INFOLEHT #4
CAE EKSAM
20. novembril on 12. klasside õpilastele CAE
proovieksam. Eksami algab kell 9.00,
lõppeb 13.15.
Eksam toimub ruumides 105, 106, 107.
Emakeele tunnid toimuvad
asendusruumides.
L, 23. november – CAE eksami suuline osa
R, 29. november – eksamieelne vaba päev
L, 30. november – CAE eksami kirjalik osa
(kuulamine, kirjutamine, lugemine)
CAE eksam on rahvusvaheline inglise keele
sertifikaadieksam, mille sooritamist
arvestatakse inglise keele riigieksamina.
Võrreldes riigieksamiga, mis mõõdab inglise
keele oskust B1 ja B2 tasemel, on CAE
eksami tase kõrgem (C1 ja C2 tase).

LOOVTÖÖDE KAITSMINE
21. novembril kaitsevad 9. klasside õpilased
auditooriumis loovtöid. Kaitsmised on
jagatud teemade alusel nelja suurde
valdkonda: Praktilised tööd, kunst, film;
Loodus ja keskkond; Ajalugu, muusika, varia;
Sport, tants, tervis. 9. klasside õpilased
kuulavad klassikaaslaste kaitsmisi ja on
toeks kaasõpilaste esinemistele.

I TRIMESTRI LÕPP
22. novembril lõppeb põhikoolis I trimester
ning pannakse välja trimestrihinded.
II trimester kestab 25. novembrist kuni 21.
veebruarini 2020.

19. november 2019
Trimestrihindega ei hinnata järgmisi
õppeaineid:
4A
4BD 9AD
5B
5AB
5B
6B
7B
7B 8BC
8A
8ABCD

kunstiõpetus
käsitöö ja tehnoloogiaõpetus
majandusõpetus
robootika
digitaalne keeleõpe
teamwork
British culture
conversation
elektroonilise muusika alused
arvutiõpetus

OLÜMPIAADID
Esimene ülelinnaline koolivoor toimub 26.
novembril füüsikas 8.-12. klasside
õpilastele. Head ettevalmistust ja edukat
võistlemist!

VAHETUSÕPILANE
MEHHIKOST
Alates 19. novembrist kuni õppeaasta
lõpuni liitub 11C klassiga vahetusõpilane
Daniela Fontes Garcia Mehhikost. Daniela
huvitub meediast, kunstist ning kultuurilisest
mitmekesisusest. Aidakem ja toetagem
Danielat meie kooliellu sisse elamisel!

ÕPILASESINDUS TEATAB
Õpilasesinduse ja Noorteparlamendi liikmed
edastasid 12. novemberil Tallinna linnapeale
oma arvamused linnaplaneerimise
arengukava täiendamiseks.
27. novembril osaletakse Kodanikupäeva
noortefoorumil „Kliimaneutraalsus kui
sajandi suurim väljakutse – kas oleme õigel
teel?", mis toimub kell 12 Riigikogus.

17. detsembril korraldame koos teiste
õpilasorganisatsioonidega heategevusliku
jõululaada „Märka ja Aita!“ toetuseks.
Oodatud on nii küpsetised-hoidised, kui ka
tore käsitöö! Täpsem info järgneb.

TEATED
26 4B klassi õpilast ja 27 4C klassi õpilast
läbisid jalgratturi juhiloa kursuse ja said oma
esimese juhiloa.
21. november
12. klasside õpilastel töövarjupäev.
Info kooli kodulehel.

PÕNEVAD TEGEVUSED
I ja II kooliastmes
19. november
1A klass läheb Kadri Kiho raamatu „Auklik
päev“ esitlusele Lastekirjanduse Keskusesse.
Õpilasi saadab klassijuhataja Annely Jürgens.
19. november
4A klass läheb Pedagoogikamuuseumi
tutvuma vanaaegse koolieluga. Õpilasi
saadab klassijuhataja Ave Vurma.
19. november
6A klass kohtub VHK 12. reaalklassiga, kes
viib läbi loengu ja töötoa European Week of
Waste Reduction projekti raames, kus
tõstetakse 6.-7. klassi õpilaste teadlikkust
tänase prügisaaste olukorrast
Euroopas. Tunni raames näidatakse õpilaste
enda tehtud filmiklippe, mis analüüsivad
saastet ja selle tagajärgi looduses või
linnakeskkonnas, viiakse läbi töötuba, kus
uuritakse läbi ühe inimese ökoloogiline
jalajälg ja millist prügi ta tekitab, kuidas seda
sorteerida ja toimub ka grupitöö raames
alternatiivse taaskasutuse viiside
avastamine.

20. november
6D klass läheb õppekäigule ettevõttesse
„Leibur“. Õpilasi saadab klassijuhataja Aili
Salum.
26. november
1A ja 1B klass läheb noorte- ja lastefilmide
festivali „Just Film“ raames kinno Sõprus
vaatama multifilmi „Rita ja krokodill“. 6B
läheb kell 12. 00 VAT-teatrisse vaatama
etendust „Pal tänava poisid“. Just film
festivali raames läheb klass kinno vaatama
noortefilmi Metsaboyz. Õpilasi saadab
klassijuhataja Kristiina Tiits.
26. november
Rakett 21 õpilased 7. ja 8. klassidest lähevad
õppekäigule ettevõttesse Milrem Robotics,
korraldab Maarika Paun.
27. november
3.-4. klasside õpilastele kesklinnakoolide
kombineeritud teatevõistlus Kalevi
spordihallis.
28. november
Kell 14.30 on 8A ja Maarika Paun õppekäigul
Tervishoiumuuseumis, kus osaletakse
Tallinna Haridusameti poolt rahastatud
inimeseõpetuse õppekavaga seonduvas
haridusprogrammis „Söö terviseks!“
15. november
1B klass koos klassijuhataja Piret Kellamiga
külastas Euroopa suurimat teadusetendust
„KVARK show“ Saku Suurhallis.

Gümnaasiumiastmes
22. november
Kaisa Uik 11B, Tuule Kangur, Rauno Arike ja
Mart Kundla 11A osalevad UNESCO Eesti
rahvusliku komisjoni ja Tartu Ülikooli
filosoofiapäeval „Welcome back home! All of
humanity is originally from Africa..“.
23.-24. november
Osalevad meie kooli õpilaste neli võistkonda
kesk- ja põhikoolide väitluse
meistrivõistluste I etapil Pärnus. I etapi
teema on „Naistele peab kehtima madalam
tulumaksumäär“.
27. november
Kell 13.30 on Saksa keele praktikumi
valikkursuse õpilased ja Maarika Paun kinos
Coca-Cola Plaza kohtumas saksa filmirežissööridega ja tutvumas Uus Saksa Kino
filmiprogrammiga.
15. november
Kooli külastas Austraalia saatkonna esindus
koos Austraalia suursaadikuga. 10. klasside
õpilased kuulasid huvitavat ettekannet
põlisrahvuste esindamisest meedias
Austraarlia aborigeenide näitel.
10A klassi õpilased Rihard Rivis, Markus
Martinson ja Martin Paggi osalesid NATO
Meistriklassis. Tegemist on Eesti NATO
Ühingu poolt NATO 70. aastapäeva
tähistamiseks korraldatud seminariga,
Töötubades oli võimalik kuulata eksperte nii
Eestist kui ka Ühendkuningriikidest ning osa
saada Põhja-Atlandi Nõukogu (NAC)
simulatsioonist.
11A klassi õpilastele toimus loeng teemal
Tarkvaraarendus ja andmeanalüütika, lektor
Eero Ringmäe (Swedbank ja Skype).

Infolehe toimetus:
Karl-Kevin Köörna 12A

