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REAALAINETE NÄDAL põhikoolis ja gümnaasiumis

Esmaspäev (7.11): põhikoolis toimub
PEASTARVUTAMINE ainetundides. Välja pannakse
matemaatika stend ülesannetega, mis ootavad
lahendamist.

Teisipäev (8.11):

8.15 -  9.p ETTEKANDED silmapaistvatest
teadusmeestest (ainetunnis)

9.05 - 7. p ETTEKANDED �Minu kodu kui keskkond�
(ainetunnis)

9.30 -  9.p  ja 9.t auditooriumis FILM �Sina ja mina�,
sellele järgneb väike vaheaeg ja pärast seda kell

11.00 � 12.00  9.p ja 9.t auditooriumis LOENG aidsist ja
narkootikumidest (Sirje Blumberg), so jätk filmile.

Kolmapäev (09.11): 7. p, 7. t, 8. t, 9. t  UURIMISTÖÖDE
ETTEKANDED ainetundides.

10.00 � 11.00 8. t ja 8. p auditooriumis LOENG
Antarktikast, räägib ENN KAUP Polaarklubist.

Neljapäev (10.11): peegelsaalis toimub põhikoolile
VÕISTLUS  �Huvitav matemaatika�. Kellaaeg
täpsustatakse.

Reede (11.11):

8.15 � 11. kl II grupi ETTEKANDED silmapaistvatest
teadusmeestest (ainetunnis).

13.00 � 8. t, 8.p, 9. t ja 9. p  auditooriumis, kus neile
esinevad gümnasistid KATSETEGA.

Esmaspäev (14.11): toimub gümnaasiumis suurema
raskusastmega matemaatika ÜLESANNETE
LAHENDAMINE reaalharu rühmadele. Kellaaeg
täpsustamisel.

Vanematekogu 3.11

nPraeguse seisuga läheb gümnaasiumi maja järgmisel
õppeaastal remonti. Tuleb hakata mõtlema õppetöö
korraldusele sel ajal.

nVäike uuring gümnaasiumis näitas, et uue õppetöö
korraldusega ollakse valdavalt rahul. Eelarvamus oli
algul väga suur,  kuid nüüd leiab enamik gümnasiste,
et tunniajane lõunapaus tuleb kasuks.

nÜhiskondliku töö programmi käivitamiseks tuleb
välja töötada reeglistik ning tunnustamise süsteem.
Arutada ka hoolekogus.

nMardirongkäik. Algklassid Riigikokku, 5.-12. klass
volikogu või linnavalitsuse juurde. Arutati, kes võiks
vedada suuremate rongkäiku, kuna Jaak on �otimaal.
Milline on sõnum? See võiks olla seotud
muusikakoolide töö ümberkorraldamist planeeriva
eelnõuga. Kunstimajal leida kooliväline aeg, millal
gümnasistid saaksid maske teha.

nOtsustati võtta praktikale Pille Piip Tallinna
Ülikoolist.

Reedel, 11. novembril kella 15-18.00-ni
gümnaasiumi majas (Vene 22)

KASUTATUD RIIETE JA JALANÕUDE
MÜÜK

kuhu kõik on oodatud nii asju tooma kui ostma.

Vaadake kodused kapid üle ja kui seal leidub
väikseks (või muidu seisma) jäänud, kuid
korralikke riideid-jalavarje (nii laste kui
täiskasvanute), siis tooge need nädala jooksul
kooli - keegi võib just neist asjust puudust tunda!

Riided peaksid olema terved ja puhtad. Tuua võib
need Vene 22 valvelauda, mis on lahti iga päev
8-20.

Hinnad teeme jõukohased, tulu läheb
õpilaskodule!

Eelmisel nädalal said otsa muusikalitootja "Smithbridge
Productions" poolt Miikaeli Ühendusele annetatud
piletid muusikali GEORG eelesietendusele. SUUR
TÄNU vanematele ja kõigile teistele, kes ostsid piletid
ja toetasid sellega NÄGEMISPUUDEGA LASTE
õppimist VHK-s.

nMiikaeli Ühendus



nTerviseteenistus
Palun arstikabinetti KONTROLLILE

9. P  7.11 kell 9.00.
12. M poisid 14.11 kell 10.30 kuni 12.20

Kooli med. õde

II perioodi 3. nädal

n10. november - MARDIPÄEV
LÄHME MARTI JOOKSMA! Loodame, et meid võtab vastu
linnapea Raekojas. TÄPSEM INFO NÄDALA ALGUSES
STENDIDEL!
Linnapeale ja linnavalitsusele saame öelda tänu tehtu eest -
see meeskond on püüdnud meid jõudumööda aidata. Ssaame
soovida, et volikogu liikmetena seisaksid nad gümnaasiumi
remondi eest - järgmseks aastaks on plaanide järgi raha
olemas, aga loodame, et see ka teoks saab!
Mardijooksuks saab valmistuda kolmapäeval  kunstimajas
MASKE tehes: TÖÖTUBA avatud alates kella 16.00  kuni
18.00.
Pärast saab kohvikus teed ja küpsist.

nKõik noored vanuses 16- 26 a, kellele meeldivad filmid
ja nende tegemine või kes tahaks selles vallas rohkem
teadmisi koguda, on oodatud igal reedel, algusega kell
17.30 "FILMIMAANIA" klubisse Kesklinna
Noortekeskuses, aadressil Videviku 31.
"Filmimaania" klubisse astumiseks ei ole vaja omada
isiklikku kaamerat või montaazhiarvutit, sest klubi liikmed
saavad kasutada noortekeskuse tehnikat.
Klubi tegevust juhendab Tallinna Ülikooli Filmi ja Video
II kursuse tudeng TOOMAS SÄÄS.
Kuumaks 25 krooni.
Lisainfo ja eelregistreerimine:
Tallinna Noorte Infokeskus, Pärnu mnt. 6
filmimaania@hot.ee või tel: 53 909 495

nEUROOPA KLUBI KUTSUB TUTVUMA SOOMEGA!
Noored on Tallinna Noorsootöö Keskuse poolt korraldatud
Euroopa klubi õhtutel tutvunud juba Prantsusmaal,
Saksamaal, Hispaanias, Suurbritannias, Itaalias, Kreekas,
Austrias, Rumeenias ja Tðehhis pakutavate töötamis- ja
õppimisvõimalustega, stipendiumitega ning kuulnud
lõbusaid lugusid kultuuridevahelistest erinevustest ja muid
vahvaid muljeid tänu vabatahtlikele, vahetusõpilastele ja
teistele esinejatele. Klubi üldeesmärk on tutvustada noortele
Euroopaga seonduvaid võimalusi, laiendada nende
silmaringi ning multikulturaalset mõtlemist.
Järgmise kohtumise teema on SOOME. Selle õhtu jooksul
tutvutakse soome kultuuriga, räägitakse suurimatest
erinevustest Eestiga, kuulatakse soome muusikat. Klubi
raames esinevad Tallinna Noorsootöö Keskuse kaks
soomlasest noorsootöö praktikanti Marika Huusko ja Riia
Maria Memonen ning samuti noored, kes kõik käisid TNK
vahendusel Soomes toimunud rahvusvahelisel
noorsoovahetusel selle aasta juulikuus. Õhtu avab Soome
Instituudi juhataja Jaana Vasama ning instituudi tegevusest
ja Soomest räägib sealne kultuurisekretär Milena Salonen.
Soome-teemaline õhtu leiab aset kolmapäeval, 9. novembril
algusega kell 17.00 Soome-Eesti Instituudis, aadressil
Harju 1 (www.finst.ee). Vajalik on inglise keele oskus.
Kui oled huvitatud sündmusest osa saama, registreeri end
eelnevalt palun e-maili euroopa@taninfo.ee teel.

nGümnaasium

nMuusikakool

n10. nov kell 16.00 muusikakooli õpilaste KONTSERT
Muusikamajas

n12. nov kell 15.00 Muusikamajas õpilaste KONTSERT
koos TARTU ELLERI-KOOLIGA

n13. nov kell 15.00 Teatri- ja Muusikamuuseumis BACHI
MINIMARATON - esinevad VHK muusikakooli
klavessiiniõpilased koos Otsa-kooli klavessiiniõppuritega

nKunstimaja
MEIE ÕILASTE-ÕPETAJATE-VILISTLASTE NÄITUSED:

nKloostri Aidas on üleval meie õpilaste HINGEDEAJA
NÄITUS.

n Riigikogus on eksponeeritud õpetaja MAARJA
UNDUSKI NÄITUS.

nGaleeris Aatrium Harju tn. 6 on meie vilistlase MARI
PREKUPI MAALIDE NÄITUS. Näitus jääb avatuks 21.
novembrini.

nPõhikool

nEsmaspäeval REAALAINETE PÄEVA KOGUNEMISED

10.00 algkool

11.00 5 .- 6. klass

12.00 7. - 9. klass

nKolmapäeval algkooli MARDIRONGKÄIK Toompeale.
Liikuma hakatakse kell 12.15

13.30-15.45 MARDISIMMAN Muusikamajas

Noorsooürituste korraldamise eest organisatsiooni Europa
Cinemas auhinna saanud Kino Sõprus kutsub eestikeelse
koguperefilmi PELIKANIMEES linastustele soodushinnaga.
Soome koguperefilm �Pelikanimees� on tuntud eesti
näitlejate häältega dubleeritud linnalugu Emilist ja tema
kummalisest sõbrast. Alates 4. novembrist saab seda filmi
külastada soodushinnaga 40 krooni, seda kuni 13.
detsembrini. Lasteaia- ja kooligruppidele kehtivad veelgi
soodsamad hinnad.
Lisainfo:
Tel 6466332, www.kino.ee

nReklaam


