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TÄNAME, KIIDAME!  

 Täname: 

-  kõiki õpilasi ja õpetajaid, kes andsid oma panuse iseseisvuspäeva aktuse korraldamisele 

ja läbiviimisele 

- 6.-9. klasside õpilasi, kes osalesid  Kalamaja Põhikooli vene laulude konkursil ja 

kõnevõistlusel. Täname vene laulude konkursi korraldajaid  Irena Volkovat ja Triin Läänet 

ning kõnevõistluse korraldajaid  Elle-Riin Ulfsakit ja  Reet Laurissoni 

- kõiki klasse raadioviktoriini „Eesti Vabariik 99“ osalemise eest. Täname korraldajaid  Brita 

Pilli ja  Kristina Ruuset.  

 Täname ja kiidame Kalamaja Põhikooli tantsugruppi KPK-Kalamaja Põhikool, kes saavutas 

Koolitants 2017 4.-7. klasside konkursil eripreemia keerulise teema nutika lahenduse eest ja 

publiku lemmiku preemia. Juhendaja õp Margarita Vähejaus.  

 Täname õpilasesindust sõbrapäeva korraldamise eest. 

 Täname Kalamaja Põhikooli poistekoori, kes pääses edasi laulupeo ettelaulmiselt.  

 Täname Kalamaja Põhikooli 7. klasse, kes saavutasid matemaatikavõistlusel Nuputa Tallinna 

voorus 7. koha.  

 Täname Darius Koske, kes saavutas matemaatika vabariikliku olümpiaadi Tallinna 

piirkonnavoorus 7. klasside arvestuses 6. koha.  

 Täname Lagle Kaubit, kes saavutas inimeseõpetuse vabariikliku olümpiaadi Tallinna 

piirkonnavoorus 6. klasside arvestuses 6. koha.  

 

ÜLDINFO  

 Direktori kohusetäitjaks  on määratud Thea Mältsamees.  

 Esimeste klasside õpilastele elukohajärgse kooli määramise taotlusi saab Tallinna 

Haridusametile esitada 1.–15. märtsini 2017, täpsem info Tallinna Haridusameti kodulehelt. 

PROJEKTID  

 Kalamaja Põhikool osales projektis "Küünlaümbristejaht ja patareijaht  2016 - 2017", õpilased 

kogusid 333,55 kg patareisid ja 59 832 küünlatopsi. Kool tänab kõiki osalejaid! 



 kp.tln.edu.ee  

 16.-17. veebruar toimusid Kalamaja Põhikooli talispordipäevad,  toimusid suusalaagrid 

Kõrvemaal ja Piiri spordibaasis. 

ÕPPETÖÖ 

 Kolmanda veerandi hinded pannakse välja 15.03.2017. 

 Kevadvaheaeg on kuupäevadel 18. märts 2017 kuni 26. märts 2017. 

 

HUVITEGEVUS  

 

 Palume lapsevanemaid kooli teavitada lapse koolivälistest saavutustest (osalus koolivälistes 

projektides, võistlustel jm). Info edastada klassijuhatajale. 

 

 TULEKUL 

10.03 Tallinna koolide 5.-6. klasside matemaatika olümpiaad  

11.03 Kalamaja Põhikool osaleb kooliteatrite festivalil KRÕHV 

14.03 kell 9.00  1.-3.klassidele Eesti Kontserdi kontsert-loeng „Põhjamaine rännak“ 

15.03 kell 12.00 Luulekonkurss Karjamaa Põhikoolis  

15.03 kell 18.00 Kalamaja Põhikooli solistide, ansamblite, mudilaskoori kontsert „ Väike Ööbik“ 

Hopneri majas.  Olete palutud kontserdile! 

16.03 08.00 1.-9. klasside matemaatika võistlusmäng „Känguru“. 

 

 

 

 

 

 

Eelnevate punktide täpsem informatsioon on leitav kooli kodulehel kp.tln.edu.ee ja Facebookist  

 


