
Infoleht 4 7. nov 2016 

 
TÄNUSÕNAD 
Kooli juhtkond tänab 12A ja 12B klassi õpilasi 

ja õpetajaid, kes võõrustasid 1. novembril 

kooli külastanud õpetajaid ja koolijuhte 

Euroopa erinevatest riikidest ja Hollandist. 

Külalised olid vaimustuses meie koolimajast, 

õpilastest ja õpetajatest. 

 

ÕPPETÖÖ 
31. oktoobril algas II õppeperiood, mis 

kestab 16. detsembrini. 

Alates novembrikuust töötab meie koolis 

kaks keemia õpituba, mida korraldatakse 

keemiahuvilistele õpilastele koostöös Tartu 

Ülikooli Teaduskooliga. 

2. novembril algas valikkursus 

Globaliseeruv maailm 12. klasside 

õpilastele, kus osalevad ka Tallinna 

Reaalkooli õpilased. 

17. novembril osalevad kõik abituriendid 

töövarjupäeval. Koostöövõrgustik on 

täienenud uute ettevõtetega nagu Taxify, 

Pocopay, Sorainen, Creative Union, NATO 

Küberkaitsekeskus, Taska Film jt. 

Töövarjupäeva korraldab 12. klasside 

õpilastele karjäärikoordinaator Maarika 

Paun.  

9. klasside õpilased! Jälgige Moodlest 

loovtööde aruande ja kaitsmisslaidide 

esitamise tähtaegu. Olge täpsed! 

24. ja 25. novembril toimuvad 9. klasside 

õpilaste loovtööde kaitsmised 

auditooriumis.  

25. novembril lõppeb põhikooli õpilastel 

I trimester. 

 

OLÜMPIAADID 
15. novembril toimub arvutipõhiselt ühtsete 

ülesannetega geograafiaolümpiaadi 

koolivoor. 

7.-8. klassidel kell 11.00–12.45.  

9. klassil ja gümnaasiumil kell 13.00–15.00. 

Olümpiaadist osavõtjad peavad ennast 

hiljemalt 13. novembril HITSA Moodle’i 

kasutajaks registreerima! 

 

ERASMUS+ PROJEKTID 
Meie kool osaleb pilootkoolina ERASMUS+ 

noorteprojektis „Suurbritannia kogemuse 

kaasamine noorte spordivabatahtlikkuse ja 

noorsootöö arendamiseks läbi spordi“. 

Projekti partneriteks on Spordiaasta MTÜ, 

Koolispordi Liit, Tallinna Ülikool, Gustav 

Adolfi Gümnaasium, Ettevõtlike Noorte Koda 

JCI ja Youth Sport Trust Inglismaalt. 

Projektitaotlus osutus edukaks ja sai 

positiivse tagasiside novembri alguses. 

Projekti piloteerimise kestus on 18 kuud. 

13.-18. novembril osalevad õpetajad Kadri 

Mägi ja Anne-Ly Lään ERASMUS+ 

projektitöös Rootsis „Student Hanseatic 

League“. Kadri Mägi ja Anne-Ly Lääne tunde 

viivad läbi asendusõpetajad. 

 

 



KOKOKO 
11. ja 12. novembril toimub meie kooli 

korraldusel 15. humanitaarprojekt koostöös 

Hugo Treffneri Gümnaasiumi ja Pärnu 

Sütevaka Humanitaargümnaasiumiga 

teemal „Apteeker Melchiori jälgedes“. 

Kavas on ainevõistlused eesti, saksa, vene, 

inglise ja prantsuse keeles, muusikas, 

kunstis, spordis ja kokanduses. Õpitakse 

keskaegseid tantse, osaletakse Jüri 

Kuuskemaa rännakul läbi meditsiiniajaloo 

ning pannakse oma teadmised proovile 

mälumängus.  

Korraldajad: humanitaarteaduste õppetool 

koostöös loodusteaduste, võõrkeelte ja 

kehalise kasvatuse õppetooliga, 

Õpilasesinduse ja juhtkonnaga. 

 

HUVITAVAID ETTEVÕTMISI 
8. novembril osaleb õpetaja Ingrid Paggi 

õppevisiidil „Muutunud õpikäsituse 

rakendamise kogemused ja parimad 

praktikad“ Soomes Espoo linnas. 

8. novembril osalevad 12. klasside õpilased 

filmiprogrammis „Propagandamängud“, kus 

käsitletakse meedia ja propaganda mõju 

erinevates ühiskondades. 

8. novembril külastavad 11A klassi õpilased 

Rahvusraamatukogu, kus toimub 

infootsingutund ning ekskursioon 

Rahvusraamatukogus. Õpilastega läheb 

kaasa Kaide Sõeroja. 

9. novembril külastavad 10A klassi õpilased 

ja klassijuhataja Heli Raidma Stenbocki lossi. 

11.-13. novembril toimub meie koolis 

traditsiooniline rahvusvaheline 

koostöökonverents „Kesk-Läänemere 

rahvusvahelised õpilasfirmad – Central Baltic 

Enterprises without Borders“.  

Konverentsi juhivad Grete Elmi 12B ja 

Kristian Andreas Jagor 12A klassist. 

 

TEGEMISI I JA II KOOLIASTMES 
Õpilaste liikluspädevuse tõstmiseks viivad 

Tallinna noorsoopolitseinikud läbi 

liiklusteemalised loengud 1. klasside 

õpilastele: 

2. novembril kell 10.00 1A ja 11.00 1B  

7. novembril kell 13.00 1D ja 14.00 1C 

Eesti Kontserdi koolikontsert „Tuhat 

aastat muusikat: talutarest kontserdilavale“ 

toimub meie kooli aulas 8. novembril kell 

13.00 – 1CD, 2CD, 3A, 4BD 

14.00 – 4A, 5AC, 6ABCD 

Tervise Arengu Instituut kuulutas välja 

Suitsuprii klassi võistluse vaheülesande. 

Klassidel palutakse teha lühivideo (pikkus 

kuni 5 minutit) teemal „Mida ägedat saab 

teha suitsetamise asemel?“. 

6. klassid on valitud Politsei ja Päästeameti 

ohutusprojekti, mille raames koolitatakse 

õpilasi politsei, pääste ja esmaabi teemadel. 

Novembris täidavad õpilased eeltesti 

teadmiste kaardistamiseks. 

Tallinna Keskraamatukogu kingib igale 1. 

klassi õpilasele Kairi Loogi raamatu 

„Härra Klaasi pöörane muuseum“. Raamatu 

saavad õpilased kätte oma lähimast 

raamatukogust novembrikuu jooksul. 

Kiidame raamatukogu algatust lugemishuvi 

tõstmisel! 

 

ÕPILASESINDUS TEATAB 
9. novembril korraldab Õpilasesindus koos 

Noorteparlamendiga isadepäeva. 

Töötubadesse registreerimine kodulehe 

kaudu. Olete oodatud! 
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