
INFOLEHT #10 12. aprill 2021  

ÕPPETÖÖ 

Gümnaasiumis lõppeb IV õppeperiood 16. aprillil. 

19.-25. aprillil on koolivaheaeg 1.-11. klasside 

õpilastel. 

12. klassidel algab eksamiperiood. 

19. aprillil on emakeele riigieksam, mis viiakse läbi 

epidemioloogilisest olukorrast tulenevalt kõiki 

ettevaatusabinõusid rakendades: 16. aprillil viiakse 

läbi eksaminandide kiirtestimine, rakendatakse 

hajutatust ning distantsi 2 meetrit, kantakse 

maski. 

26. aprill - 11. juuni on 10.-11. klasside õpilastel 

V õppeperiood. 

Seoses gümnaasiumi V õppeperioodi algusega 

muutub tunniplaan ka põhikoolis. Palun kontrolli 

enne viimase veerandi algust oma tunniplaani! 

12. aprillil sooritavad 10 gümnaasiumiõpilast saksa 

keele rahvusvahelist eksamit, mille sooritamist 

saab ühitada gümnaasiumi koolieksamina. 

72. lennu lõpukella aktus on plaanis korraldada 

24. või 25. mail. 

 

OSAVÕTT OLÜMPIAADIDEL 

10. aprillil toimus Zoomis vabariiklik 

füüsikaolümpiaadi lõppvoor, kuhu oli kutsutud 

osalema Siim Pender 12A, õpetaja Eve Sildnik. 

23.-25. aprillil on meie koolist kutsutud osalema 

Balti Informaatikaolümpiaadile 12A klassi õpilane 

Siim Pender. Õpetaja Siim Luha. 

Edukat võistlemist! 

 

SAAVUTUSED 

Rauno Arike 12A saavutas 2021 aasta üleriigilise 

filosoofiaolümpiaadi lõppvoorus IV koha. 

Õpetaja Ingrid Paggi. Palju õnne! 

10. ja 11. klasside õpilased võtsid osa 

meediapädevuse nädala valeuudiste ja –piltide 

loomise konkursist „Mind õng ei võta“ ning 

hääletasid oma lemmiku poolt. 

Žürii valis lemmikuks Annette Maria Hermaküla 

11B töö. 

Publikuhääleusel sai III koha Hanna-Lotta Kubi ja 

Joanna Roopa 11B. Aitäh, õpetaja Külliki Kaju! 

Suur tänu hääletajatele ja palju õnne võitjatele! 

Nutispordi finaalvõistlusel saavutas Eva-Lota 

Puusepp 9B III koha, Getter Veber 9B IV koha ja 

Alexander Bobrov 3B IV koha. 

Teised tublid saavutused vaata kooli kodulehelt. 

Palju õnne! Aitäh, õpetajad Kaide Sõeroja, Endla 

Üksti, Helina Nael ja Aili Salum. 

Õpilasesinduse korraldatud virtuaalne 

maleturniir oli osavõturohke. 

I koha saavutas Ralf Hendrik Vaarend 11C 

II koht – Hugo Henrik Leht 12B, 

III koht – Kärolin Kerem 11A ja Erik Anmann 12B. 

Palju õnne! 

 

UUDISED 

Tallinna Haridusameti kutsel osaleb meie kooli 

Õpilasesindus – 2020. aasta võitja, käesoleva 

õppeaasta parima õpilasesinduse konkursi žüriis. 

Õpilasesindust esindab president Kaur Oskar 

Vanaselja. 

Kool osales Gerd Kanteri ja Eesti Koolispordi Liidu 

projektis "Talvevõlud". 

22.-28. märtsil olid õpilastel kavas erinevad 

sportlikud tegevused välitingimustes. 

Projekti eesmärgiks oli tähtsustada kehaliselt 

aktiivseid tegevusi ning propageerida turvalist 

hajutatud liikumist õues. Projekti käigus said 

õpilased osaleda ka Eesti Koolispordi Liidu poolt 

loodud Loquiz maastikumängus. 

Tervisepäeval osales kokku 738 õpilast. 

Kokkuvõtteid ja ideid õues sportimisest jagati 



kehalise kasvatuse videotundides. 

Õpilased vastasid ka küsimusele: Kas 60 minutit 

järjest liikumist päevas on vähe, piisav või palju? 

 82% vastanutest arvas, et see on piisav; 

16% vastanutest arvas, et seda on vähe; 

2% arvas, et seda on aga palju.  

Alates 12. aprillist toimuvad 9. klasside õpilastele 

Teamsi vahendusel proovivestlused 

karjäärinõustajatega, et õpilased saaksid 

harjutada ja saada edasiviivat tagasisidet 

sisseastumisvestlusteks valmistumisel. 

13. aprillil toimub virtuaalne Viimase lennu päev. 

71. lennu vilistlaste esindajad jagavad oma muljeid 

distantsõppest ülikoolides. Videod jõuavad 11. ja 

12. klasside õpilasteni klassijuhatajate vahendusel. 

Tallinna Haridusameti noorsootööosakond palus 

abi 15. mail toimuva Tallinna päeva korraldamisel. 

Meie pakutud ideed on heaks kiidetud ja tegevusi 

hakkavad läbi viima meie õpilasgiidid ja 

kooliteater. 

Juba aprillikuu algusest alates korraldatakse kõikjal 

Eestis veteranipäeva üritusi. Kuna see lipupäev on 

kalendris 23. aprillil – koolivaheajal, siis toimub 

meie veteranipäeva üritus virtuaalselt reedel, 

16. aprillil. 

Kooli kodulehekülje vahendusel saab osa 

põnevatest tegevustest, on taaskohtumisi ja 

rohkesti üllatusi! Ürituse korraldavad 

kultuurikorralduse raames 11C noormehed. 

 

HUVITAVAID ETTEVÕTMISI 

8A tähistas Noortekirjanduse päeva aprillikuu 

klassijuhatajatundides katkendite kuulamisega 

noorsooromaanidest Wolfgang Herrndorf "Miks me 

varastasime auto" (1. aprillil) ja Kathleen Glasgow 

"Katkine tüdruk" (8. aprillil) . Grupitööna arutati 

oma lemmikraamatuid ja jagati lugemissoovitusi 

klassikaaslastele. Klassijuhataja Kadri Mägi. 

7. aprillil osales 6A klass koos klassijuhataja Ülle–Ly 

Vohnjaga projekti Tagasi Kooli! raames presidendi 

e-külalistunnis. 

12.-16. aprillini toimub Tartu teaduskooli 

võistluse "Loogiline loodusteadus" I voor 7.-8. 

klassi õpilastele. Osalevad õpilased 8. klassist. 

Võistlus on veebipõhine ja toimub keskkonnas 

https://viktoriinid.ee. Huvilistel võimalus veel 

liituda! Juhendab õpetaja Anne-Ly Lään. 

8A, 9A ja 9C klass osalevad 14. aprillil Tallinna 

Keskraamatukogu noortekirjanduse päeval 

„Noor loeb“. Õpilased osalevad töötubades ja 

kuulavad huvitavaid ettekandeid, päev lõppeb 

lauamänguõhtuga. Õpetaja Eda Kauksi. 

16. aprillil osaleb 4C klass koos klassijuhataja 

Maire Partsiga Eesti Rahva Muuseumi veebitunnis 

"Viie kodu lood". 

8C klass tutvus Terry Pratchetti loominguga ja 

töörühmana valmisid plakatid kirjaniku 

loomingust ning need pandi üles ka kooli 

kodulehele. 

Õpetaja Külliki Kaju. 

10B ja 11B klassi Merle Teeveri rühma õpilased 

võtavad videosse virtuaalsed temaatilised tuurid 

all-linnas, Toompeal ja Kadriorus. Virtuaalsed 

tuurid valmivad koostöös Haridusametiga ja need 

avaldatakse Tallinna linna kodulehel. 

Juhendab õpetaja Merle Teever. 

Läänemere Projekti raames toimuvad 

fenoloogilised vaatlused ehk otsitakse loodusest 

kevade märke. Vaatlustega liitused 9CD ja 12AB. 

Õpetajad Anne-Ly Lään ja Riina Otsus. 

8.-30. aprillil osalevad 5B ja 6B klass koos 

õpetajate Merike Kausi ja Kadri Mägiga inglise 

keele tundide raames haridus- ja teatriprojektis: 

vaadatakse rahvusvahelise teatritrupi TNT 

Theatre & ADGE inglisekeelset etendust “Tom 

Sawyer”, kuulatakse näitlejate ja lavastajate 

mõtteid tegelaskujude ja lavastuse kohta, õpitakse 

etendust analüüsima. 

Peatoimetaja: 

Eliis Kristjankroon 12B 

https://viktoriinid.ee/

