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Saavutused ja tunnustamine 

Eliis Kristjankroon 7A ja Cecilia-
Martina Mägi 9A saavutasid Kuressaares 
toimunud Eesti noorte lauljate konkursil 
Solistica laureaadi tiitli ja 5.-6. koha. 
Juhendaja õpetaja Ene Uibo. Palju õnne! 

Kaisa Potisepp 11B klassist saavutas 
prantsuse keele piirkondlikul olümpiaadil 
I koha. 

Kadi Meressaar 12B ja Sireli Sallo 12A 
jagasid 7.-8. kohta. Õpetaja Merilyn 
Meristo. Palju, palju õnne! 

Kõik jätkavad võistlemist üleriigilises 
voorus. 

Rahvusvahelisel inglise keele võistlusel 
The Best Students’ Club saavutasid 
Johannes Kalme 7C III-IV koha, Hugo 
Jõks 9C IV-V koha ja Turan Gadžijev 9C 
6. koha. Juhendajad õpetajad Erika 
Klement ja Margit Peterson. Väga tublid! 

Üleriigilisel 7.-8. klasside õpilaste vene 
keele kui võõrkeele võistlusel saavutas 
Karl Väärtnõu 8C IV koha ja Martin 
Petuhov 8B 7. koha. Juhendajad Alla 
Kirillova ja Klaara Sulg. Palju õnne! 

Õppetöö 

13. ja 14. veebruaril toimuvad 
sisseastumiskatsed 1B klassi. 

18. veebruaril: 
1.-8. klassidel traditsiooniline 
aktiivõppepäev. 
9.-11. klassi õpilastel töö eriplaani alusel 
12. klassi õpilastel l eesti keele 
proovieksam. 
Põhikooli õpilastel hinded välja hiljemalt 
17.00. 

19. veebruaril: 
Tavapärane õppetöö ja aktused: 
11.00 - 1AB, 2AB, 3ABC, 4B; 
12.00 - 5ABCD, 6ABC, 3D, 4A; 
13.00 - 1CD, 2CD, 4CD; 
14.00 - 7.-9. klassid; 
15.00 - 10.-12. klassid. 

Gümnaasiumiõpilastel kursusehinded 
välja. 

Põhikoolilõpetaja! 

Põhikoolilõpetaja teatab kooli juhtkonnale 
1. veebruariks õppeaine, milles ta soovib 
sooritada valikeksami. 

Põhikooli lõpetamiseks tuleb sooritada 
kolm eksamit, millest eesti keel ja 
kirjandus ning matemaatika on 
kohustuslikud. Lisaks valib õpilane 
bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, 
ajaloo, ühiskonnaõpetuse, inglise keele 
või vene keele vahel. 

Rajaleidja karjäärinõustamine 

12A ja 12C klasside õpilased kohtuvad 
koolis Rajaleidja keskuse esindajatega, 
kes annavad õpilastele individuaalset 
karjäärinõustamist ja -infot. 
12A klassi õpilased 3.-4. veebruaril, 
12C klassi õpilased 2. ja 9. veebruaril. 

EV aastapäeva üritused 
7.-12. klassidele 

3. veebruar kell 18 etenduse "Ajarefrään" 
külastus - korraldab õpetaja Ingrid Paggi. 

18. veebruar mälestushetk koos 
Sidepataljoniga kooli ees. 



24. veebruaril kell 7.00 osaleb 
Liputoimkond Toompeal Pika Hermanni 
torni juures liputseremoonial. 

Tegemisi I ja II kooliastmes 

28. jaanuaril toimuma pidanud 
I kooliastme talispordipäev on seoses 
sobimatute ilmastikuoludega edasi 
lükatud. 

1.-5. veebruarini toimub 2. klasside 
nuputamise võistlus. 

2. veebruaril kell 14.00 toimub aulas 
5. klasside infotund. Juhatame sisse 
5. klasside õpioskuste võistluse 
koolivooru, mis kestab 8.-22. veebruarini. 

Alanud on kesklinnakoolide rahvastepalli 
alagruppide mängud: 
4. klasside poisid võistlesid 25. jaanuaril; 
3. klasside võistkond võistleb 1. veebruaril; 
4. klasside tüdrukud 3. veebruaril; 
5. klasside tüdrukud 10. veebruaril. 

Hoiame võistkondadele pöialt! 

9. veebruaril kell 16.00-18.00 toimub 
4.-6. klassile sõbrapäeva pidu. 
Korraldab ÕE. 

16. veebruaril vaatab 4A koos 
klassijuhataja Maarika Paunaga 
Draamateatris etendust "Kuldne Lurich" ja 
peab 10. veebruaril uisuplatsil 
vastlapäeva. 

Tegemisi põhikoolis ja 
gümnaasiumis 

Suitsuprii klassi võistluse vahearuande 
järgi on võistlusest pidanud loobuma 7A 
klass. 

Võistlust jätkavatele klassidele on 1.-19. 
veebruarini toimumas II vaheülesanne - 
mõelda välja ja teha 1,5 minuti pikkune 
lühivideo teemal „Tubakavastane 
reklaam" ja saata see videofailina e-posti 
teel Tervise Arengu Instituuti. 

29. jaanuaril kell 15.00 toimus 
auditooriumis 10. klassidele loeng 
tubakatoodete kahjulikkusest. Lektor 
Hanno Egipt. 

2.-9. veebruar on turvalise interneti 
nädal. 
Vaata uut infot www.targaltinternetis.ee. 

Koostöös YFU Eestiga toimuvad 7. ja 8. 
klassidele interaktiivsed keele- ja 
kultuuriõpitoad koos vahetusõpilastega. 
8. klassid - 10. veebruaril kell 15; 
7. klassid - 17. veebruaril kell 15. 
Korraldab Maarika Paun. 

Õpilasesindus teatab 

2. veebruaaril kell 15 tähistame koos 
teiste G5 koolidega Tartu rahulepingu 
aastapäeva langenud õpilaste ja 
õpetajate mälestusmärgi juures Tallinna 
Reaalkooli kõrval. 
Üritus toimub 5. aastat, selle algatasid 
meie kooli Õpilasesindus ja Liputoimkond. 
Osalevad koolide direktorid, huvijuhid ja 
õpilasesindused. 

3.-5. veebruarini toimub G5 koolide 
õpilasvahetus 9. klasside õpilastele, info 
Kristian Volohhonski 12B. 

15. veebruaril kell 10 külastab 
Õpilasesindus Eesti Vabariigi presidendi 
lossi Kadriorus. 
Kingituseks viime presidendile meie kooli 
õpilasfirma "Lips ette" sinise kikilipsu. 

Õpilasesindus tänab kooli juhtkonda 
osalemise eest maailmakohvikus! 
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