
INFOLEHT 10  30.mai ’14 

Saavutused 

Raul Gross 11A saavutas I üleriigilisel 

vene keele tõlkevõistlusel I koha, 

õpetaja Alla Kirillova. 

 

Eva-Liisa Trei ja Kristin Hint 9A klassist 

ning Gerta Raidma 12C klassist 

pälvisid tänukirja Tallinna-teemalise 

etteütluse veatu sooritamise eest,  

õpetajad Külliki Kaju ja Seoriin Jõgise. 

Reklaamklippide konkursil „Tallinn - 

kauneim linn Läänemere ääres“ 

saavutas gümnaasiumiõpilaste 

arvestuses II koha 10C klassi 

võistkond koosseisus Karl Kirt, Karl-

Erik Talvistu ja Käti Kase ning III koha 

10A klassi võistkond koosseisus Karl-

Hendrik Muuga, Karl Kristjan Soidla, 

Andri Naarits ja Tanel Mäe, juhendaja 

Juta Hirv. 

Rahvusooper Estonia Talveaias võitis 

Kristina Mägi 10C I koha vene 

romansside konkursil.  

Lisanna Männilaan 10A saavutas 

samal konkursil IV koha, õpetaja Alla 

Kirillova. 

Hanna-Maria Trei 11B uurimistöö 

„Küüditamise mõju eestlastele minu 

perekonnaliikme näitel“ pälvis 

Ühiskonnaõpetajate Seltsi korraldatud 

õpilaste ajalooalaste uurimistööde 

võistlusel „Pärand on pärandus“ 

eriauhinna. Juhendaja Ingrid Paggi. 

Palju õnne ning aitäh juhendajatele-

õpetajatele! 

Teated 

8. mail toimus meeleolukas kevad-

kontsert  1. klasside lapsevanematele.  

Esinejad olid väga tublid! 

9. mail toimus 4. klasside 

matemaatikapäev „Mõtelda on 

mõnus“, kus tutvuti erinevate 

mõtlemist ja nuputamisoskust  

arendavate matemaatiliste 

mängudega. Eestvedajaks oli õpetaja 

Kadri Hiob. 

9.-20. mail viidi läbi kontrolltestid 6. 

klassidele päästeteemalise projekti 

KEAT raames omandatud teadmiste 

kontrollimiseks. 

14.mail toimusid kekslinnakoolide 3.-

7. klasside kergejõustikuvõistlused 

Šnelli staadionil. 

19. mail oli kooli spordipäev. 

28. mail osales 8 õpilast 6. klassidest 

KEAT laagris, et panna proovile 

praktilised oskused erinevates 

päästeteemalistes olukordades. 

30. mai-1. juuni toimub riigikaitse 

välilaager 11. klasside õpilastele. 

Õppetöö 
28.-30.mai – 9. klasside õpilastel 

eksami-eelsed vabad päevad, 

toimuvad konsultatsioonid. 

10. juuni – 11. klasside õpilaste 

uurimistööde  järelkaitsmine. 



Maikuus toimusid 

kooliastme tasemetööd 

3.klassid 

14. mai  eesti keel 

20. mai matemaatika 

6. klassid 

13. mai eesti keel 

15. mai matemaatika 

21. mai inimese- ja ühiskonnaõpetus 

Õppeaasta lõpetamine 

27. mai kell 15.00 oli juhtkonna 

pidulik vastuvõtt parimatele õpilastele 

ja õpetajatele. 

30. mail pannakse välja õppeaasta 

kokkuvõtvad hinded. 

3. juunil on aktiivõppepäev 1.-8. 

klassidele. 

4. juunil on õppekäikude päev. 

5. juunil on aktused ja antakse 

tunnistused. 

30.mai kell 14.00 on olümpiaadide 

võitjate ja juhendajate autasustamine 

Lillepaviljonis. 

Põhikooli lõpetamine: 

2. juunil on põhikooli eesti keele 

lõpueksam. 

6. juunil on põhikooli matemaatika 

lõpueksam. 

11. juunil on põhikooli valikeksam. 

12. juunil jätkub põhikooli inglise 

keele valikeksami suuline osa. 

17. juunil kell 15.00 on põhikooli 

lõpuaktus, kell 17.00 bankett. 

19. juunil on vajadusel järeleksam. 

Gümnaasiumi lõpetamine: 

23. mail oli matemaatika riigieksam 

(toimus Tallinna Reaalkoolis). 

28. mai – hinded välja. 

29. mai kell 12.00 lõpukell. 

9. juunil on koolieksam. 

20. juuni kell 12.00 – gümnaasiumi 

lõpuaktus, kell 17.00 bankett. 

Õppekäigud 

12. ja 13. mail külastasid 11C ja 9C 

klasside õpilased Tallinna Linnateatrit 

ning vaatasid etendust 

„Lantimiskuntsnikud“, õpetajad Seoriin 

Jõgise, Tiiu Uibo ja Siim Luha. 

12. mail vaatasid Linnateatris 

„Hamletit“ 10C ja 12B klasside 

õpilased, õpetaja Külliki Kaju. 

8. mail külastasid 12C klassi õpilased 

koos klassijuhataja Tiina Meeriga 

Kadrioru Kunstimuuseumi ning 

vaatasid varjukunsti näitust „Eveline 

von Maydell. Mustvalge maailm“. 

14.-22. mail tutvusid Muraste 

looduskooliga geograafiaõpetaja Ülle 

Suursaare eestvedamisel 9C, 11A ja 

10C klassi õpilased. 

9A klassi õpilased sõitsid koos 

klassijuhataja Riina Otsusega 22. ja 

23. mail ekskursioonile Lõuna-Eestisse 

ja Põhja-Lätti.  

9B klassi õpilased sõitsid koos 

klassijuhataja Ülle Suursaarega 23. ja 

24. mail samuti Lõuna-Eestisse ja 

Põhja-Lätti. 



7C klassi õpilased tegid 23. ja 24. mail 

Kihnu saarel jalgrattamatka. Matka 

korraldas klassijuhataja Heli Raidma. 

Tegemisi-toimetamisi 

I ja II kooliastmes 

6. mai - 1D koos klassijuhataja Annely 

Jürgensiga Estonia teatri 

Haridusprogrammis „Aken balleti- ja 

ooperimaailma“. 

9. mai - 2D koos klassijuhataja Endla 

Ükstiga Luige põllumajandusnäitusel. 

13. mai - 2A koos klassijuhataja 

Margit Lestsepa ja Kadrioru 

loodusringiga linnulauluhommikul. 

13. mai - 3C koos klassijuhataja Gitta 

Allikuga külastamas Eesti Nukufilmi. 

14. mai - 2C koos klassijuhataja Tiina 

Peepsoniga osalemas 

piraadiprogrammis Aegna saarel. 

14. mai - 2B koos klassijuhataja Kaja 

Männikuga etendusel „Mardileib“. 

15. mai - 4A koos klassijuhataja Liivi 

Urbeliga tähistamas Tallinna päeva ja 

osalemas Torupilli raamatukogu 

programmis. 

16. mai - 1C koos klassijuhataja Piret 

Kellamiga Nukuteatris „Nublut“ 

vaatamas. 

16. mai - 2A Energia Avastuskeskuses 

programmis „Väikese teadlase katsed“. 

22.-23.mai - 6B koos klassijuhataja 

Kristiina Tiitsuga õppekäigul Roostal ja 

Osmusaarel. 

23. mai - 3D koos klassijuhataja Sirje 

Uiboga loodustemaatilisel õppekäigul 

Kadrioru pargis. 

23. mai - 1C koos peredega vaatamas 

FC Levadia jalgpallimängu. 

25. mai - 3B koos klassijuhataja 

Renna Marjundiga õppekäigul 

Toosikannul. 

26. mai - 1B koos klassijuhataja Maire 

Kinkariga õppekäigul Viru rabas ja 

Nõmmeveski joal. 

27. mai - 2A ekskursioonil Rakvere 

linnuses „Retk läbi muinasjutu“. 

28. mai - 1A koos klassijuhataja Koidu 

Sillanguga ekskursioonil Imaveres. 

28. mai - 3D ekskursioonil Käsmu 

Kaptenite külas. 

28.-29. mai - 5B koos klassijuhataja 

Merle Kaldjärvega ekskursioonil Riias- 

Jurmalas. 

29. mai - 4B koos klassijuhataja 

Marelin Peetrisega orienteerumis-

mängul Tallinna vanalinnas. 

29.-30. mai - 6A koos klassjuhataja 

Aili Salumiga ekskursioonil Riias-

Jurmalas. 

30. mai - 3A koos klassijuhataja Helina 

Naelaga ekskursioonil Vembu-Tembu 

maal. 

 

 

 

 

Infolehe toimetus: 

Laura Reha & Kreete Huik 12C 


