INFOLEHT #11
ÕPPETÖÖ

10. mai 2021
Aitäh, õpetajad Ruth Kallas, Kristi Leibur,
Merike Kaus ja Kadri Mägi!

3. maist algas kontaktõpe 1.–4. ja 9. klasside
õpilastele. 12. klassidele algavad eksamieelsed

Tehnoloogiaõpetuse olümpiaadi Tallinna

konsultatsioonid.

piirkonnavoorus saavutas Kaarel Kolom 8C III
koha. Aitäh, õpetaja Mart Soobik!

Õppetöö koolimajas toimub vastavalt kehtivale
tunniplaanile ja kõiki ohutusreegleid järgides.

Meedia ja kirjanduse lõiminguprojekti raames
valmis 10C klassi õpperühma võistlustöö

5.-8. ja 10.–11. klassidele jätkub distantsõpe.
17. mail – rahvusvaheline prantsuse keele
eksam (DELFscolare B1 ja A2)
21. mai – matemaatika riigieksam

„Suured kujud“. Võistlustöö saavutas konkursil
Vanglateenistuse Parim Film 2021 I koha.
Filmiprojektis osalesid Märt Matis Hämarsoo,
Annabel Mikk, Nora Lorelei Kivisaar, Rauno
Mikser 10C ja operaatorina Martin Raid 12C
klassist ning õpetajad Juta Hirv ja Karl-Henri

27. mai – gümnaasiumi koolieksamid

SAAVUTUSED
9B klassi õpilased Eva-Lota Puusepp, Getter
Veber ja Jako Julius Schmid saavutasid inglise
keele ja ajaloo integreeritud üleriigilisel
võistlusel “KeeleAeg” esimeses voorus
suurepäraseid tulemusi ning jätkavad
lõppvoorus võistlemist. Väga hästi esinesid ka
7. ja 8. klasside õpilased Kirke Arukaevu 7B,
Anders Tarien Powell 8B ja Sten Erik Rooba 8A
klassist, kes samuti jõudsid lõppvooru, mis
kahjuks hetkeolukorrast lähtuvalt lükkub edasi
sügisesse.

Käämer. Palju, palju õnne!
SkyPlus disainivõistlusel saavutas II koha
Kaisa Uik 12B. Palju õnne!

VÕISTLUSED
Maikuus toimub üleriigiline
matemaatikavõistlus KÄNGURU, sel aastal evormis. Registreerimine avatud kuni 4. maini.
Võistlused toimuvad järgmiselt:
11. mai Kadett (7.-8. klass)
12. mai Benjamin (5.-6. klass)

13. mai Juunior (9.-10. klass),

tekkelugu, praegust olukorda ja

Student (11.-12. klass) ja Vilistlane

tulevikuväljavaateid.

14.-15. mai Pre-ekolier (1.-2. klass) ja

14. mail kell 12 toimub Tallinna päeva eesti

Ekolier (3.-4. klass) (mõlemal päeval saavad

keele e-etteütlus. Enne etteütlust on kõigil

osaleda mõlemad vanuserühmad)

keelehuvilistel võimalik värskendada oma

TOREDAID ETTEVÕTMISI
Teeme ära! talgupäeval 30. aprillil korrastati
koolimaja ümbrust, osalesid Õpilasesindus ja
Inspitsiendigrupp.
3. mail käis 4A klass koos klassijuhataja Sirje
Uiboga Lehola KHK ja KIK projektide raames
õppekäigul Muraste looduskoolis ning osales
tahvliprogrammis „Orienteeru, avasta, määra“.
5. mail käis 1A klass koos klassijuhataja Kärt
Lauriga sama projekti raames õppekäigul
Lennusadamas.

teadmisi eesti keele õpetajate juhendatud
ettevalmistustundides. Kõiki videoid ja hiljem
ka etteütlust saab jälgida etteütluse
veebilehel, Tallinna Facebook’i lehel,
Instagramis, Youtube'is.
15. mail toimub virtuaalne Tallinna päev, mille
ürituste korraldamisel osalevad koostöös
Tallinna Haridusametiga meie kooli 10B ja 11B
õpilasgiidid ning kooliteatri noored näitlejad
ja videogrupp.
Lehola KHK ja KIK projektide raames osalevad
19.-20. mail 7. klassid koolis Loodusmuuseumi
poolt korraldatud praktilistes töötubades

Virtuaalne emadepäeva tervitus edastatakse

„Läänemeri“ ning 8. klassid külastavad 19.-26.

kooli koduleheküljel.

mail Loodusmuuseumit ja osalevad
„Selgrootute“ õpitoas ning vaatavad

9A ja 9B osalevad 10. ja 14. mail

nahkhiirte näitust.

tervishoiumuuseumi praktilistes

Koordineerib õpetaja Anne-Ly Lään.

muuseumitundides „Inimese anatoomia“.
12. mail kell 11.00 on kooliõpilastel võimalus
osa saada Euroopa päevale pühendatud
videoloengust – „Euro-Euroopa ühisraha
muutuste keerises“. Tartu Ülikooli teaduskooli
loengus tutvustab professor Siim Kallas euro
Peatoimetaja:
Eliis Kristjankroon 12B

