
INFOLEHT #2 6. oktoober 2017 

 

TEATED 

Suur tänu kõikidele organiseerijatele ja 

kaasalööjatele aktiivse spordinädala eest! 

Fotogalerii kooli kodulehe pildialbumis. 

5.-7. oktoobril toimub projekti TORE 

juhendajate laager Kloogaranna Noortelaagris. 

Projektis osalevad: Andreas Ahi 6D, Kirke Kupits 

6D, Bianka Põldroos 6D ja huvijuht Kristiina Tiits 

ning koolipsühholoog Jaana Loopre. 

Projekti sihtrühm on põhikooli õpilased ja 

õpetajad. Eesmärgiks on: 

 TORE meeskonna loomine koolis. 

 Koolielu probleemide määratlemine ja 

klassifitseerimine. 

 Enda ja teiste aktsepteerimine (julge olla 

ise ja lase ka teistel olla). 

 Kategooriliste hoiakute ületamine. 

 Positiivse mõtteviisi ja muutuste 

võimalikkuse selgitamine ja õpetamine. 

12. oktoobril toimub 6B klassile loodusõpetuse 

tunni raames e-külalistund „Milline näeb välja 

arheoloogi tööpäev?“ ja 6A klassile 

inimeseõpetuse raames e-külalistund „Milline 

on reporteri tööpäev?“. 

12. oktoobril vaatavad 7A ja 7B klasside 

õpilased Nukuteatris etendust „Timm Thaler 

ehk müüdud naer“. Õpilasi saadavad 

klassijuhatajad Ülle-Ly Vohnja ja Helle-Kai 

Saapar ning õpetaja Epp Priimägi. 

16.-20. oktoobril tähistame hõimupäeva. 7.-9. 

klassidele, esinevad lauljad-tantsijad Ungarist, 

8. klassidele toimuvad soome keele ja kultuuri 

tunnid, 9. klassidele toimub ka mälumäng 

„Soome Vabariik 100“. 

17.-18. oktoobril külastavad 9A ja 9B 

geograafiatunni ajal Loodusmuuseumi 

väljapanekut „Müstiline ürgmeri“. 

Õppekäigu korraldab Ülle Suursaar. 

19.-20. oktoobril toimub projekti Hooliv klass 

laager Kloogaranna Noortelaagris, kus osalevad 

7A klass, klassijuhataja Ülle-Ly Vohnja, Jaana 

Loopre ja Kristiina Tiits. 

20. oktoobril võtab 5C klass ja klassijuhataja 

Külliki Kaju osa leivanädala programmist 

Harjumaa muuseumis. 

20. oktoobril on ettelugemispäev. 

4.-6. klassi õpilased külastavad oma algklasside 

klassijuhataja uut klassi, et väikestele 

koolikaaslastele lugemisrõõmu pakkuda. 

22. oktoobrist – 4. novembrini sooritavad 

Saksamaal Flensburgis 2-nädalase 

majanduspraktika Karro Haav 12A ja Laura 

Maria Haukanõmm 11C. 

Praktika toetab keele-ja majandusõpet. Info ja 

registreerimine: Maarika Paun. 

ÕPPETÖÖ 

Tutvu käesoleva õppeaasta olümpiaadide ja 

õpilasvõistluste kalendriga kooli kodulehel 

Õppetöö – Olümpiaadid. Näita üles huvi ja 

initsiatiivi ning alusta koostöös õpetajaga 

ettevalmistusi olümpiaadideks! 

Koolieksamiained saab vaadata kodulehelt – 

Õppetöö – Gümnaasiumi koolieksamid. 

Gümnaasiumi koolieksam toimub 31. mail. 

12. oktoober on 12. klasside õpilastel 

avalduste esitamise tähtaeg koolieksami aine 

kinnitamiseks. 



20. oktoobril lõppeb gümnaasiumi I 

õppeperiood. Gümnaasiumiõpilastele 

pannakse kursusehinded välja vähemalt 10 

tööpäeva jooksul pärast kursuse lõppu. 

23.-29. oktoober on koolivaheaeg. 

30. oktoobrist muutub kogu kooli tunniplaan. 

30. oktoobrist – 15. detsembrini kestab 

gümnaasiumi II õppeperiood. 

6.-8. oktoobril on Tallinnas Central-Baltic EwB 

õpilasfirmade stardikonverents, kus 

moodustatakse rahvusvahelised õpilasfirmad 

ning lepitakse kokku eesmärgid ja plaanid 

õppeaastaks. Korraldusmeekonda kuuluvad 

meie kooli õpilased: konverentsi juhivad Kalev 

Villem 12A ja Gregor Mändma 11A ning 

rahvusvaheliste õpilasfirmade juhid Liisa 

Jõerüüt, Arabella-Kristina Allvee, Eva-Maria Ulla 

ja Sten Erik Sõmera 12A ning Stephanie Altma 

ja Pillerin Kivipõld 11B. 

Tegusat ja rõõmsameelset korraldamist! 

OLNUD SÜNDMUSED 

4. oktoobril toimus kesklinnakoolide 

murdmaateatejooks Järvel. Osalesid 3.-7. 

klasside tüdrukute ja poiste võistkonnad. 

Saavutati kaks meistritiitlit ja kaks III kohta. 

4. oktoobril vaatasid 5A ja 5B klass Nukuteatris 

etendust „Pollyana“. Õpilastega koos olid 

klassijuhatajad Kadri Mägi ja Kristi Leibur. 

5. oktoobril kell 11.00-11.45 toimus 

arvutiklassides 7.-9. klasside õpilastele 

ettevõtlusnädala raames e-viktoriin. 

E-viktoriin majandusest on esimene etapp 

kolmeosalisest 7.-9. klasside õpilaste mängust 

CREATLON. Teine etapp on ettevõtlik 

meeskonnamäng, kus kuu aja jooksul 30. 

oktoobrist – 4. detsembrini tuleb 1-3-liikmelistel 

võistkondadel leida lahendused viiele 

püstitatud ülesandele. Kolmas etapp 

kuulutatakse välja pärast teise etapi lõppu. 

5. oktoobril oli meil külas sõpruskooli 

Vuosaare Lukio delegatsioon Helsingist –  

12 õpilast, direktor ja 4 õpetajat. 

Õpilasi võtsid vastu meie Õpilasesinduse 

liikmed, kaasatud olid ka teised 

õpilasorganisatsioonid. 

Kell 11 toimus aulas kontsert, kus esines 

segakoor, 6A klassi bänd Traffic Lights, solistid 

Maria Mathilda Teder 6A ja Hans Hendrik Miikre 

4A, 9A klassi ansambel LavaCESS. 

Kell 12 toimusid korvpallivõistlused ja kell 13.30 

mälumäng „Eesti Vabariik 100 – Soome Vabariik 

100“. 

5. oktoobril käis 4D klass koos klassijuhataja 

Aili Salumiga õppekäigul Nukuteatris, kus 

tutvuti teatrimaja ja mängukavaga. 

5. oktoobril käisid 10B ja Ülle Suursaar Eesti 

Arhitektuuri Muuseumis, kus õppisid 

haridusprogrammi „Rotermanni saladused“. 

6. oktoobril lähevad sama etendust vaatama 

3B koos klassijuhataja Endla Ükstiga. 

2C klass on leivanädala raames igal koolipäeval 

maitsnud oma klassi vanemate valmistatud 

hõrku koduleiba. 

KOOLIVORM 

Kooli kodukorra kohaselt on I ja II kooliastmes 

kohustuslik kanda koolivormi elementi. 

Õpilased võivad valida erinevate võimaluste 

vahel. 

25. ja 26. septembril 4. ja 6. klassides läbi viidud 

vaatluse alusel oli igas klassis õpilasi, kes ei 

täitnud kooli kodukorda. Õpilaste tähelepanu 

on juhitud kooli kodukorra täitmise nõudele ja 

kindlasti jälgitakse kodukorra täitmist jätkuvalt. 

Palume kooli kodukorrast kinni pidada. 

Kallid õpetajad, rõõmurohket 

õpetajate päeva kõigile! 

Infolehe toimetus: 

Karl-Kevin Köörna 10A 


