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ÕPPETÖÖ 
E, 1. veebruariks esitavad 9. klasside õpilased 
põhikooli valikeksami avalduse. Valikeksami 
ained on: bioloogia, keemia, füüsika, 
geograafia, ajalugu, ühiskonnaõpetus, 
inglise keel, vene keel. 

N, 18. veebruaril on 12. klasside õpilastel 
eesti keele proovieksam. 

R, 19. veebruaril lõppeb gümnaasiumis III 
õppeperiood. 

22.–28. veebruaril on koolivaheaeg. 

 

OLÜMPIAADID JA AINEVÕISTLUSED 

Veebruaris jätkuvad olümpiaadide 
piirkonnavoorud: 

R, 5. veebruaril toimub elektrooniline 
ühiskonnaõpetuse olümpiaad kolmes 
vanuseastmes: põhikooli II, III aste ja 
gümnaasium. 

L, 6. veebruaril on füüsikaolümpiaadi 
piirkonnavoor. 

L, 6. veebruaril on kunstiolümpiaadi 
piirkonnavoor 7-12. klasside õpilastele. 
Olümpiaad toimub kahes vanusegrupis: 
7.-9. klass ja gümnaasium. 
Igal koolil on õigus saata piirkonnavooru 
üks õpilane põhikooli III kooliastmest ja 
üks õpilane gümnaasiumist. 

T, 9. veebruaril on geograafiaolümpiaadi 
elektrooniline piirkonnavoor. 

R, 12. veebruaril on vene keel võõrkeelena 
olümpiaadi piirkonnavoor 9.-12. klasside 
õpilastele.  

12.-14.02 toimub E-keskkonnas Zoom 
järjekordne väitlusturniir: Keskkoolide Eesti 
meistrivõistluste II etapp. 

 

 

ÕPPEKÄIGUD 

E, 1. veebruaril on 9. klass bioloogia tunni 
raames õppekäigul Tervishoiumuuseumis, 
kus osaletakse haridusprogrammis 
„Anatoomia 9. klassidele“. 

3. veebruarist alustab 7.-9. klasside 
õpilastele suunatud loodusteadust ja 
tehnoloogiat ühendav projekt nimega  
„Vau. Ohoo. Metssiga“.  
Projekt põhineb stsenaariumõppel, toimub 
11 töötuba, kuhu on kaasatud erinevaid 
õpetajaid. Uuritakse maastikke, loomade 
jälgi, vee keemilist koostist, lennutatakse 
droone ja süvenetakse kuldlõikesse, tehakse 
tutvust viiruste maailmaga 
Tervishoiumuuseumis ja käiakse 
Loodusmuuseumiga jõe ääres vee elustikuga 
tutvumas, õpitakse palju põnevat. 
On veel üksikuid vabu kohti. 
Projektis osalemine on õpilasele tasuta. 
Projekti rahastab Tallinna Haridusamet. 
Projekti juhib Lilian Kippasto. 

Alates 3. veebruarist võib näha kooli uue 
maja teise korruse stendil 9C kujundatud 
Eesti teemalist väljapanekut "Palju õnne 
Eesti!". 

5. veebruaril on 10. klassi õpetaja Eda Kauksi 
eesti keele rühmal õppekäik Eduard Vilde 
majamuuseumisse. 

Alates 8. veebruarist on hallis trepikojas  
6. klasside maskikandmist propageeriv 
plakatinäitus "Maskiga on lahe!" 

11. veebruaril kell 14.00 läheb 9C 
klassijuhatajatunni raames Adamson Ericu 
muuseumisse vaatama programmi 
„Ekspositsioon muinasmaailma“. 
Õpilasi saadab klassijuhataja Ilmi Laur-Paist. 

 
 

 



PÕNEVAID ETTEVÕTMISI I JA II 
KOOLIASTMES 

29. jaanuar: 

3D klass koos klassijuhataja Endla Ükstiga 
kell 9:30 – 13:00 matkamas Tädu matkarajal. 

4C klass koos klassijuhataja Maire Partsiga 
läheb Lauluväljakule kelgutama. 

6A klass koos klassijuhataja Ülle-Ly Vohnjaga 
läheb Harjumäele uisutama. 

6C klass koos klassijuhataja Liina Liivsooga 
peab klassiõhtut. 

9. veebruar: 

6D klass koos klassijuhataja Liivi Urbeliga 
võtab programmi „Puust ja punaseks“ 
raames osa õppepäevast „Päev 
ajalehetoimetajana“. 

11. veebruar: 

3A ja 3B koos klassijuhatajate Kaja Männiku ja 
Helina Naelaga peavad talispordipäeva 
Pirital. 

15. veebruar: 

3D klass peab talispordipäeva Pirital. 

3B klass peab sõbrapäevapidu. 

16. veebruar: 

4A klass koos kunstiõpetaja Ilmi Laur-
Paistiga osaleb Kadrioru kunstimuuseumi 
programmis „Nagu kass ja koer“. 

18. veebruar: 

4C klass koos kunstiõpetaja Ilmi Laur-Paistiga 
osaleb Kadrioru kunstimuuseumi programmis 
„Nagu kass ja koer“. 

19. veebruar: 

3A klass peab sõbrapäevapidu 

 

ÜRITUSED JA PROJEKTID 

Teisipäeval, 26. jaanuaril alustas tegevust 
Kooliteater, asutajaliikmeteks 10A, 10B ja 10C 
klasside õpilased. 

Juhendaja – improteatri Ruutu 10 
tegevnäitleja ja draamaõpeaja, meie kooli 
vilistlane Karoliina Tiigimäe. 

Teisipäeval, 2. veebruaril kell 12 toimub 
Tallinna Reaalkooli juures G5 koolide 
traditsiooniline Tartu Rahu aastapäeva 
tähistamine. 

Ürituse algatasid meie kooli Õpilasesindus ja 
Liputoimkond. G5 koolid korraldavad 
tseremooniat rotatsiooni korras, sel aastal on 
korraldajaks Tallinna Prantsuse Lütseum.  

Tseremoonial osalevad koolide direktorid, 
liputoimkonnad, õpilasesinduste presidendid, 
meie poolt ka trummarid ja IG esindus. 

Neljapäeval ja reedel,  4. ja 5.02 toimuvad 
Talvemängud 1.-4. klassidele spordiväljakul. 
Korraldab Noorteparlament. 

E, 8.02. kell 15 toimub näidisväitlus. 
Korraldab Õpilasesindus. 

T, 9.02. toimub etlejate konkurss „Kodumaa 
on kõige kodusem maa“ 1.-6. klassidele. 

Koostöös Päästeametiga toimub iga-aastane 
koolitus 6. klassidele „Kaitse end ja aita teisi“. 
9. veebruar kell 8:00 – 9.30 6A 
10. veebruar kell 8:00 – 9.30 6B 
12. veebruar kell 8:00 – 9.30 6C 
15. veebruar kell 8:00 – 9.30 6D 

R, 12.02. toimub sõbrapäev – korraldab 10A. 

E, 15.02.  toimub kõnevõistlus 7.-9. ja 10.-12. 
klassidele. Registreerimine kooli kodulehe 
kaudu! 

T–N, 16.-18.02. – laternamatkad Kadrioru 
pargis 5.-12. klassidele – korraldab 10B iga 
päev kell 17-19.  

Reedel, 19. veebruaril toimuvad õues Eesti 
Vabariigi 103. aastapäevale pühendatud 
aktused: 
Kell 10.00 – 9., 10. ja 12. klassid ning Staabi– 
ja Sidepataljoni esindus 
Kell 11.30 – 1.-3. Klassid 
Kell 13.00 –4., 6. ja 7. Klassid 
Esinevad segakoori ja noorte meeskoori 
valikkoosseis, 3. A klassi ansambel, 
koolibänd, etlejate konkursi ja kõnevõistluse 
võitjad. 

 

Peatoimetaja: 
Eliis Kristjankroon 12B


