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Projekt „Linnas on äge! Maal on äge!“ 

Ajavahemikul 25.01.2018 - 28.01.2018 meie gümnaasiumis toimus projekti „Linnas on äge! Maal on äge!“ 

esimene noorte kohtumine. „Noorte kohtumised“ projekti eesmärgiks on soodustada Eestis elavate erineva 

kultuuritaustaga noorte suhtlemist ja arendamist. Meie projekti partner on Maidla Noortekeskus ja Maidla 

kooli õpilased. Esimese kohtumise raames tulid Maidla küla Lüganuse valla noored meie kooli õpilaste 

juurde Tallinna, et osaleda projektis „Linnas on äge, maal on äge!“, et  koos diskuteerida maal ja linnas elu 

üle, leida  ühist ja erinevusi, koos osaleda töötubades, käia ekskursioonidel, ületada keelebarjääri, õppida 

meeskonnas ja  leida uusi sõpru. Projekt „Linnas on äge! Maal on äge!“ korraldatakse Eesti Haridus- ja 

Teadusministeeriumi, SA Arhimedese ja Hasartmängude maksunõukogu toetusel. 

 

Meediakursus TMRG gümnaasiumi õpilastele Arvo Iho juhendamisel 

Jaanuaris 2018 stardis meie koolis uus projekt “Meediakursus gümnaasiumi õpilastele Arvo Iho 

juhendamisel”. Projekti eesmärk on arendada Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi gümnaasiumi 

osa õpilaste meediapädevust Tallinna Ülikooli filmirežii dotsendi ja tuntud Eesti filmitegija Arvo Iho 

juhendamisel. Kolme kuu jooksul meediakursuse ajal saavad õpilased baasteadmised erinevate 

meedialiikide kohta, külastavad meediaga seotud asutusi ja teevad praktilisi meediaproduktsioone 

professionaalse juhendaja käe all. Osa õppetunde toimuvad Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide 

ja kommunikatsiooni instituudis (BFM), mis võimaldab õpilastel tunda ennast professionaalse filmikooli 

tudengitena  ja saada aru, kuidas päriselt toimub elu professionaalses ja kaasaegses filmikoolis ja 

meediamaastikul. Osa tunde toimub Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi ruumides. Projekt 

“Meediakursus TMRG gümnaasiumi õpilastele Arvo Iho juhendamisel” on toetatud Haridus- ja 

Teadusministeeriumi ja Integratsiooni Sihtasutuse poolt. 

 

RMK konkurss „Eesti koolilaste metsapostkaart“ 

2017. aastal 15. korda viis läbi RMK konkursi „Eesti koolilaste metsapostkaart“, mille teemaks oli 

„Salapärane mets“. Kokku ligi 200 erenevast haridusasutustest saadeti konkursile 4160 postkaarti, millest 

valiti välja 36 parimat. Parimate tööde hulgas on ka meie 7.b klassi õpilase Aleksandra Boitsova töö 

„Muinasjutt sügiseses metsas“.  

 

Intellektuaalne maraton ROSTOK 
26.jaanuaril toimus linnaosa voor matemaatikas. 2. koha said meie kooli õpilased Inga Svetlova ( 2.klass) 

ja Jaroslav Guraltšuk (3.klass). 

19.jaanuaril toimus maraton "Rostok"i linnaosa voor vene keeles. Meie õpilased esinesid väärikalt: 2. 

klasside õpilaste seas 2. koha sai Aleksi Bobr, 3. klasside õpilaste seas 2. koha sai Kirill Dol ja 4. klasside 

parim oli Anna Arsenjeva. 

 

Vabariikliku õpilasetlejate konkursi Tallinna eelvoor 

1. veebruaril 2018 toimus Tallinna 32. Keskkoolis traditsiooniline vabariikliku õpilasetlejate konkursi 

Tallinna eelvoor. Meie koolist võistlesid Taisija Šapovalova 4.a klassist, Aleksandra Doll 9.b klassist ja 

Darja Gavriltšenko 12.klassist. Nende etteasted olid ilmekad ja kõrgel tasemel. Eriti edukas oli Darja 

Gavriltšenko esinemine- ta sai eripreemia ja oli "Publiku lemmik". 

 

 


