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ÕPPETÖÖ

OLÜMPIAADID

Ühiskatsete info 9. klasside õpilastele

Olümpiaadide lõppvoorud toimuvad sel
õppeaastal veebikeskkonnas.

30. ja 31. märtsil viiakse läbi E-testide
harjutamine EIS keskkonnas.
30. märtsil: eesti keel ja matemaatika
31. märtsil: füüsika ja inglise keel
Harjutustestide läbiviimiste täpsemast ajast ja
korraldusest informeeriti õpilasi e-kirjaga
sisseastumine.ee infosüsteemist. Info on
üleval ka kooli kodulehel. Harjutustestide
tulemusi kandideerimisel ei arvestata.
Ühiskatsete sisseastumistestid toimuvad 9.
aprillil EIS keskkonnas algusega kell 10.00.

SAAVUTUSED
Majandusolümpiaadi piirkonnavoorus
saavutasid 12A klassi õpilased Kaisa Kumpas II
koha, Veronika Kukk IV koha ja Rauno Arike V
koha. Lisaks neile kutsuti üleriigilisse lõppvooru
ka Eliise Marie Leetsar VII koht ja Ida Maria Min
VIII koht. Palju õnne ja aitäh, õpetajad Epp
Vodja ja Alar Pukk.
7. klasside õpioskuste võistlusel on
edasipääsu piirkonnavooru saavutanud 7B
klassi võistkond koosseisus Kirke Arukaevu,
Mia-Maria Miilen, Johann Sild, Paula Rits ja
Markkus Pukk. Piirkonnavoor on edasi
lükatud maikuusse.

19. märtsil võistles Anette Kipso 9B
emakeeleolümpiaadi lõppvoorus, õpetaja
Merle Kaldjärv ning Rauno Arike 12A ja
Otto Karl Närska 12C ühiskonnaõpetuse
olümpiaadi lõppvoorus, õpetaja Ingrid Paggi.
20. märtsil toimus keemia valikvõistluse I
voor, kus osalesid Anette Kipso 9B ja
Siim Pender 12A, õpetajad Anne-Ly Lään ja
Lilian Kippasto.

HUVITAVAID ETTEVÕTMISI
Malering, saksa keel algajatele, jalgrattakool
ja kooliteater, orkester ning kooridansamblid jätkavad oma tegevust
veebipõhiselt.
19. märtsil toimus 5B klassil virtuaalne
klassiõhtu.
Osaleme Gerd Kanteri ja Eesti Koolispordi
Liidu projektis „Talvevõlud“. Selle raames on
22.-28. märtsil õpilastel kavas erinevad
sportlikud tegevused välitingimustes. Projekti
eesmärk on tähtsustada kehaliselt aktiivseid
tegevusi ning propageerida turvalist
hajutatud liikumist õues. Projekti käigus
saavad õpilased osaleda Eesti Koolispordi
Liidu poolt loodud Loquiz maastikumängus.

24. märtsil toimub Kooliteatri trupile
teatripäeva raames virtuaaltund Eesti
Noorsooteatri teatrikunstniku Gerli Mägiga.
24. märtsil osaleb 8A klass koos klassijuhataja
Kadri Mägiga meediapädevusnädala raames
Rahvusraamatukogu veebitunnis „Libastudes
libauudistele".
Kuni 31. märtsini on avatud registreerumine
5. aprillil toimuvale võistkondlikule
veebiviktoriinile „Noored Euroopa metsades
2021!“ Võistluse eesmärk on sõbraliku
konkurentsi kaudu tutvustada noortele Eesti ja
Euroopa loodust, metsi ja metsandust.
UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere
Projekti raames teevad 5.-6. klassid
fenoloogilisi vaatlusi ehk otsivad loodusest
kevade märke. Vaatlused toimuvad
ajavahemikus 1. märts – 30. mai.
https://bsp.tartuloodusmaja.ee/wpcontent/uploads/2021/03/padleteglidjyu2jfnleu6-1.png
Kirjatalgud „Minu klassijuhataja“

1. aprillil tähistame veebipõhiselt
rahvusvahelist lasteraamatupäeva. Päeva
tähistatakse kogu maailmas Hans Christian
Anderseni sünniaastapäeval.
Sel aastal tutvume 2020.aasta 10 parima
lasteraamatuga ja eestlaste lemmikmuinasjututegelastega. On oodata muudki põnevat!
9A ja 9B klass osalevad projektides Tere,
kevad! ja Springalive.
Projektõppe eesmärgiks on lisaks
vaheldusrikkale õpitegevusele jälgida ja
märgata looduses toimuvat ning
fotojahimeestena seda ka jäädvustada,
aidates kaasa rändlindude saabumise
kaardistamisele rahvusvahelise projekti
raames.
Goethe-Instituudi stipendiaadid on sel
õppeaastal Martin Paggi 11A, Ats Mattias
Tamm 9A ja Orlando Merino 9B.
Ka sel õppeaasal ei osale stipendiaadid
piirangute tõttu 3-nädalases rahvusvahelises
keelelaagris Saksamaal, vaid veebipõhistel
kursustel.

Osale Tallinna Haridusameti ja Tartu Ülikooli
eetikakeskuse algatatud kirjatalgutel 29.
märtsini! Oodatud on kirjatööd, milles
kirjutaja jagab oma isiklikku kogemust oma
klassijuhatajaga. Täpsemad tingimused leiad
kooli kodulehelt ja veebis aadressil
www.eetika.ee/minu-klassijuhataja
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