Infoleht 4
Õppetöö
I trimestri õpitulemustest
I kooliaste
õpilasi
358
Ainult „5“ õppis 89 õpilast
38%
„4“ ja „5“ õppis 138 õpilast
58%
Kõikide klasside õppeedukus oli 100%.
I kooliastme õpilased olid väga tublid!
II kooliaste
õpilasi
334
Ainult „5“ õppis 55 õpilast
17%
„4“ ja „5“ õppis 194 õpilast
59%
Õppeedukus oli 100% kõikides
neljandates klassides ja 5A ning 5C.
Uuel trimestril vajab õpiabi 5 õpilast.
II kooliastme õpilased olid tublid!
III kooliaste
õpilasi
273
Ainult „5“ õppis 16 õpilast
6%
„4“ ja „5“ õppis 122 õpilast
45%
8A klassis oli õppeedukus 100%.
Õpiabi vajab 17 õpilast. Õpiabi
rakendub jaanuaris.
III kooliastme õpilased olid tublid!
Gümnaasiumiõpilastel algab 14.
detsembril III õppeperiood, mis kestab
18. veebruarini 2016.
III perioodi ajal vahetuvad valikained,
mida õpetatakse poolaasta kaupa.
Muutus toimub jaanuari 4. nädalal
(alates 25. jaanuarist 2016).
25. jaanuarist algab 10. klassides
majanduse asemel inimeseõpetus.

14. dets 2015
14. detsembril muutub seoses
gümnaasiumi kolmanda
õppeperioodi algusega kogu kooli
tunniplaan.
Palume kogu koolipere erilist
tähelepanelikkust, sest muudatus
toimub keset õppetööd.

Saavutused
Tallinna koolide 7. klasside inglise
keele viktoriinil saavutasid I koha 7C
klassi õpilased Tuule Kangur ja Carmel
Iiris Teikari. Palju, palju õnne!. Aitäh,
õpetaja Epp Raag.

Huvitavaid tegemisi I ja II
kooliastmes
15. detsembril kell 16.00-18.00 toimub
4.-6. klasside jõulupidu.
21. detsembril toimuvad aulas
jõulupeod algklassidele.
9.00 – 2. klassid
10.15 – 3. klassid
11.30 – 1. klassid
14. detsembril on kogu I kooliastme
õpilased Salme Kultuurikeskuses
vaatamas etendust „Tooma
jõululegend“. Õppetöö toimub eriplaani
alusel.
Alates 15. detsembrist liiguvad
algklassides 8A klassi päkapikud, kellele
andis edasi päkapikutarkusi õpetaja
Külliki Kaju.

Keemiaolümpiaad

Õpilaseesindus teatab

14. detsembril kell 12.00-15.00 toimub
8.-12. klasside õpilastele auditooriumis
keemiaolümpiaad.
Edukat osalemist!

18. detsembril korraldame koolis
piparkoogipäeva – võimalus kinkida ja
ise maiustada jõuluhõrgutistega.

Muid huvitavaid tegemisi
16. detsembril kell 18 toimub Jaani
kirikus meie kooli kooride ja ansamblite
jõulukontsert lastevanematele. Piletid
koolis ja kohapeal.
Kohapeal on võimalik osta meie
ansamblite uut plaati "Rõõm muusikast“.

21. detsembril kell 15 toimub võimlas
10.-12.klasside korvpalliturniiri
finaalmäng.
Tulge kaasa elama!

18. detsembril kell 18 algab 7.-12.
klasside jõulupidu. Meeleoluka
programmi on kokku pannud 10B klass.
Peole ootame ka G5 koolide õpilasi.
21. detsembril toimub aatriumis meie
kooli ÕPILASFIRMADE LAAT. Kindlasti
leiate midagi jõuluvana kingikotti!
22. detsembril kell 12 toimub Kaarli
kirikus kontsert kogu kooliperele. Tule
muusika-aasta viimasele kontserdile!
Jõuluvaheaeg on teguderohke 11C
klassile, valmib kujundus
30. KUNSTINÄDALAKS.
Kavas on traditsioonilised üritused,
palju külalisi, õpitubasid ja õppekäike.
Jaapan ootab avastamist!

Kord aastas ...
jõulukella kauges kajas,
saab ajalooks me olevik
ja jõuluõhtul küünlasäras,
toas heledam näib tulevik.

Kaunist jõuluaega ja
teguderohket 2016. aastat!

Avatud on konkurss saksa keele
õppijatele, osalemiseks 3-nädalases
keeleõppelaagris 2016. a. aasta suvel
Saksamaal. Stipendiumile suurusega
3000 EUR võivad kandideerida 10.-11.
klasside õpilased. Info: Maarika Paun.
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