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TMRG APRILLI KUU HARIDUSTEGU 

Projekt „Linnas on äge! Maal on äge!“ 
Ajavahemikul 20.04.2018 - 23.04.2018 meie gümnaasiumis toimus projekti „Linnas on äge! Maal on 
äge!“ teine 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. Teise kohtumise raames tulid meie kooli õpilased Maidla küla Lüganuse valla 
noorte juurde Ida-Virumaale, et osaleda projektis „Linnas on äge, maal on äge!“, et  koos diskuteerida 
maal ja linnas elu üle, leida  ühist ja erinevusi, koos osaleda keraamika, leiva küpsetamise, meedia ja muu 
töötubades, käia metsaretkas, külastada talusid, osaleda fotojahil ja erinevatel ekskursioonidel, ületada 
keelebarjääri, õppida meeskonna tööd ja  leida uusi sõpru. Projekt „Linnas on äge! Maal on äge!“ 
korraldatakse Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi, SA Arhimedese ja Hasartmängude maksunõukogu 
toetusel. 

X Laste rahvaloomingu festivali Kaleidoskoop+  
16.-20.04.2018 toimus Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis X Laste rahvaloomingu festival 
Kaleidoskoop+. Festivali eesmärgiks on eesti rahvuskultuuri  säilitamine ja tundmaõppimine ning samuti 
ka teiste kultuuridega tutvumine. Festivali raames korraldati näitus „Oleme erinevad ja see on tore!“, 
erinevad ekskursioonid, temaatilised tunnid, eesti rahva tantsu meistri-klassid, joonistamise õppetuba 
Tauno Kangro juhendamisel jne. 
17. aprillil toimus festivali Kaleidoskoop+ raames suurejooneline üritus – Tallinna laulu- ja tantsu 
kollektiivide galakontsert, millest võttis osa rekordiline rühmade arv – 29 kollektiivi, esitades ligi 40 
rahvalaulu ja rahvatantsu. Galakontserdi Kaleidoskoop+ avas tervitussõnadega Tallinna Mustamäe 
Reaalgümnaasiumi direktor Natalja Vergun soovides osalejatele häid kontserdielamusi ja särtsakaid 
esinemisi suurel laval Vene Kultuurikeskuses. Festivali  galakontserdil oli esindatud eesti,vene, 
valgevene, ukraina, armeenia, moldova, türgi, slovakkia, saksa, bulgaaria ja india kultuur – kõik 
esinemised  olid eredad  ja  värvirikkad  nagu  kaleidoskoopki. Autasustamise tseremoonial said kõik 
koori- ja tantsukollektiivide juhid diplomid ning kingitused.  

Euroopa Liidu riikide rahvuskultuuride foorum TMRGs 
18. aprillil  toimus Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis  Euroopa Liidu riikide rahvuskultuuride 
foorum, kus õpilased arutasid Euroopamaade sotsiaalseid, ökoloogilisi ja  majanduslikke probleeme. 
Koolifoorum on koht, mis  ühendab aktiivseid  ja  andekaid noori, kes  on valmis  avalikult  rääkima meid 
puudutavatest päevakajalistest probleemidest. Iga klass esindas üht riiki, toimus  diskussioon, mille  
jooksul  arutati  nende  probleemide  lahendamise  võimalusi. 

Kokakonkurss TMRGs 
5. aprillil 2018 toimus Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis kokakonkurss. Konkursi teemaks oli 
"Tervislik toitumine ja kevadine tuju“. Konkurss koosnes kolmest etapist: tervitus ja teoreetiline osa, 
"maitsev kast" ja kodutöö. Kõik osalejad olid väga tublid! Žürii hindas laua serveerimist, töökoha puhtust 
ja hügieeni järgimist.  

Lauri Laats TMRGs 



05.04.2018 oli meie gümnaasiumis külas Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats ning andis 10. ja 11. 
klasside õpilastele ühiskonnaõpetuse tundi. 

Ilukirja konkurss TMRGs 
Aprilli kuus toimus Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis traditsiooniline ilukirja konkurss, kus 
igaaastaselt õpitakse meie kooli lastele ilukirja algtõdesid ning lapsed teevad oma käega kauneid kaarte.  

Nutikuu TMRGs 
Aprilli kuus toimusid meie koolis huviringi „Robootika LTTs“ raames, Tallinna Haridusameti toetusel, 
kosmosetunnid „Marsikulguri päästeoperatsioon. Missioon 2“.  
17. aprillil osalesid meie kooli õpilased Tallinna Südalinna Kooli robootikapäeval. Smart-viktoriini 
ülesannetega  said  meie kooli õpilased edukalt  hakkama, ehitasid labürinti, dešifreerisid  kirju, 
programmeerisid ja panid  roboteid  kokku.  
26. aprillil Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium korraldas innovaatiline õppetund-koolitus lasteaedade, 
algkooli ja põhikooli õpetajate jaoks, kus räägiti, kuidas kasutada rooboteid looduse tunnis. Iga osaleja sai 
nii teoreetilised teadmised kui ka praktilised robootika algteadmised. Teemaks oli „Roomajad“ ning iga 
õpetajal sai valmiks tunni lõpuks üks programeeritav krokodill. Innovaalituse õppetundi viis läbi TMRG 
robootika huviringi juht Andrei Kuntsmann ja reaal- ja loodusteaduste õpetaja Irina Tšitšeeva. 

TMRG – Aasta Kool 2018 kandidaat 
Aprilli kuus kandideeris TMRG Innove ja Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldataval konkursil Aasta 
Kool 2018. Projekti raames sündis maailmale kooli 2-minutiline video ja ankeet piltidega, mis annavad 
võimaluse esile tuua kooli õpikeskkonda, koolipere tänapäevasust, põnevaid õpilasi ja õpetajaid.  
Kümne parima kooli videoid ja koole tutvustab ETV saade Terevisioon. 1. juunil ETV saade Terevisioon 
läheb eetrisse võitjakoolist.


