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Meeldetuletuseks noppeid ühtsetest 

õpilasreeglitest 

Koolis kantakse vahetusjalatseid. 

Üleriided ja välisjalatsid jäetakse 

garderoobi. 

Einestamise kohtadeks on vaid söökla ja 

kohvik. 

Koolivest on ellu kutsutud 

koolikultuuri ja ühtsustunde 

väärtustamiseks. Koolivesti kannavad 

kõik 1.-12. klasside õpilased! 

Saavutused 

Majandus- ja ettevõtlusviktoriin 

Väga hästi lahendasid ettevõtlusnädala 

majandus- ja ettevõtlusviktoriini Toomas 

Pool 8C, Celica Krigul 8C, Kristjan Joosep 

Jalakas 9A, Orm Seljamaa 9B, Chris 

Oliver Rahumägi 9B, Anette Kuuseorg 9C 

ja Greete Jakobson 9C. 

Õnnitleme! Väga hea saavutuse eest 

premeeris JA Eesti õpilasi ekskursiooniga 

ühte suurimasse Eesti kapitaliga 

tööstusettevõttesse BLRT-sse 31. 

oktoobril. 

Euroopa keeltepäeva viktoriin 

Sigrid Muinasmaa 12C saavutas tänukirja 

eduka osalemise eest Euroopa 

keeltepäeva viktoriinil. 

Meie kooli kohvik pälvis tunnustuse 

„Tervislik koolipuhvet 2014“. 

Õppetöö 

I kooliastmes on õpilasi 353. 

Hindele „väga hea“ õppijaid oli 2. klassides 

50 ja 3. klassides 44 õpilast. Kokku 

moodustas see 40% 2. ja 3. klasside 

õpilastest. 

Lisaks oli hindele „hea“ ja „väga hea“ 

õppijaid vastavalt 56 ja 71, mis moodustas 

54% õpilastest. 

„Eeskujuliku“ käitumisega õpilasi oli 130, 

mis moodustas 55% 2. ja 3. klassi 

õpilastest. 

Kõikide klasside õppeedukus oli 100% st 

„mitterahuldavaid“ hindeid tunnistusel ei 

olnud. 

1. klasside õpilastel on kujundav hindamine 

ja neid hakatakse numbriliselt hindama 

alles 2. klassis. 

I kooliastme õpilased olid õppimises väga 

tublid! 

II kooliastmes on õpilasi 297. 

Hindele „väga hea“ õppijaid oli 4. klassides 

37, 5. klassides 13 ja 6. klassides 11 

õpilast. Kokku moodustas see 21% 4.-6. 

klasside õpilastest. 

Lisaks oli hindele „hea“ ja „väga hea“ 

õppijaid 4. klassides 58, 5. klassides 57 ja 

6. klassides 53, mis moodustas 57% 

õpilastest. 

„Eeskujuliku“ käitumisega õpilasi oli II 

kooliastmes 196. 

Kaks õpilast vajavad sel veerandil õpiabi. 

II kooliastme õpilased olid õppimises tublid! 



12. klasside õpilaste koolieksamite 

valikud: 

Ühiskonnaõpetus 28 õpilast 

Bioloogia 21 õpilast 

Majandus 10 õpilast 

Hispaania keel 7 õpilast 

Prantsuse keel 6 õpilast 

Saksa keel 6 õpilast 

Arvutiõpetus 5 õpilast 

Ajalugu 5 õpilast 

Õppekäigud ja muud huvitavad 

ettevõtmised 

12C klass osales riigikaitseteemalisel 

noorteseminaril „Ajateenistus Eestis – kas 

eluliselt vajalik või tarbetu?“. Üritus oli 

pühendatud Eesti riigikaitsele, ajateenis-

tusele ja Euroopa julgeolukupoliitikale. 

Ekspertidena võtsid osa Mati Raidma 

(Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees), 

Marko Mihkelson (Riigikogu väliskomis-

joni esimees) ja Kristo Pals (Rügement 

MTÜ, riigikaitseõpetuse ekspert). 

12B klass osales Eesti Ajaloomuuseumis 

muuseumitunnis „Eesti ja NSVL“ ja 

10B klass osales Eesti Meremuuseumis 

muuseumitunnis „Kiirteed ookeanis“. 

Korraldas õpetaja Ingrid Paggi. 

10A klass vaatas VAT teatris etendust 

„SOKRATES. Pidusöök Prytaneionis“ 

Õpetajad Külliki Kaju ja Ingrid Paggi. 

9B ja 9C klass vaatasid Pärnu teatris 

Endla etendust „Boyband“. Õpetajad 

Sanne Haab ja Kaja Kadarik. 

11C klassi õpilastega kohtus näitleja 

Andrus Vaarik, kes rääkis rolli loomisest 

ning enda tegemistest. Õpetaja Külliki 

Kaju. 

27. ja 29. oktoobril toimub 5. klassidele 

Noorete Infokeskuse loeng suitsetamise 

mõjudest tervisele. 5. klassid osalevad ka 

TAI suitsuprii klassi konkursil. 

28. oktoobril ja 4. novembril kell 14.00 

tutvustatakse auditooriumis 5.-6. klassi 

õpilastele selleaastast filmiprogrammi. 

28. oktoobril käis 1B koos klassijuhataja 

Helina Naelaga õppekäigul Martsipani-

galeriis, kus osaleti ka töötoas. 

31. oktoobril külastas 11A klass Foto- ja 

Filmiarhiivi. Korraldas õpetaja Tiina 

Pikamäe. 

3.-7. novembril toimub Comeniuse 

projekti „Web Baltic“ õpilaste kohtumine 

Eestis, Pedasel. Osalevad Saksamaa, 

Rootsi, Taani, Läti, Poola ja Eesti koolide 

õpilased. Nädala jooksul tehakse tööd 

teaduse, mängu ja filmi töötubades. Igat 

riiki esindab 6 õpilast ja 2 õpetajat. Eesti 

poolt on projekti eestvedajateks õpetajad 

Kadri Mägi ja Anne-Ly Lään. Töötubades 

valminut esitletakse reedel, 7. novembril 

kell 10.00 meie kooli aulas. 

4. novembril osaleb 1D koos klassijuha-

taja Marelin Peetrisega Särevi Teatritoa 

programmis „Mardipäeva maskeraad“. 

4. novembril toimub demomängu tund 

5B klassile. Tundi viib läbi koolitaja Kelly 

Hrupa GAME clubist. 

10. novembril vaatab 3C koos 

klassijuhataja Tiina Peepsoniga „Ugala“ 

etendust „Suur maalritöö“. 

12. novembril osalevad 1A koos 

klassijuhataja Renna Marjundiga ja 1C 

koos klassijuhataja Sirje Uiboga 

„Estonias“ haridusprogrammis „Aken 

ooperi- ja balletimaailma“. 



12. novembril vaatavad 8B ja 8C 

klasside õpilased Salme kultuurimajas 

etendust „Frankenstein“, mida mängib 

Inglismaal resideeriv Ameerika teatritrupp.  

Korraldavad inglise keele õpetajad. 

13. novembril vaatavad kõik 2. klassid 

Salme kultuurikeskuses etendust „Emma 

ja ajakiri ehk Nukkude teater“. 

13. novembril vaatab 7B klass Eesti 

Draamateatris etendust „Teed juuakse 

kell viis“. 

14.-23. novembril toimub Laste- ja 

noortefilmide festival JUST FILM, kus 

kinoekraanidele tuuakse vaid parimad 

laste- ja noortefilmid! 

21. novembril kell 12.00 toimub aulas 

Eesti Kontserdi koolikontsert. Algklassi-

dele esineb rahvamuusikaansambel 

SÖÖT. 

Õpilasesindus teatab 

31. oktoobril kell 10.00-12.45 toimus 4.-

6. klasside võistkondade rahvastepalli-

võistlused. Korraldas ÕE spordirühm 

Chris Oliver Rahumägi 9B eestvedamisel. 

Jätkame koostööd Tallinna Lastehaiglaga 

ja korraldasime väikestele pikaajalistele 

patsientidele 1. ja 3. novembril 

loovuspäeva. Lugesime koos muinasjutte 

ja joonistasime. Laste töödest koostatud 

näitus jõuab kunstinädalaks ka meie kooli. 

Korraldab heategevusrühm Margot Privoi 

12C eestvedamisel. 

6. novembril võõrustavad ja nõustavad 

meie ÕE presiidium ja huvijuht Maarika 

Paun Vene koolide õpilasesinduste liidu 

palvel liidu juhtkonda ja liikmeid. 

Arutatakse ka koostöövõimalusi. 

Kolme Kooli Koostööprojekt 

(KOKOKO) teemal Välis-Eesti toimub 

7. ja 8. novembril Tartus Hugo Treffneri 

Gümnaasiumis. Meie kooli esindavad 

ainevõistlustel ja konkurssidel 28 õpilast. 

G5 logo-konkursi töid ootame 10. 

novembriks aadressile g5koolid@gmail.com! 

Teisipäeval, 11. novembril kell 17.30 

toimub isadepäev. 

Võimalus osaleda spordi-, meisterdamise 

ja kokanduse toas. Kell 18.30 esineb 

aulas meeleoluka kavaga Jaak Joala 

repertuaarist ansambel „Lipsud“. 

Peakorraldaja Noorteparlament. 

20. novembril osalevad kõik meie kooli 

95 abiturienti töövarjupäeval. Täpsem info 

järgmises infolehes. 

3. detsembril kell 16.00 toimub aulas 

üritus Huvide näitus 7.-9. klassidele. 

Täpsem info: Noorteparlamendi liikmed ja 

huvijuht Maarika Paun. 

 

 

 

 

 

Sõbralikku, turvalist ja 

koosmeelset II õppeveerandit! 

 

 

 

 

 

 
Infolehe toimetus:  

Raimond Lume 10A ja Marko-Raul Peetersoo 10A 


