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ÕPPETÖÖ 

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks on  
1.-4. klasside õpilased kontaktõppel ning  
5.-12. klasside õpilased õpivad distantsõppel. 

Kui epidemioloogiline olukord võimaldab,  
siis lubatakse lõpu- ja riigieksameid tegevad 
õpilased alates 15. märtsist kahel päeval 
nädalas kontaktõppele.  
Palun jälgige infot eKoolist. 
Täpsem kontaktõppe plaan edastatakse 
märtsi teisel nädalal. 

12. märtsil lõppeb põhikoolis II trimester. 

15. märtsist algab põhikoolis III trimester,  
mis kestab kuni 11. juunini. 

18. märtsil on 12. klasside õpilastel  
eesti keele proovieksam. 

 

SAAVUTUSED 

Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoorus 
saavutasid 7B klassi õpilased Alo Virunurm  
II-III koha ja Johann Sild V-VI koha, õpetaja 
Tiia Valdmets. 
Gümnaasiumi arvestuses saavutas 12A klassi 
õpilane Siim Pender IV koha, õpetaja Kaide 
Sõeroja ja Andres Alamets 11A klassist 10. 
koha, õpetaja Alar Pukk. 
 
12.-13. veebruaril toimunud väitluse 
meistrivõistluste teisel etapil saavutas meie 
kooli võistkond „Mis Tiks on“ II koha. 
Võistkonna liikmed pälvisid 
individuaalarvestuses kohad esikolmikus: 
Greg Mikael Juhanson 12A – I koht;  
Rauno Arike 12A – II koht;  
Maria Krjutškova 11C – III koht.  
Õpetaja Ingrid Paggi. 

9C klassi koostatud ühe minuti video „Minu 
päev Marsil“ pälvis fantaasiavideote 
konkursil eripreemia, õpetaja Ilmi Laur-Paist. 

7. klasside õpioskuste võistluse koolivoorus 
pälvis esikoha 7B klassi võistkond koosseisus 
Kirke Arukaevu, Mia-Maria Miilen, Johann Sild, 
Paula Rits ja Markkus Pukk. 
Õpioskuste võistluse koolivoorus võistlesid  
7. klasside viieliikmelised võistkonnad, kes 
pidid esitama „Ühe õppeaine videoklipi“. 
Teised võistlustööd pälvisid eripreemiad. 
Vaata täpsemalt kodulehelt.  
Aitäh videote tegijatele ning juhendajatele ja 
7. klasside klassijuhatajatele! 

 

OLÜMPIAADID 

Majandusolümpiaadi piirkonnavoor toimub 
K, 10. märtsil algusega kell 14.30. 
Koroonaviiruse leviku tõttu vastavad õpilased 
testidele omas koolis. Meie kooli esindavad 
12A klassi õpilased Rauno Arike, Veronika 
Kukk, Kaisa Kumpas, Ida Maria Min ja Eliise 
Marie Leetsar, õpetaja Epp Vodja. 

8. märtsil toimub Zoomi keskkonnas inglise 
keele olümpiaadi vabariiklik voor, kuhu on 
kutsutud Markus Martinson 11A,  õpetaja 
Mustafa Soysal. 

20. märtsil toimuvale ühiskonnaõpetuse 
olümpiaadi II vooru on kutsutud Rauno Arike 
12A ja Otto Karl Närska 12C, õpetaja Ingrid Paggi. 
Soovime edu olümpiaadidel!  

Matemaatikaolümpiaadi ja 
keemiaolümpiaadi lõppvoor ning KÄNGURU 
on edasi lükatud, Nuputa võistlus jääb sel 
õppeaastal ära. 

15. märtsil kell 10.25 toimub Vikerraadios  
e-etteütlus. Etteütlus on jõukohane alates  
9. klassist, aga proovida võivad muidugi ka 
nooremad. 
Vikerraadio kogub eesti keelt ja etteütlust 
iseloomustavaid humoorikaid meeme. Vaata 
lähemalt Vikerraadio keelemeemi konkursi 
lehelt. 



 

PÕNEVAD TEGEMISED JA ÜRITUSED 

Aine- ja huviringid ning mudilaskoorid 
töötavad 1.-31. märtsini eriplaani alusel 
klassipõhiselt. Plaan on nähtav eKoolis.  

2. märtsil algasid 3. klasside õpilastele 
koolitused jalgrattalubade taotlemiseks. 
Koolitused koosnevad teooriast ja 
praktilisest sõiduõppest ning neid viib läbi 
Juhiluba OÜ. 

Haridus- ja Teadusministeerium koos 
Sotsiaalministeeriumi ja Terviseametiga 
korraldas 5. märtsil noorte pressikonverentsi, 
kus noored said koroonaviirust ja selle leviku 
piiramist puudutavaid küsimusi küsida otse 
ministritelt ja Terviseametilt. Noorte 
küsimustele vastasid haridus- ja 
teadusminister Liina Kersna, tervise- ja 
tööminister Tanel Kiik ja terviseameti 
peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma.  

Üritusel osalesid meie kooli Õpilasesindus ja 
teised õpilasorganisatsioonid. 

12. märtsil tähistame emakeelepäeva, 
veebipõhiseid ettevõtmisi korraldab  
10C klass. 

Emakeelepäeva raames valmivad 1. ja 2. 
klasside õpilastelt virtuaalne juturaamat 
„Lõbusad lood loomalastest“ ja 3.-4. 
klasside õpilastelt põnevusjuturaamat. 
Raamatud avanevad 15. märtsil kooli 
kodulehel. 

9A klassi klassijuhatajatunnis „Õpilaselt 
õpilasele“ andsid ÕF „Student Network“ 
esindajad nõu, kuidas valmistuda nelja kooli 
katseteks. 

Meie kooli noored solistid 3A, 5A ja 10C 
klassidest osalevad Eesti Meesetelaulu Seltsi 
solistide virtuaalsel konkursil. Juhendab 
õpetaja Lydia Rahula. Soovime edu!

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peatoimetaja: 
Eliis Kristjankroon 12B 


