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II õppeveerandi tulemustest 

I kooliaste 

I kooliastmes on kokku 353 õpilast. 

1. klassides hindeid ei panda. 

2. ja 3. klassides õppis hindele ainult „5“ 

107 ja hindele „4-5“ 117 õpilast, mis kokku 

on 95% kogu õpilastest. Tore on see, et 

ainult „5“ õppijate arv tõusis 6%. 

„Eeskujuliku“ käitumisega oli 140 õpilast ja 

kõikide klasside üldine õppeedukus oli 

100%.  

I kooliastme õpilased olid väga tublid! 

II kooliaste 

II kooliastmes on kokku 296 õpilast. 

Hindele ainult „5“ õppis 64 ja hindele „4-5“ 

162 õpilast, mis kokku on 77% kogu 

õpilastest. Ainult „5“ õppijate arv tõusis 1%. 

„Eeskujuliku“ käitumisega oli 170 õpilast.  

Mitterahuldav õpitulemus oli 7 õpilasel ja 

sel veerandil on neile rakendatud õpiabi. 

Üldine õppeedukus oli 98%. 

1. klassidele 

Algavad mänguvahetunnid 1.-2. klassi 

õpilastele. Vahetunde viivad läbi õpilased 

noorteparlamendist ja aktiivsed 

koolikaaslased 7.-9. klassidest. 

Traditsiooniliselt kingib Tallinna 

Keskraamatukogu igale sügisel Tallinnas 

esimesse klassi läinud lapsele raamatu. 

Sel korral on tegemist Contra kirjutatud ja 

Ulla Saare illustreeritud lasteraamatuga 

„Kõik on kõige targemad“. Meie kooli 1. 

klasside õpilased teevad jaanuaris 

õppekäigu Kadrioru raamatukokku ja 

saavad selle raames kätte ka oma 

kingituse. 

Aitäh raamatukogule! 

Õppetöö 

Alates 26. jaanuarist muutub tunniplaan 

seoses gümnaasiumiastme tsükliainete 

vahetumisega. Lisaks lõpevad EV 

õigussüsteemi ja CAE sertifikaadieksami 

valikkursused, algavad valikkursused 

Geoinformaatika ja Tänapäeva 

filosoofilised küsimused. 

9A klassil lõpeb ning 9B ja 9C klassil algab 

tööõpetus. 

Täpsem info kodulehel. 

17.-18. jaanuaril osales Peter Alex 

Mahhov 9B Tartu Ülikooli Teaduskooli 

korraldatud peamiselt 10. klassile mõeldud 

füüsika ülemastme õppesessioonil. 

12. klasside õpilastel tuleb registreerida 

oma riigieksamite valikud hiljemalt 20. 

jaanuariks Eksamite Infosüsteemis (EIS). 

 

 



Saavutused 

Tallinna Linnuklubi korraldatud 

linnuviktoriinil saavutas põhikooli võistkond 

4. koha ja gümnaasiumi võistkond 3. koha. 

Tallinna Linnuklubi premeerib õpilasi 22. 

jaanuaril väljasõiduga veelindude 

rahvusvaheliseks loenduseks Viimsi 

poolsaare rannikul. 5-liikmelistesse 

võistkondadesse kuulusid 9B klassi 

õpilased Paul Johannes Kalda, Daniel 

Koch, Helen Laane, David Truusa ja 

Agnes Värik ning 12B klassi õpilased 

Joosep Heinsalu, Elisabeth Mardisoo, 

Ingrid Peil, Andreas Plaan ja Katariina 

Purru. Juhendaja õpetaja Riina Otsus. 

10. jaanuaril saavutas üleriigilisel vene 

keele võistlusel 7.-8. klasside arvestuses 

5. koha Airina Milišnikova 7A, õpetaja 

Klaara Sulg ja 7. koha Karl Väärtnõu 7C, 

õpetaja Alla Kirillova. 

Olümpiaadid 

15. jaanuaril toimus 

matemaatikaolümpiaadi koolivoor, kus 

võistles 52 õpilast 7.-12. klassidest. 

Koolivooru tulemused ja nende õpilaste 

nimed, keda kutsutakse osalema Tallinna 

piirkonnavooru, tehakse teatavaks 27. 

jaanuaril. 

Füüsikaolümpiaadi koolivoor toimub 27. 

jaanuaril. Edukat ettevalmistust ning 

aktiivset osalemist! 

Tegemisi-toimetamisi I ja II 

kooliastmes 

7. jaanuaril vaatas 2C koos klassijuhataja 

Piret Kellami ja lapsevanematega Vabal 

Laval etendust „Kohtume laeval täpselt  

kell 8“. 

15. jaanuaril katsetas 3D koos 

klassijuhataja Endla Ükstiga 

Loodusmuuseumis projekti „Läänemere 

taimed ja loomad“, mille aitas välja töötada 

nende õpetaja. 

23. jaanuaril külastab 2D koos 

klassijuhataja Annely Jürgensiga 

liikluskasvatuse raames Mustamäe 

Liiklusmängukeskust. 

27. jaanuaril on 5A koos klassijuhataja 

Liivi Urbeliga õppekäigul Kalbu küla 

Huskypargis. Tutvutakse koerte ja 

hobustega ning tehakse rakendisõitu siberi 

huskydega.  

29. jaanauril vaatab 4A koos 

klassijuhataja Ülle-Ly Vohnjaga etendust 

„Väikese Nicholas' suvevaheaeg“. 

Huvitavaid ettevõtmisi 

8. jaanuaril osales meie kooli 12. klasside 

õpilaste esindus kohtumisel Briti 

suursaadikuga Kuristiku Gümnaasiumis, 

kus räägiti õppimisvõimalustest 

Suurbritannias. 

12. jaanuaril külastasid 9A klassi õpilased 

ja klassijuhataja Kaide Sõeroja Tallinna 

Karjäärikeskust. 

14. jaanuaril olid 7A klass ning õpetajad 

Lydia Rahula ja Liivi Urbel õppekäigul 

Tallinna Filharmoonias, kus tehti tutvust 

Tallinna Kammerorkestriga ja kuulati 

dirigent Risto Joosti juhatusel kaunimaid 

ja põnevamaid teoseid eri sajanditest. 

16. jaanuaril esines 

gümnaasiumiõpilastele Kanada lektor 

teemal Kanada ja noored. Kohtumise 

korraldas õpetaja Merilyn Meristo. 



16. jaanuaril viisid 11B õpilased ja 

klassijuhataja Ruth Kallas läbi 

etiketikursuse piduliku lõpetamise Glorias. 

16. jaanuaril esinesid 11C klassi õpilased 

põhikooli III astme õpilastele lõppenud 

kunstinädala Austria-teemalise etendusega 

„Ich bin nicht nur ein Superstar"/"Mina ei 

ole ainult superstaar“. 

19.-30. jaanuarini viibivad Tallinnas 

rahvusvahelise majanduspraktika 

sooritamiseks sõpruskooli Auguste Victoria 

Schule gümnaasiumiõpilased Niklas Stork 

ja Kira Zierke. Õpilased sooritavad 

praktika Ida-Tallinna Keskhaigla 

kirurgiakliinikus ja sama haigla 

Magdaleena Polikliiniku 

füsioteraapiaosakonnas. Külalisi 

majutavad sügisel Saksamaal Flensburgis 

majanduspraktika sooritanud Joosep 

Heinsalu 12B ja Sigrid Muinasmaa 12C. 

Info ja korraldus: Maarika Paun. 

Õpilasesindus teatab 

Kolmapäeval, 21. jaanuaril kell 15 toimub 

Noorteparlamendi liikmetele koolitus 

Luguteatri töötoana. 

Austria Suursaatkond on vaimustatud 

kunstinädala programmist, kujundusest 

ning korraldusest. 

Meie infostende soovitakse kasutada 

saatkonnas 9. mail 2015 - Euroopa päeval, 

mil Austria liitumisest Euroopa Liiduga 

möödub 20 aastat. 

16. jaanuaril andis võõrkeelte nädala 

raames inglise keele tunde Kanada 

saatkonna Tallinna esinduse praktikant 

Kylea Shropshire. 

Alates 30. jaanuarist algavad 

etiketikursused 10. klassidele. 

G5 õpilasvahetus 3.-5. veebruarini 

G5 õpilasvahetuses saavad osaleda G5 

koolide 9. klasside õpilased Tallinna Inglise 

Kolledžist, Tallinna 21. Koolist, Tallinna 

Reaalkoolist, Gustav Adolfi 

Gümnaasiumist ning Tallinna Prantsuse 

Lütseumist. Igasse kooli saab igal 

vahetuspäeval minna kaks õpilast. 

Vahetuse käigus on võimalik käia kõikides 

koolides välja arvatud TPLis, mida on 

võimalik külastada nende kooli lahtiste 

uste päevade raames. 

Kandideerimine toimub motivatsiooni-

kirjade alusel. 

Meie kooli õpilaste motivatsioonikirju 

oodatakse 26. jaanuarini meiliaadressile 

kristeljakobson9@gmail.com. Kirjas on 

oluline ära märkida kool, õppesuund ning 

soovitav päev. 21. Koolist valivad osalejad 

Õpilasesinduse president Mikk Mäe 12A ja 

meie kooli esindaja G5-s Kristel Jakobson 

11C. 

Tulemused tehakse teatavaks 28. 

jaanuaril. 

Head 29. kunstinädala korraldajad – 

õpilased, õpetajad, lapsevanemad, 

toetajad! 

Tuhat tänu õpetliku, koostöise ning 

meeleoluka kunstinädala eest! 
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