
INFOLEHT     7 31.jaanuar ’13 

Saavutused 
4. jaanuaril toimunud USA Saatkonna 

ja Tallinna Reaalkooli korraldatud 

holokausti-teemalisel tõlkevõistlusel 

saavutasid 12B klassi õpilased 

suurepäraseid tulemusi. 

I koha saavutas Ariel Kristel Mõtsmees. 

Eriauhinnad pälvisid Siim Palu ja 

Elis Maarian Sarv. 

Suur tänu õpetaja Valve Iila, Ruth 

Kallas ja Külliki Kaju! 

Matemaatikaolümpiaadi 

piirkonnavoorus saavutas Peter Alex 

Mahhov 7B II–IV koha. Juhendaja õp 

Mare Rõigas! Õnnitleme! 

Informaatikaolümpiaadi eelvoorus 

saavutas Ramses Sepp 7B põhikooli 

arvestuses III koha ning võistleb edasi 

üleriigilises informaatikaolümpiaadi 

lõppvoorus Tartus 16.-17. veebruaril. 

Ramsest juhendab isa. Kiitus! 

Tubli tulemuse füüsikaolümpiaadi 

piirkonnavoorus pälvisid Joan Kangro 

12A - 10.-11. koht ja Reijo Sepp 9B - 

14. koht. Juhendaja õp Eve Sildnik. 

Tallinna koolinoorte meistrivõistlustel 

10x50m teateujumise linnaosade 

eelujumises saavutasid meie kooli 

noormehed I koha ning neiud IV koha. 

Mõlemad võistkonnad jätkavad 

finaalujumises, mis toimub 5. 

veebruaril. Võistkondade koosseisu 

vaata kooli kodulehelt. Suur tänu 

juhendajatele – kehalise kasvatuse 

õpetajatele ja treeneritele. 

Neidude võistkond saavutas Tallinna 

koolinoorte meistrivõistlustel võrkpallis 

III koha ja pronksmedalid. Palju õnne! 

Tänud juhendajatele! 

16. jaanuaril finantskirjaoskuse päeva 

raames 9. klasside õpilastele toimunud 

viktoriinis saavutas I koha Grete Teearu 

9A ning II–V kohta jagasid Laura Kallas 

9A, Sireli Sallo 9A, Kaspar Pikk 9B ja 

Cassandra Krass 9C. 

23.-25. jaanuaril osalesid 10C klassi 

10 õpilast ühes teiste kesklinna 

koolide meeskondadega Tallinna 

Kesklinna Valitsuse, Premia ja 

Valgusfestivali kutsel Väikese Tomi 

lumelinna ehitamise võistlusel, kus 

nende lumeskulptuur – liumägi 

„Põhjakonn“ – hinnati võidu vääriliseks 

nii žürii kui ka Facebooki sõprade poolt. 

Lumeskulptuuri idee autor on 10C 

klassi klassijuhataja Seoriin Jõgise. 

Õppekäigud 

29. jaanuaril vaatasid 4B klass koos 

klassijuhataja Maire Kinkariga kinos 

sõpruseteemalist filmi „Lammutaja 

Ralf“. 

30. jaanuaril oli 1B klass koos 

klassijuhataja Kaja Männikuga 

õppekäigul Kunstihoones. 

30. jaanuaril vaatas 5C klass koos 

klassijuhataja Inderk Vahtraga Nuku- ja 

Noorsooteatris etendust „Metsik urisev 

õnn“. 

31. jaanuaril ja 1. veebruaril on 8C 

klass koos klassijuhataja Tiiu Uiboga 

Kuutsemäel. 



1. veebruaril vaatavad 2B, 5A ja 5C 

Rahvusooperis Estonia etendust „Prints 

ja kerjus“. 

5. veebruaril vaatavad 4B ja 6C 

Rahvusooperis Estonia etendust „Prints 

ja kerjus“. 

6. veebruaril osaleb 2C klass koos 

klassijuhataja Gitta Allikuga KUMU 

haridusprogrammis „Jutustus õnnest“. 

7. veebruaril tähistab 1D klass koos 

klassijuhataja Endla Ükstiga Rocca-al-

Mare vabaõhumuuseumis vastlapäeva. 

7. veebruaril külastab 1A klass koos 

klassijuhataja Margit Lestsepaga 

kunstihoones pakendinäitust „Hullud 

päevad“. 

Õppetöö 

Riigieksamite valik 

12. klasside õpilased teavitasid 21. 

jaanuariks kooli juhtkonnale oma kooli- 

ja riigieksamivalikud. 

Gümnaasiumi lõpetamiseks peab 12. 

klassi õpilane sooritama 5 lõpueksa-

mit, millest vähemalt 3 peavad olema 

riigieksamid ja kuni kaks võivad olla 

koolieksamid. Õpilane võib valida ka 

kõik 5 riigieksamit. Eesti keele 

riigieksam on kohustuslik. 

Riigieksamite valikud: 

Eesti keel  94 

Inglise keel 92 

Matemaatika 52 

Ühiskonnaõpetus 40 

Bioloogia 10 

Füüsika 7 

Vene keel 4 

Geograafia 3 

Varasemate aastatega võrreldes on 

enam valitud koolieksameid: 

Kunstiajalugu 15 

Hispaania keel 8 

Majandus 7 

Kehaline kasvatus 7 

Bioloogia 3 

Muusika 3 

Lisaks on koolieksamid veel 

kirjandusest, prantsuse keelest, 

arvutiõpetusest ja ajaloost. 

Põhikooli lõpetajad teatavad 1. 

veebruariks õppeaine, milles nad 

soovivad sooritada valikeksami. 

Inglise keel  53 

Ühiskonnaõpetus 17 

Ajalugu 6 

Füüsika 6 

Vene keel 6 

Keemia 5 

Bioloogia 2 

Geograafia 1 

Põhikooli lõpetamiseks on vaja 

sooritada kohustuslikud lõpueksamid 

eesti keelest ja matemaatikast. 

12. klasside õpilased kirjutavad 5. 

veebruaril kell 8.00–14.00 eesti keele 

proovieksami. 

Teated  

29. jaanuaril toimus esimene küsitlus 

TÜ korraldatud üle Eestilisest tervise-

käitumise uuringust 6. klassidele. 

Kokku toimub 5 küsitlust. 

Meie koolist osaleb 6C klass. 

30. jaanuaril toimus 2. klasside 

õpilastele ülelinnaline matemaatika ja 

nuputamisvõistlus ROSIN. Jaanuarikuu 



jooksul toimusid kõikides klassides 

nuputamisvõistluse eelvoorud, kus 

tunnistati parimateks ja saadeti kooli 

esindama Jakob Tobias Soosaar 2A, 

Don Rico Saluveer 2B ja Gregor Ludvig 

Kikas 2C. Varusse jäid Liilia Tõnisson ja 

Fred Jordan Relve 2B klassist. 

29. jaanuaril toimus 3. klasside 

interaktiivse mälumängu 

„KULDVILLAK“ klassisisene voor. 

Käsitletud oli 10 teemavaldkonda ja 

osalesid kõik õpilased. 

3A klassis tuli võitjaks võistkond 

„Leegid“ koosseisus Juhan Laasik, 

Elisabeth Victoria Koppel, Karl Jakob 

Vibur, Kaspar Potisepp, Quoc Dai Tran. 

3B klassis tuli võitjaks võistkond 

„Roheline tiim“ koosseisus Kärolin 

Kerem, Meril Saarlaid, Mark Tomi 

Wilhem Vompa, Märten Tropp, Jürgen 

Hein. 

3C klassis tuli võitjaks võistkond 

„Härjapõlvlased“, kuhu kuulusid Liisi 

Perli, Lisette Meier, Adrian Sikk, Ekke 

Julius Hellat, Reimo Tamme. 

Võitjavõistkonnad esindavad oma 

klassi veebruaris klassidevahelisel 

mälumängul. 

30. jaanuaril tutuvustas Mikk Melder 

1.-3. klassi õpilastele uut Eesti 

teemalist arvutimängu "Ennemuistne". 

Mängida saad www.ennemuistne.ee. 

2. veebruaril toimub 

bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor, 

kuhu võistluskutse on saanud kokku 

16 meie kooli 6.-12. klasside õpilast. 

Juhendajad õp Riina Otsus ja 6. klassi 

õpetaja Tiiu Uibo. 

4. veebruaril kell 12.00 on 2. klasside 

kogunemine aulas. 

6. veebruaril kohtub 8C klass 

klassijuhatajatunnis kooli vilistlase 

Rasmus Noormägiga, kes viib 

õpilastega läbi loeng-seminari 

finantskirjaoskusest. 

7.veebruaril võistlevad 5., 6. ja 7. 

klasside 3-liikmelised võistkonnad 

matemaatikavõistlusel „Nuputa“. 

Juhendajad õp Kadri Hiob ja õp Mare 

Rõigas. 

8. veebruaril külastavad meie kooli 70 

Norra, Rootsi ja Moldova õpilasfirmade 

esindajat ning õpetajat. 

Rahvusvaheline koosolek toimub kell 

10.00–13.00 auditooriumis. 

Külalistele esinevad meie kooli 

õpilasfirmade õpilased. 

8. veebruaril toimub ühiskonnaõpetuse 

olümpiaadi elektrooniline eelvoor 9.-

12. klasside õpilastele. 

Põhikooli õpilastel algab olümpiaad 

kell 10.00 ja kestab 45 minutit. 

Gümnaasiumiõpilastel on algus kell 

12.00 ja kestab 60 minutit. 

9. veebruaril osalevad 

emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorus 

10 tublimat emakeeletundjat 7.-12. 

klassidest. Vaata lähemalt kodulehelt. 

14. veebruaril tähistame sõbrapäeva. 

Meeleoluka päeva koos 15. veebruaril 

toimuva sõbrapeoga 7.-12. klasside 

õpilastele korraldab 10A klass. 

Suitsuprii klassi võistluse 

vahekokkuvõtte tulemusena jätkavad 

võistlust kõik alustanud klassid. 

http://www.ennemuistne.ee/


Tervisenõukogu tuletab meelde, et 

seoses viirushaiguste levikuga on 

oluline tuulutada klassiruume ja pesta 

käsi! 

Eesti Vabariigi 95. aastapäevale 

pühendatud aktused toimuvad reedel, 

22. veebruaril: 

kell 9.00 - 5.-6. klassid 

kell 10.00 - 10.-12. klassid 

kell 11.00 - 3.-4. klassid 

kell 12.00 - 1.-2. klassid 

kell 13.00 - 7.-9. klassid 

20. veebruaril kell 14.00 on koolis 

noortefilmi WIEDERSEHEN! 

eelesilinastus. 

Esilinastus kell 16.00 kinos Artis. 

Sissepääs kutsetega. 

Filmi kohta lähemalt kooli kodulehel 
http://21k.ee/2013/01/21/kolm-linna-

kaks-keelt-uks-ahvardus-wiedersehen/ 

Tallinna Haridusamet korraldab 

ülevaatus-konkurssi „Sõbralik 

koolisöökla 2013“, mille esimeses 

etapis analüüsitakse koolide 

veebruarikuu menüüsid. Analüüsi 

viivad läbi Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 

tudengid biokeemia õppejõud Laine 

Partsi juhendamisel. 

11. veebruarist algab 5. klasside 

õpilastele ülelinnalise õpioskuste 

võistluse koolivoor. Ootame igast 

klassist kaasa lööma arvukalt 

võistkondi! 

3.-5. klasside õpilastele toimuvad 

veebruaris kesklinnakoolide 

rahvastepallivõistlused. 

 

Õpilasesindus 
1. veebruaril kell 12.00 toimub aulas 

kooli juubelile pühendatud 

meenekavandite konkursi võitjate 

autasustamine. 

4.-6. veebruaril toimub G5 

õpilasvahetus. 

8. veebruaril kell 15.00 toimub aulas 

ümarlaud, kuhu ootame 7.-12.klasside 

õpilasi ettepanekutega 21. Kooli 110. 

aastapäeva tähistamiseks. 

Registreerimine osavõtuks  

31. jaanuarist 4. veebruarini ÕE ruumis 

205. Ümarlaud toimub osaluskohviku 

formaadis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infolehe toimetus: 

Laura Reha & Kreete Huik 11C 
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