
 

 
 

 

TMRG MAIKUU HARIDUSTEGU 

 

TMRG õpilaste 1.kohad spordivaldkonnas  

6.a klassi õpilane Kim Nagorski sai 1.koha Eesti Meistrivõistlustel laevamudelispordis, mis toimus 26.-

27.mail Narvas. 2.b klassi õpilane German Petrov sai allveeujumise võistlustel esindades spordiklubi 

"Akvalang" 1.koha. 6.a klassi õpilane Polia Rõžikova sai 1.koha 200 m. distantsil allveeujumises Soomes. 

3.b klassi õpilane Maria Nebogatikova sai 12.-13.mail Läti Kekava linnas  rahvusvahelistel 

iluvõimlemisvõistlustel “Stars 2018” 1.koha. 4.c klassi õpilane Milena Rudik „Mesikäpa“ turniiril Põlvas 

käsipallis sai 1.koha.  

 

SEB Maijooks 2018 

19.mail 2018 meie gümnaasiumi võistkond osales maijooksus. Meie kooli töötajate meeskond läbis edukalt 

7 kilomeetrit, kõik said kingitusi ja positiivsid emotsioone esinandes meie TMRGi. 

 

Emadepäeva kontsert. 

17.mail 2018 toimus õpilaste kontsert lastevanematele. Kontsert toimus meeldivas ja soojas õhkkonnas 

TMRGi aulas. 

 

Lõimumine läbi koorimuusika 

9.mail lõimumisprojekti "Lõimumine läbi koorimuusika" raames Rootsi-Mihkli kirikus toimus kontsert 

"Hingemuusika", milles osales Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi lastekoor. 

 

Workouti võistlus TMRGs 

29.mail 2018 toimus meie gümnaasiumis Esimene workouti võistlus, mille korraldasid vanemate klasside 

õpilased kehalise kasvatuse õpetaja Tõnu Kaukis juhendamisel kahes nominatsioonides: fristail ja 

normatiivid. 

 

Hiina köögi töötuba 

24. mail 2018 meie koolis toimus hiina köögi töötuba, mille viis läbi meie hiina keele õpetaja Ksju Yang. 

Said valmis rahvusköögi road: sealiha magus-hapu kastmes, terav juurviljaraguu seentega. Õpetajat aitasid 

hiina keelt õpivad õpilased ja 10.klassi tüdrukud. 

 

Etendus "Buratino" 

23.mail Karabass-barabassi nukuteater 4.a klassist näitas vanematele etenduse "Buratino". 

 

Muinasjuttude festival 

10. mail 2018 4.c klassi õpilased esinesid Vene kultuurikeskuse laval  muinasjutuga 

"Uutmoodi  Punamütsike" Irina Voronaja juhendamisel Muinasjuttude festivali raames. 

 

Rändav bioklass TMRGs 

23. mail 2018 „Rändav bioklass“ külastas meie kooli. Projekti "Rändav bioklass" eesmärgiks on tutvustada 

koolinoortele eluteadust ning suurendada nende huvi biotehnoloogia valdkonna vastu. Bioklassis osalesid 

meie kooli 10.-12. klasside õpilased. Projekti eesmärgiks on populariseerida loodusteadust, tutvustades 

õpilastele tänapäevaseid DNA analüüsi meetodeid ja andes neile võimaluse töötada kaasaegse 

laboriaparatuuriga. Tegu on koostööprojektiga Tartu Ülikooli ja Thermo Fisher Scientificu vahel, mida 

rahastab SA Archimedes projekti Teeme+ raames koos Euroopa Liidu (Euroopa Regionaalarengu Fond) 

toetustega. 



 

Talgud 2018 TMRGs 

4. mail 2018 korraldas Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium Mustamäe linnaosa koristustööd „Talgud 

2018“. Antud üritus on saanud traditsiooniliseks kooliürituseks, milles osalevad kõik Tallinna Mustamäe 

Reaalgümnaasiumi klassid, õpetajad ja isegi lastevanemad. 

 

Kestliku arengu nädal #SDGnädal2018 
Meie kool "UNESCO koolid" organisatsiooni koosseisus viis läbi palju huvitavaid üritusi: Mobiilflashmob 

"KAE 3 Tervislik eluviis" ja loengud 17 globaalsete eesmärkide teemadel, mis on välja töötatud ÜRO poolt 

2015-20130.aastateks ning sai endale "Kõige aktiivsema organisatsiooni" tiitli kestliku arengu nädala 

ürituste raames, mis oli korraldatud MTÜ Mondo poolt. Meie gümnaasium sai peaauhinda digiõppevahendi 

Subatomiс. 

 

Aasta Kool 2018 kandidaat 

Mai kuus kandideeris Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium tiitlile Aasta Kool 2018. Me valmistusime 

kooli promovideo ja täitsime ankeeti, kus kirjutasime miks Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium on kõige 

ägedam ja peaks pälvima Aasta Kool 2018 tiitli. Ankeedis kirjutasime kooli andekamatest õpilastest ja 

vilistlastest, TMRG tublimatest ja initsiatiivikatest töötajatest, kooli ägedamatest üritustest ja projektidest. 

Juuni alguses TMRG sai SA Innove ja Haridus-ja Teadusministeeriumist tänukiri Aasta Kool 2018 

konkurssil osalemise eest. Meie promovideo saate vaadata kooli TMRG Youtube kanalil: 

https://www.youtube.com/watch?v=8yywndzzkAQ&feature=youtu.be 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8yywndzzkAQ&feature=youtu.be

