
Infoleht 8 13. märts 2017 
 

OLÜMPIAADID JA 
VÕISTLUSED 
Emakeeleolümpiaadi piirkonnavooru 

tulemuste põhjal on kutsutud üleriigilisse 

lõppvooru kolm meie kooli õpilast: Albert 

Ader 8A, Luisa Susanna Kütson 9A ja Rasmus 

Rammo 12A. Lõppvoor toimub 13. ja 14. 

märtsil Tallinna Ülikoolis. Juhendaja õp 

Külliki Kaju. 

11A klassi õpilane Helen Laane on kutsutud 

ühiskonnaõpetuse olümpiaadi 

piirkondliku vooru tulemuste põhjal 

üleriigilisse lõppvooru, mis toimub 25. 

märtsil. Juhendaja on õp Ingrid Paggi. 

Keemia viktoriini II voor toimub 18. märtsil 

Tallinna 53. Keskkoolis, kuhu on I vooru 

tulemuste põhjal kutsutud 10 edukamat 

võistkonda nii nooremas kui vanemas 

vanuserühmas. Edasi on pääsenud mõlemad 

meie kooli vanuserühmad. I voorus saavutas 

noorem vanuserühm 3 koha! Juhendajad õp 

Anne-Ly Lään ja Lilian Kippasto. 

13. märtsil toimub Harry Tiidusele 

pühendatud mälumängu „Uus hõbe“ 

elektrooniline eelvoor. Meie kooli eest 

võistlevad Daniel Koch 11A, Kristin Hint 12C 

ja Otto-Kristjan Vanajuur 12A, juhendab õp 

Ingrid Paggi. 

6.-20. veebruarini toimus 5. klasside 

õpioskuste võistluse koolivoor. Võistluse 

lõpetas kuus võistkonda: viis 5B klassist ja 

üks 5D klassist. Kooli žürii tunnistas 

parimaks 5B võistkonna koosseisus: Hedvig 

Kikas, Anette Kipso, Tobias Palm, Jako Julius 

Schmid, Veli Kangur. Nende võistlustöö 

edastati ülelinnalisele žüriile. 

VAHETUSÕPILANE 
MEHHIKOST 
Alates 20. veebruarist õpib meie kooli 11C 

klassis YFU vahetusõpilane Miguel Ivan 

Rodriguez Toscano. Lisaks hispaania keelele, 

mis on tema emakeel, oskab ta inglise keelt, 

on õppinud saksa ja itaalia keelt. Eesti keeles 

võtab ta eratunde. 

Soovime Miguelile kiiret kohanemist meie 

koolis ning palju uusi sõpru! 

ÜHISKATSED 
Registreerimine kestab Ühiskatsete 

infosüsteemi kaudu kuni 15. märtsil kella 

23.59. 

Pärast registreerimist saad teada katsete 

toimumise koha (21K, GAG, TIK või 

Reaalkool). 

Katsed toimuvad 18. märtsil algusega kell 

10.00, koolis tuleb kohal olla hiljemalt 9.30. 

Kaasas peab olema isikut tõendav 

dokument, ühiskatsete infosüsteemist 

kandideerija koodi väljatrükk, kirjutus- ja 

joonestusvahendid, kalkulaator ja 

vahetusjalatsid. 

Lubatud on sildita veepudel. 

Tulemused ja vestlusele kutsumine 

avalikustatakse infosüsteemis 29. märtsil. 

  



PÕNEVAID ETTEVÕTMISI I JA 
II KOOLIASTMES 
7. märts osales 1C koos klassijuhataja Helbe 

Laansaluga looduspäeval Murastes. Samal 

päeval osales 3A koos klassijuhataja Renna 

Marjundiga KUMU muuseumitunnis „Värvide 

dirigendid. Muusika ja modernsus kunstis“. 

8. märtsil oli 5D koos klassijuhataja Ester 

Barkalaga õppekäigul Pandipakendi 

keskuses. 

9. märtsil oli 2B koos klassijuhataja Endla 

Ükstiga õppekäigul loodusmuuseumis, 2D 

koos klassijuhataja Kaja Männikuga osales 

KUMU muuseumitunnis „Alati valmis!“. 

10. märtsil osalesid 2ABD klassid 

talispordipäeval Pirita suusaradadel. Üritust 

viib läbi Suusabussi meeskond. 

14. märtsil toimub 1.-3. klassi õpilastele 

luulekonkurss. Teemaks on headus ja 

sõprus. 1.-4. klassi õpilased harjutavad 

etteasteid tuntud muusikute jäljendamise 

konkursiks, mis toimub märtsi lõpus. 

14. märts vaatab 1B koos klassijuhataja 

Piret Kellamiga kinos „Sõprus“ filmi „Minu 

elu Tsukiinina“. 

15. märts lähevad 1B ja 3CD koos 

klassijuhatajatega Draamateatrisse vaatama 

etendust „Vana roosa maja“. Samuti on 1C 

õppekäigul Nõmme loodusmajas. 

24.märts osaleb 3C Muraste looduskooli 

programmis, 4A on koos klassijuhataja Kadri 

Mägiga vaatamas Kaari Sillamaa muusikali 

„Desiree ehk Napoleoni kihlatust Rootsi 

Kuningannaks“. 

5AB klassil jätkuvad 

seltskonnatantsukursused, juhendajaks 

võistlustantsija Karoliina Villem 10A. 

 

 

 

ÕPPEKÄIGUD VANEMATES 
KOOLIASTMETES 
Teisipäeval, 7. märtsil vaatasid 12B õpilased 

Kinos Artis filmis „November“, kaasas 

õpetaja Merle Kaldjärv. 

Kolmapäeval, 8. märtsil külastasid 9A 

õpilased ja õpetaja Ülle Suursaar Kadriorus 

Presidendilossi. 

Reedel, 10. märtsil sõitsid 10C õpilased 

õppekäigule Sagadisse, kus võeti osa 

õppeprogrammist „Uurimuslik keskkonna 

seiklus - meetodid ja vahendid“. Õpilastega 

sõitsid kaasa õpetajad Ülle Suursaar ja Signe 

Hohensee. 

MUID TEATEID 
14. märtsil tähistame emakeelepäeva, sel 

aastal keskendume Eesti teatrile.  

Loengud, töötoad, mälumängud. 

Korraldavad 10C ja klassijuhataja Leelo 

Valgma. Jälgige reklaami! 

Rahvusvahelise projekti „Koolid – tuleviku 

partnerid“ (PASCH) veebipõhise 

õpilasajalehe toimetajatena jätkavad Iris 

Persson 11C ja Hendrik Ristkok 11B. 

Koolitus toimub 3.-7. aprillil Berliinis. 

6. märtsil viis Goethe Instituut 11. klasside 

õpilastele läbi eeltesti rahvusvahelise 

tasemeeksami sooritamiseks saksa 

keeles. Osalesid kõik 29 saksa keelt õppivat 

õpilast, tasemeeksam sooritatakse 10. mail. 

5. aprillil kell 18.00 toimub Estonia 

kontserdisaalis meie kooli 

57. kevadkontsert. 

Peaproov 3. aprillil 15.00-19.00. 

ÕPILASESINDUS TEATAB 
31. märtsil on doonoripäev. Oodatud on 

kõik täisealised õpilased, õpetajad, vilistlased 

ja lapsevanemad. 

 

Infolehe toimetus: 

Raimond Lume 12A 


