibak, Anett Teever, 

Elis Lapsanit meeleoluka mardipäeva 

eest. Kiitus juhendajatele Külliki Kajule ja 

Sanne Haabile! 

9. novembril9. novembril9. novembril9. novembril toimus Tallinna 
Humanitaargümnaasiumis vene keele vene keele vene keele vene keele 
festival “Vene kõne”,festival “Vene kõne”,festival “Vene kõne”,festival “Vene kõne”, kus häid teadmisi 
näitasid 11B klassi õpilased: 
Birgit BergsonBirgit BergsonBirgit BergsonBirgit Bergson,,,, 
Brigitte Susanne HuntBrigitte Susanne HuntBrigitte Susanne HuntBrigitte Susanne Hunt,,,, 
Saara KõuhknaSaara KõuhknaSaara KõuhknaSaara Kõuhkna,,,, 
Mariann SmolskiMariann SmolskiMariann SmolskiMariann Smolski,,,, 
NikolaiNikolaiNikolaiNikolai----Georg SvidlovGeorg SvidlovGeorg SvidlovGeorg Svidlov,,,, 
Karolina TiigimäKarolina TiigimäKarolina TiigimäKarolina Tiigimäeeee,,,, 
Liis VenelaineLiis VenelaineLiis VenelaineLiis Venelaine....    
Aitäh, õpetaja Alla KirillovaAlla KirillovaAlla KirillovaAlla Kirillova!    

ÕppetööÕppetööÕppetööÕppetöö 

19.19.19.19.----23. novembril23. novembril23. novembril23. novembril toimus Saksamaal 

Läänemere projekti jätkuprojekt 

WEBBALTIC. Läänemereäärsed riigid 

kohtuvad Flensburgis, et töötubades leida 

erinevaid võrgustikke, mille kaudu 

Läänemere riigid on omavahel seotud. 

Rahvusvahelises projektis osalevad 

Johanna Velt 8C, Kristian Andreas Jagor 

8C, Vivian Melder 9B, Kristo Ojasaar 9B, 

Reijo Sepp 9B, Cassandra Krass 9C. 

Õpilastega koos töötab Kristiina Tiits. 

III kooliastmel (7.III kooliastmel (7.III kooliastmel (7.III kooliastmel (7.----9. klass) lõpeb 9. klass) lõpeb 9. klass) lõpeb 9. klass) lõpeb 

30.30.30.30. novembrinovembrinovembrinovembril I trimester.l I trimester.l I trimester.l I trimester.    

Trimestrihinne pannakse välja reedeks, 

30.30.30.30.    novembriksnovembriksnovembriksnovembriks. Üldjuhul saab 

pabertunnistuse kevadel õppeaasta lõpus 

(v.a. erijuhud). 

Poolaastahinded pannakse välja ainetes, 

mida õpetatakse üks tund nädalas. 

Novembris kohtub õppealajuhataja Ave 

Kallas 9. klasside õpilastega, teemaks 

põhikooli lõpetamine ja vastuvõtt 

gümnaasiumisse. 

Olümpiaadid, ainevõistlusedOlümpiaadid, ainevõistlusedOlümpiaadid, ainevõistlusedOlümpiaadid, ainevõistlused    

Selgusid 7. klasside7. klasside7. klasside7. klasside    inglise keele inglise keele inglise keele inglise keele 

viktoriini koolivooruviktoriini koolivooruviktoriini koolivooruviktoriini koolivooru võitjad – Peter Peter Peter Peter Alex Alex Alex Alex 

Mahhov ja MatthiasMahhov ja MatthiasMahhov ja MatthiasMahhov ja Matthias Rajamets 7BRajamets 7BRajamets 7BRajamets 7B, 

(juhendaja Merle Teever), kes jätkavad 

29. novembril29. novembril29. novembril29. novembril võistlemist ülelinnalisel 

viktoriinil. Viktoriini teemaks on 

Washington D.C., New York, Chicago. 

Geograafiaolümpiaadi piirkonnavooruGeograafiaolümpiaadi piirkonnavooruGeograafiaolümpiaadi piirkonnavooruGeograafiaolümpiaadi piirkonnavooru    

8.8.8.8.    detsembrildetsembrildetsembrildetsembril on koolivooru tulemuste 

alusel    kutsutud osalema: 

7. klassidest: Helen Laane7B,  

Peter Alex Mahhov 7B; 

9. klassidest: Reijo Sepp 9B,  

Anna Elisabeth Karner 9B; 

gümnaasiumist: Sten Annus 12C,  

Greete-Johanna Froš 10A,  

Ander Hindremäe 11A 

Juhendaja Ülle Suursaar. 

Kokku osales koolivoorus 69 õpilast. 



14. novembril14. novembril14. novembril14. novembril toimus SchwerinSchwerinSchwerinSchwerin----Tallinn Tallinn Tallinn Tallinn 

matemaatimatemaatimatemaatimatemaatikaolümpiaadkaolümpiaadkaolümpiaadkaolümpiaad, mis on kahe 

linna koostööprojekt. 

Tallinnas sai igast koolist osaleda kaks 

12. klassi õpilast. Meie kooli esindasid 

Geithy Sepp 12A ja Eva Kristel Kail 12A, 

juhendaja Tiia Valdmets. 

21. novembril21. novembril21. novembril21. novembril toimus auditooriumis 3. ja 

4. tunni ajal inglisinglisinglisinglise keele olümpiaadi e keele olümpiaadi e keele olümpiaadi e keele olümpiaadi 

koolivoorkoolivoorkoolivoorkoolivoor gümnaasiumiõpilastele. 

Korraldaja õpetaja Merilyn Meristo. 

Parimad jätkavad võistlemist 

7. detsembril piirkonnavoorus.  

27. novembril27. novembril27. novembril27. novembril on ühtsete ülesannetega 

matemaatikaolümpiaadi koolivoormatemaatikaolümpiaadi koolivoormatemaatikaolümpiaadi koolivoormatemaatikaolümpiaadi koolivoor 7.-12. 

klasside õpilastele. Olümpiaad toimub 

auditooriumis algusega kell 11algusega kell 11algusega kell 11algusega kell 11.00.00.00.00, 

põhikooli õpilased lõpetavad kell 14.00, 

gümnaasiumi õpilased kell 15.00.... 

29. novembril29. novembril29. novembril29. novembril on iga-aastane ülelinnaline 

„Teadmiste võistlus“„Teadmiste võistlus“„Teadmiste võistlus“„Teadmiste võistlus“, kus võistlevad 

Tallinna koolide 4-liikmelised 

võistkonnad: direktor või 

õppealajuhataja, aineõpetaja ja 2 õpilast. 

Meie kooli esindavad õppealajuhataja 

Ave Kallas, geograafiaõpetaja Ülle 

Suursaar ning Moonika Põdersalu ja 

Ander Hindremäe 11A klassist. Võistluse 

teemavaldkonnad on reaalained, 

humanitaaria, loodus ja keskkond ning 

EV lähiriigid. 

5. detsembril5. detsembril5. detsembril5. detsembril on ühtsete küsimustega 

keemiaolümpiaadi koolivoorkeemiaolümpiaadi koolivoorkeemiaolümpiaadi koolivoorkeemiaolümpiaadi koolivoor 8.-12. 

klasside õpilastele (kell 11.0011.0011.0011.00––––14.00)14.00)14.00)14.00)....    

26. november 26. november 26. november 26. november ––––    Kodanikupäev.Kodanikupäev.Kodanikupäev.Kodanikupäev.    

22.22.22.22.----23. novembril23. novembril23. novembril23. novembril toimus kodanikupäeva 

raames auditooriumis 9. klassidele 

ühiskonnaõpetuse viktoriin, mille 

korraldas õpetaja Tiina Pikamäe. 

26. novembril 26. novembril 26. novembril 26. novembril kohtub 12A klass 

ühiskonnaõpetuse tunnis abilinnapea 

Arvo Sarapuuga. 

26.26.26.26.    novembrilnovembrilnovembrilnovembril osaleb 12B klass 

Noorteühingu Avatud Vabariik poolt 

korraldataval traditsioonilisel 

Kodanikupäeva noortefoorumil Riigikogu 

konverentsikeskuses. Foorumi avab 

Riigikogu aseesimees Laine Randjärv. 

Aruteludes osalevad parlamendi-

fraktsioonide esindajad ja teised Eesti 

ühiskonnas tuntud eksperdid. Üritusele 

järgneb vastuvõtt. Õpilastega on kaasas 

õpetaja Ingrid Paggi. 

ÕÕÕÕppekäiguppekäiguppekäiguppekäigud, huvitavad kohtumisedd, huvitavad kohtumisedd, huvitavad kohtumisedd, huvitavad kohtumised    

10B klassi õpilased tutvusid 9. novembril9. novembril9. novembril9. novembril 

juudi sünagoogiga. Korraldaja õpetaja 

Sanne Haab. 

11A klassi õpilased kohtusid 

13.13.13.13.    novembrilnovembrilnovembrilnovembril rahvusvahelise 

geoinfosüsteemi päeva raames 

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 

Geoinformaatika osakonna juhataja 

Ave Kargajaga. Kohtumise korraldas 

õpetaja Ülle Suursaar. 

15. novembril15. novembril15. novembril15. novembril osalesid 12A ja 9A klass 

Rahandusministeeriumi korraldataval 

finantskirjaoskuse seminaril. Õpilastele 



esinesid rahandusministeeriumi 

spetsialistid finants- ja kindlustuspoliitika 

osakondadest. Seminari lõpus korraldati 

praktiliste oskuste võistlus, mille võitsid 

9A klassi õpilased Anette Aguraiuja, 

Joosep Jääger, Norbert Kats, Therese 

Nõmmela, Andreas Pung ja Sireli Sallo.    

16. novembril16. novembril16. novembril16. novembril    külastasid 11C klass ja 

klassijuhataja Tiina Meeri Eesti 

Televisiooni ning 20 novembril20 novembril20 novembril20 novembril Tallinna 

Raekoda. 

21. novembril21. novembril21. novembril21. novembril külastasid 9A klassi 

õpilased koos klassijuhataja Tiina 

Pikamäega meremuuseumi. 

22. novembril22. novembril22. novembril22. novembril kohtusid 9A ja 11C klassi 

õpilased Lastkirjanduse Teabekeskuses 

raamatukunstniku Piret Mildebergiga. 

27. novembril27. novembril27. novembril27. novembril algusega kell 14.00 

toimub 9. klassidele aulas 

professionaalsete näitlejatega etendus 

Juhan Liivist. 

30. 30. 30. 30. novembrilnovembrilnovembrilnovembril lähevad 12A ja 12B klassid 

koos klassijuhatajate Tiia Valdmetsa ja 

Ruth Kallasega õppekäigule Tartusse, 

kus tutvutakse ülikooliga. 

KinoKinoKinoKino    ja teatrija teatrija teatrija teatri    ühiühiühiühisssskülastusedkülastusedkülastusedkülastused    

19.19.19.19.    novembrilnovembrilnovembrilnovembril käisid 7C klassi õpilased 

kirjanduse tunni raames koos 

klassijuhataja Kaja Kadarikuga kinos 

Artis vaatamas väärtfilmi „Krabat“. 

21.21.21.21.    novembrilnovembrilnovembrilnovembril vaatasid 10A, 10C ja 11B 

klasside õpilased Coca-Cola Plazas 

väärtfilmi „1+1“. 

23. novembril23. novembril23. novembril23. novembril vaatasid 9B ja 10B 

klasside õpilased PÖFFI raames 

väärtfilmi „Kodus“. Korraldas 

emakeeleõpetaja Sanne Haab. 

29. novembril29. novembril29. novembril29. novembril vaatab 11A klass ja 

klassijuhataja Ingrid Paggi Linnateatris 

etendust „Kes kardab Virginia Wolfi?“ 

30. novembril30. novembril30. novembril30. novembril külastab 8A klass ja 

klassijuhataja Riina Otsus Rahvusooper 

„Estoniat“ ning vaatab „Laserharfi“. 

Tegemist on teatriseiklusega, kus osa 

saab kõigest, mida pakub suur 

muusikateater. 

EelteatedEelteatedEelteatedEelteated    

14. dets14. dets14. dets14. detsembrilembrilembrilembril toimub jõulupidu 7.-12. 

klassidele. Korraldab 10B. 

19. detsembril19. detsembril19. detsembril19. detsembril kell 13.0013.0013.0013.00 ja kell 18.0018.0018.0018.00 

toimuvad jõulukontserdid 

lastevanematele ja õpetajatele. 

TeatedTeatedTeatedTeated    

22. november22. november22. november22. november oli töövarjupäev. 

Meie kooli kõik 94 abiturienti osalesid 

töövarjupäeval. 

Õpilaste valikutest lähtuvalt on 

töövarjupakkujaid 26 erinevas 

valdkonnas, näiteks meditsiin, 

arhitektuur, õigus, infotehnoloogia, sport, 

disain, kunst, teater, elektroonika, 

majandus jt. Töövarjuvõimaldajate hulgas 

on meie iga-aastased koostööpartnerid, 

näiteks Estonian Air, Swedbank, Ida- 

Tallinna Keskhaigla, TTÜ, Eesti Energia, 



arhitektuuribüroo 3+1, ERR, SOS 

Lasteküla, moekunstnik-stilist Reet Aus, 

KUMU jt. ning uued tulijad, näit. hotell 

Telegraaf, coachingutreener Raimo 

Ülavere, tippsportlane-treener Rein Pill, 

Surface Labs, Viasat Sport Baltic, Skype 

Eesti, moekunstnikud Liisi Eesmaa ja Anu 

Lensment jt. Kokku osalesid õpilased 64 

erinevas ettevõttes. Töövarjuvõimalused 

otsis õpilastele huvijuht Maarika Paun. 

23. nov23. nov23. nov23. novembrilembrilembrilembril kell 15kell 15kell 15kell 15.00.00.00.00 toimus 

traditsiooniline XXI Live, külaliseks 

tippkokk IIIImre Kosemre Kosemre Kosemre Kose. 

28. nov28. nov28. nov28. novembrilembrilembrilembril tutvustavad 9C klassi 

õpilased 8.klasside õpilastele oma 

kogemusi suvisest rahvusvahelisest 

keeleõppelaagrist. Ka sel aastal on meie 

kooli 8.klasside õpilastel võimalus 

keelelaagris osaleda. 

11A klassi õpilastel valmis 

rahvusvahelise projekti "Koolid – tuleviku 

partnerid" teatriprojekti raames 

saksakeelne näidend teemal Liikumine. 

Järgmise etapina selles alaprojektis 

külastab kooli teatripedagoog Berliinist, 

et õpilastega tehtut viimistleda ja 

täiendada. Õpilasi juhendab projekti 

koordinaator Maarika Paun. 

1. klasside õpilastele kingitakse raamat1. klasside õpilastele kingitakse raamat1. klasside õpilastele kingitakse raamat1. klasside õpilastele kingitakse raamat    

2007. aastal alguse saanud raamatute 

kinkimise projekti eesmärgiks on 

vahendada lastele head eesti 

lastekirjandust ja kutsuda lapsi 

raamatukogudesse. 

Tallinna Keskraamatukogu andis välja 

Mika Keräneni raamatu „Armando“, mis 

on kingiks 4151-le sel sügisel Tallinnas 

esimesse klassi astunud õpilasele. 

Raamatu illustreeris Tallinna Kesk-

raamatukogu kunstnik Kertu Sillaste.  

Meie kooli 1. klasside õpilased saavad 

novembrikuu jooksul kingitud raamatud 

kätte Kadrioru raamatukogust, kus 

tutvutakse ühtlasi raamatukogu töö ja A. 

H. Tammsaare majamuuseumiga. 

TegemisiTegemisiTegemisiTegemisi----toimetamisitoimetamisitoimetamisitoimetamisi    

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

20.20.20.20.    novembrilnovembrilnovembrilnovembril osales 6A loengul 

„Energiajookide ja alkoholi mõjust“. 

22.22.22.22.    novembrilnovembrilnovembrilnovembril osales 1B koos 

klassijuhataja Kaja Männikuga KUMU 

haridusprogrammis „Veenõid Lorelei“. 

22. novembri22. novembri22. novembri22. novembril on 3C koos klassijuhataja 

Ulla Jõgiga Kadrioru raamatukogus 

tutvumas A. Lindgreni sünnipäevaürituste 

raames tema loominguga. 

22. novembril 22. novembril 22. novembril 22. novembril oli 2A koos klassijuhataja 

Helina Naelaga õppekäigul muusika- ja 

teatrimuuseumis. 

23. novembril23. novembril23. novembril23. novembril pidas 3B koos 

klassijuhataja Marelin Peetrisega 

kadrikarnevali. 

23. novembril 23. novembril 23. novembril 23. novembril osales 2B koos 

klassijuhataja Renna Marjundiga KUMU 

haridusprogrammis „Julged kunstnikud“. 



27. novembril 27. novembril 27. novembril 27. novembril osalevad 6A ja 6C loengul 

„Tubakatoodete mõjust“. 

28. novembril28. novembril28. novembril28. novembril on 1B õppekäigul muusika- 

ja teatrimuuseumis ning osaleb 

programmis „Loovtants“. 

29.29.29.29.    novembrilnovembrilnovembrilnovembril läheb 4C koos 

klassijuhataja Pille Juusiga vaatama 

teatrietendust „Jõuluvana ja väike 

põhjapõder“. 

30.30.30.30.    novembril novembril novembril novembril on    4C vaatamas etendust 

„Puhh“. 

30. novembril 30. novembril 30. novembril 30. novembril on 2B külas käsitöömeister 

Mari Pukk, kelle juhendamisel 

meisterdatakse jõuludeks põnevaid asju. 

5.5.5.5.    detsembrildetsembrildetsembrildetsembril osaleb 1B KUMU 

haridusprogrammis „Ring, ruut, 

kolmnurk“. 

5. detsembril5. detsembril5. detsembril5. detsembril on 2B Kadrioru 

raamatukogus tutvumas A. Lindgreni 

sünnipäevaürituste raames tema 

loominguga. 

7. detsembril7. detsembril7. detsembril7. detsembril on 1D koos klassijuhataja 

Endla Ükstiga õppekäigul Tammsaare 

muuseumis. 

7. detsembril7. detsembril7. detsembril7. detsembril on 3B koos klassijuhataja 

Marelin Peetrisega õppekäigul muusika- 

ja teatrimuuseumis. 

7. detsemb7. detsemb7. detsemb7. detsembril ril ril ril osaleb 1B Tammsaare 

muuseumi jõuluprogrammis „Vanad 

jõulukombed“. 

7. detsembril 7. detsembril 7. detsembril 7. detsembril meisterdab 2B jõulukaarte 

koos sisekujundaja Merle Eekiga. 

ÕpilasesindusÕpilasesindusÕpilasesindusÕpilasesindus    

Ootame ettepanekuid kooli söökla ja 

puhveti töö parendamiseks. 

Ettepanekud esitada 28. n28. n28. n28. novembriksovembriksovembriksovembriks 

asepresident Olari Verevile 10B. 

Algas saalihokiturniir 7.-8. klasside 

noormeestele. Korraldavad 

Noorteparlamendi liikmed Chris Oliver 

Rahumägi ja David Truusa 7B. 

21. nov21. nov21. nov21. novembrilembrilembrilembril tähistas Üksik-Sidepataljon 

koos kooli Õpilasesinduse, 

Noorteparlamendi, Liputoimkonna, 

Inspitsiendigrupi, kooli juhtkonna ning 

Kaitseväe orkestriga oma 94. 

aastapäeva. 

23. novembril23. novembril23. novembril23. novembril olid 7.-8.klasside 

noormehed Sidepataljoni külaliseks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infolehe toimetus: 

Laura Reha & Kreete Huik 11C 


