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ÕPILASESINDUS TEATAB 

Teeme ettevalmistusi Kolme Kooli 

Kokkutulekuks „Meri on, meri jääb“ ja 

sportlikuks isadepäevaks. 

7. oktoobril toimub G5 koolide 

õpilasesinduste koosolek – aastaplaani 

koostamine. 

TEATED 

7. oktoober 

Kell 12.30-16.00 4C klassi õpilaste jalgratturi 

juhiloa koolitus õuesõppepäev Hirvepargis. 

8. oktoober 

Kell 12.30-16.00 4B klassi õpilaste jalgratturi 

juhiloa koolitus õuesõppepäev Hirvepargis. 

Põhikooli ja gümnaasiumi võistkonnad 

osalevad Tallinna koolinoorte sportmängude 

krossijooksu meistrivõistlustel. 

9. oktoober 

Kell 13.00-16.15 toimub kammersaalis TORE 

metoodika koolituse II osa. Koolitajateks 

Merit Eskel ja Maire Lilleberg. 

Toimub tuletõrjespordipäev Kuristiku 

Gümnaasiumi staadionil. Kooli 

esindavad 4D, 5C, 6B ja 7D. 

17. oktoober 

Kell 14.00 esindab koolivooru võitja meie 

kooli Eesti Lastekirjanduse Keskuses Tallinna 

koolide 4. klassi õpilaste võistulugemisel. 

Õpilasi saadavad klassijuhatajad. 

 

 

4. oktoober 

Liputoimkond ja IG osalesid Lions-klubide 

suurüritusel – Lions 2019 Europa Forum 

vabatahtlikena. 

PÕNEVAD TEGEVUSED 

8. oktoober 

Läti armastatud popartisti ja laulukirjutaja 

Rihards Bērziņši kontsert aulas. 

11.00 – 7. ja 8. kl. 

12.00 – 9. ja 10. kl. 

I ja II kooliastmes 

7. oktoober 

2A klass koos klassijuhataja Kaja Männikuga 

leivanädala raames õppekäigul 

Keilas Harjumaa muuseumis. 

8. oktoober 

2B klass koos klassijuhataja Helina Naelaga 

leivanädala raames õppekäigul Keilas 

Harjumaa muuseumis. 

Kell 10.00 toimub 4. klasside ettelugemise 

võistlus, mis on pühendatud kahekümne 

kuuendale ettelugemise päevale, mille 

teemaks on „Heal meelel ja ilusal keelel“. 

6A klass koos klassijuhataja Polina Martilaga 

õppekäigul ettevõttes Chocolala, kus 

osaletakse vastavates töötubades. 

8A korraldab firmas TiguToit itaalia köögiga 

tutvumise, ühise toiduvalmistamise ja 

degusteerimisega. 

 

 

 



Infolehe toimetus: 

Karl-Kevin Köörna 12A 

9. oktoober 

Rahvusvaheline karu tööle või kooli kaasa 

võtmise päev. Meie koolipere noorimad 

kohtuvad Kiusamisest Vabaks programmi 

SÕBER KARUGA. 

2D klass koos klassijuhataja Endla Ükstiga 

leivanädala raames õppekäigul Keilas 

Harjumaa muuseumis. 

4D klass koos klassijuhataja Anne-Ly 

Läänega osaleb Fotomuusemi töötoas, kus 

iga osaleja ehitab endale camera obscura ja 

saab tuttavaks optika ühe põhilise reegliga. 

6C klass koos klassijuhataja Indrek Vahtraga 

korraldab klassisisese jalgpalliturniiri koos 

isadega. 

10. oktoober 

2C klass koos klassijuhataja Tiina Peepsoniga 

leivanädala raames õppekäigul Keilas 

Harjumaa muuseumis. 

3A ja 3B klass koos klassijuhatajate Sirje 

Uibo ja Marelin Peetrisega rabamatkal. 

14. oktoober 

4C klass koos klassijuhataja Riina Meriväli-

Vingertšukiga Salme kultuurikeskuses 

vaatamas etendust „Mäng“. 

15. oktoober 

5D klass koos klassijuhataja Liivi Urbeliga 

külastab G. Otsa nimelist muusikakooli, kus 

tutvustatakse erialasid, mida koolis saab 

õppida ja räägitakse lähemalt muusiku 

elukutsest, tutvustatakse erinevaid pille ning 

järgneb väike kontsert. 

16. oktoober 

4B ja 4D klass keskkonnaharidusprogrammi 

Tähepere+ raames õppekäigul 

Energiaavatuskeskuses. 

2. oktoober 

3C klass koos klassijuhataja Helen Laikojaga 

õppekäigul Niguliste muuseumis. 

2. oktoober 

4A klassil spordinädala raames külas Jaan 

Kirsipuu ja Monika Tuvi, kes räägivad spordi 

tähtsusest elus. 

3. oktoober 

3D klass koos klassijuhataja Marju 

Meremäega kohtub tervise- ja spordinädala 

raames toitumisspetsialist Tuuli Taimuriga. 

6. oktoober 

4A koos klassijuhataja Ave Vurma ja 

lapsevanematega matkal Paljassaare 

linnukaitsealal. 

6. oktoober 

4B klass koos klassijuhataja Heli Raidma ja 

lapsevanematega matkal Kõrvemaal. 

Gümnaasiumiastmes 

10.-11. oktoober 

Rakett 21 töötoad Jänedal koostöös Tallinna 

Tehnikaülikooliga. 


