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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

KRISTIINA SAU-EK  20.04
INGRID MEISTER  20.04

KLEIO KONSTABEL  24.04
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Vanematekogu 15.04

nKinnitati õpilase kaardi vorm.

nKalenderplaan. Arutati läbi järgmise õppeaasta
esimese poole kalenderplaan.

nKinnitati esimesse klassi soovijate vanematega
vestluste graafik

n1. aprillil võttis Tallinna Linna Volikogu lõpuks
vastu määruse õpetajate palgatõusu kohta. Ulle ja Kersti
esitasid Vanematekogule tutvumiseks ja ettepanekute
tegemiseks VHK palgajuhendi.

Kesklinna 4. klassi poiste rahvastepalli finaalturniirilt 4. koht.

GAG-i võimlas toimunud turniiril võideti
Humanitaargümnaasiumi 2:1 ja Liivalaia Gümnaasiumi 2:0.
Kaotusi kogunes kolm. Kindel 2:0 kaotus tuli avamängus vastu
võtta Kadrioru Saksa Gümnaasiumilt, kaks kaotust tulemusega
1:2 saadi veel Reaalkoolilt ja ka võitjalt GAG-ilt, seejuures olime
ainuke kool, kes suutis neid ühes geimis võita.
Võistkonnas mängisid: HANS JOHANNES PREEGEL, MART
LAUL, KARL IVAR MAAR, KENNETH PERT, TONY-PEETER
HAAV, JOHAN KARLSON, KARL-EERIK LUIGEND, SIIM
BRAZIER.

ALGAB VIIMANE, V ÕPPEPERIOOD, 1. nädal

nESMASPÄEV
XII klass 13.30 toimub võimlas tantsukursuse II pool.
Tähelepanu XI klassid!
Esmaspäeval kogunemise ajal toimub KLASSIDE
SUURPUHASTUS. Vajadusel saab juurde tuua riiuleid, siis on
aga poiste abi vaja.
X klassil klassijuhataja tund.

nTEISIPÄEV
XII R matemaatika proovieksam

nKOLMAPÄEV
XII klassi lavalise võitluse lahtine tund kell 12.30 peegelsaalis.

nNELJAPÄEV
X klassil algavad kultuuriajaloo (kunsti- ja muusikajaloo) kursused
8.15 - 9.50 muusikaajalugu mõlemal klassil koos
14.00 XI R ühiskonnaõpetuse uurimistööde kaitsmine
15.30 Õppenõukogu

nREEDE
23. aprillil kell 15.00 XII klassi uurimistööde kaitsmine.

Head õpetajad,

ootame teid

ABITURIENTIDE BALLILE
24. aprillil kell 15.00

Muusikamajas.

Laupäeval, 24. aprillil
kell 9.00 - 13.15
auditooriumis
psühholoog TOIVO NIIBERG'i loeng

MURDEEALISED LAPSED

Kõik on oodatud kuulama!

nPEDAGOOGIKAKURSUSE järgmised õppepäevad:

 23. aprillil kell 8.30 - 15.00 - KRISTA MÄGI räägib
hindamisest. Alustame ikka Muusikamajas.

24. aprillil kell 9.00-13.15 on auditooriumis TOIVO
NIIBERGI loeng murdeealiste laste probleemidest.

14. mail kell 9.00-15.30 MARE TUISU loeng
erivajadusega õppijast.

nTULE JA TUTVU! UUED RAAMATUD!
Teabeteenistuse riiulid muudkui korrastuvad ja nii on
üha rohkem ruumi pedagoogilise kirjanduse jaoks.
Eelmises Stuudiumis tutvustatud raamatutele on
tekkinud väärilist lisa. Tule, joo tassike kohvi ja vaata
ise, ehk leiad huvitavat lugemist. Vajadusel saab raamatu
nädalaks koju laenutada. Virge juures on vihik, kus
laenutus kirja panna.

Ingrid

nMiikaeli Ühendus

nGümnaasium

nKehakultuuri õppediivan


