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Armas koolipere!

Alanud on uus õppeaasta uute emotsioonide ja
mõtetega, uute sihtide ja valikutega. Ometi on
kõige selle uue juures säilinud ka midagi traditsioonilist - meie koolikultuur ning hea käitumine koolis ja koostöövalmidus ning head
suhted õpilaste ja õpetajate vahel on need märksõnad, mis igaüks endale kõrva taha võiks
panna. Nii ootame ka sellelt kooliaastalt õpihuvi ja häid tulemusi ning seda, et kõigilt oleks
koolis hea olla. Ühistundest saate lähemalt
lugeda ka leheküljelt 3.
Meie oktoobrikuu lehest leiate samuti nii
mõndagi vana ja traditsioonilist kui ka uut ja
omanäolist. Oleme uuendanud Lastekat, kirjutanud koolivestist ning sisse seadnud ökonurgakese, et ka kaasõpilasi roheliste mõtetega
nakatada. Lisaks sellele on uuenenud meie
toimetus, mis aitab kaasa uute ideede rakendamisele koolilehes.
Kui aga teil tekib mõni huvitav mõte, millest
lehes kirjutada või kui soovite lihtsalt oma
annet teistega jagada, andke kindlasti teada
meiliaadressil lennuk@21k.ee või otsige meid
koolipealt üles!
Soovin teile rõõmsaid mõtteid ja edukat
õppeaastat jätku!
Ene-Liis Teppo
Koolilehe peatoimetaja

Toimetus:
Ene-Liis Teppo, Sirelyn Rääk, Aksel Lõbu, Maarja Kooskora, Ellu
Arula, Kreete Järv, Karolina Kulle, Kadi Hainas, Kadi Viigi, Lisete
Velt, Kristen Aigro, Alan Paas
Kujundajad: Tuule Kivihall ja Andrea Tamm
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Uudised
Algab koolinoorte tervist
edendavate ideede konkurss

Tervise Arengu Instituut (TAI) kuulutas juba
kuuendat aastat välja noortele suunatud konkursi
"Tervist edendava idee projekt" ehk TEIP, et
innustada koolinoori tervislikumatele eluviisidele mõtlema.
Konkursile oodatakse noorte endi kirjutatud
ideeprojekte, mis aitaks muuta nende eakaaslaste
või nooremate klasside õpilaste käitumist tervislikumaks. Idee võib puudutada ükskõik missugust
tervisega seotud valdkonda, olgu see siis sport ja
liikumine, toitumine või lihtsalt hea tuju
loomine.
Konkurss toimub kahes vanuserühmas: 12 - 15 aastased ja 16 - 18 - aastased. TAI toetab mõlema
vanuserühma kolme parima ideeprojekti elluviimist oma kodukohas või koolis
10 000 krooniga. Lisaks muud auhinnad!
Vaata lisa TAI kodulehelt www.tai.ee

Avatud Eesti Fond ootab
noortelt julgeid ideid

Kooliaasta alguse puhul käivitab Avatud Eesti
Fond uue programmi, mis hakkab toetama uuendusmeelseid noorteprojekte. Noortefondist
saavad toetusi taotleda 15-29-aastased noored nii
registreeritud ühingu, üksikisiku kui vaba sõpruskonnana. Oodatud on julged ja omanäolised
algatused, mis innustavad noori kaasa rääkima
nende jaoks olulistel teemadel. Taotlusi saab
esitada igal ajal interneti kaudu ja toetatavatele
tegevustele piiranguid ei seata. oodatakse
projekte, mis soosivad noorte

kodanikuaktiivsust, kultuurilist sallivust, eesti ja
vene noorte ühistegevust või kaasavad vähemate
võimalustega noori. Toetussummad peaksid
üldjuhul jääma vahemikku 2 000 kuni 20 000
krooni.

Teadmiste võistlus

Ülelinnaline Teadmiste võistlus koolide võistkondadele toimub 19. novembril 2009 kell 15:00
Tallinna 21. Koolis.

Tuhandetel põhikooliõpilastel tuleb sooritada
Euroopa keeletest

Sellel ning järgmisel õppeaastal tuleb kokku 5500
põhikooli lõpetajal sooritada rahvusvaheline
võõrkeele test, millega Euroopa Komisjon soovib
tuvastada noorte keeleoskuse taseme. Testi sihtgrupp on kohustusliku haridustaseme lõpetajad
ehk 9. klassi õpilased, kes osalevad esmalt sügisel
sõeluuringus. Vastata tuleb 20 lühikesele küsimusele ja tulemustest sõltub omakorda, millisel
tasemel põhitesti õpilane saab. Keeleteste teevad
Eestis inglise või saksa keelt õppivad noored.

Noorte leiutajate riiklik
konkurss

Alanud on 2009. aasta noorte leiutajate konkurss
„Hoiame kokku". Osale ja võida väärikaid
auhindu!Tähtaeg: 30. oktoober 2009
Auhinnafond: 150 000 krooni, pärjatud saavad
parimad õpilased, juhendajad ja koolid.
Teema: „Hoiame kokku"
Osalejad: Kõik leiutamishuvilised 1.-12. klassini.
Loe lisa www.koolielu.ee
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Ühistunne

Lisete Velt 10c

Taas on kätte jõudnud sügis ja argipäevi täidavad pikad koolipäevad ning kindlasti on paljudel hinges igatsus ilusa sooja suve järele. Mõeldes
tagasi enda puhkusele, meenub palju toredat,
kuid eriliselt jäi südamesse siiski eestlaste suur
pidu, kus ka meie kool väärikalt oli esindatud.
Laulu- ja tantsupoed on meie rahva ühtehoidmise ja järjepidevuse sümbol. Iga viie aasta järel
saavad erinevatest Eesti ja maailma paikadest
tulnud inimesed kokku Tallinnas, kus veedetakse unustamatu nädal laulu, tantsu ja naeruga
ning kust ei puudu ka nutt ja väsimus. Kuid
eelkõige tundsime rõõmu ilusates riietes rahvaga
koosolemisest.
Kogu laulupeo protsess hakkab pihta aasta enne
suursündmust. Esmalt jagatakse kätte laulikud
ja alustatakse koorisiseselt lugude õppimist,
kuni ilmuvad teated esimestest eelproovidest,
kus ühiselt dirigentidega harjutatakse. Tundub,
et kellelgi ei teki küsimust, miks peame
kolmapäeva hilisõhtul laulma - see on kuskile
väga sügavale juurdnud harjumus, et laulupeoeelsel aastal nõnda on. Mis üldse kutsub
inimesi laulupeole? Ilmselt on selleks soov kuuluda kokku ning saada kõigiga üheks ja selle
tundeni jõudmiseks nähakse vaeva terve aasta,
kuni jõuab kätte suur “ülekuulamine”, mille
tagajärjel otsustatakse, kes laulab kaare all ja kes
publiku seas. Dirigent Aarne Saluveer on
öelnud, et iga kodanik väärib olla koos oma
rahvaga lauluväljakul ja laulda oma võimete
kohaselt, kas siis ühel või teisel pool. Loomulikult on lavale pääsenute arv palju
suurem - eestlased on ju laulurahvas. Kui positiivne vastus, nagu ka meie kooli kooridel, on
kätte saadud, pannakse laulikud natukeseks
kõrvale ja oodatakse hommikut, mil pealinnast
väljaspool elavad lauljad ja tantsijad bussi, laeva,

lennuki või rongiga teele asuvad, sest algamas
on peaproovid. Päevad täis pikki proove nii
lauluväljakul kui ka Kalevi staadionil on väsitavad, kuid selle kõigega kaasneb ka meeldiv
aktiivne seltsielu: elatakse üheskoos kooliruumides, osaletakse simmanitel, tutvutakse teiste
kollektiivide ja pealinna võludega. Meenub üks
vahva lugu sõpradega, kes Tartust tantsupeole
tulid. Üks päev venis nii pikaks, et bussid enam
ei sõitnud ning hakati kesklinnast Õismäele
jalutama. Üheskoos minnes ei tundunudki
plaan nii utoopilisena. Matka katkestas aga
tänava ääres autos istunud taksojuht, kes
lahkesti rahvariietes noori taksosse kutsus.
Kuulnud, et tantsijatel talle raha ei ole pakkuda,
oli ta sellegipoolest nõus tartlased ära viima, et
tunda ka ennast osalisena suures rahvapeos.
Nii jõuabki kätte kauaoodatud sündmus, mis
traditsioonide ja ülesehituse poolest iga kord
sarnane, kuid samas omanäoline on. Leelo
Tungal on öelnud, et laulupeod on nagu lapsed:
neid ei saa võrrelda, kõik on erilised ja erinevad.
Oli ka ÜhesHingamine eelnevatest teistsugusem.
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Alustati pillipeo korraldamise ning erakordselt
vahva TuleTulemisega, mille käigus toodi mööda
veeteid laulupeotuli Tartust Tallinnasse. Nii
toimuski ÜhesHingamise avamine sel korral
Admiraliteedi basseini ääres, kus lauldi, tantsiti,
peojuhtide poolt anti tulevanne ning Ülo Luht ja
Ants Soots lubasid, et tulemas on Euroopa parim
pidu.

Järgmisel päeval toimunud rongkäik oli seekord
rahva seas nii hinnatud, et peale registreeritud
osavõtjate ka paljud huvilised kaasa marssisid
ning seetõttu jõudis inimjada lõpp kätte hiljem,
kui arvestati. Kui tantsupeo esimene etendus
õnnestus suurepäraselt, rikkus laulupeo avapäeva
vihm ning osa publiku jaoks ka raskesti mõistetav
kava. Arvamusi laulupeo repertuaarist on mitmeid: mõned arvavad, et inimesed ei lähe
väljakule kvaliteetmuusikat kuulama, vaid millestki osa saama, teiste arvates on aga tähtis
esitada eestlastele meie oma maa suurepäraseid

heliloojaid, nagu näiteks Rudolf Tobias, Ester
Mägi, Arvo Pärt jt.
Teisel kontserdipäeval tajusid inimesed rohkem
äratundmis- ja kaasalaulmisrõõmu. Uued seaded
armastatud helilooja Raimond Valgre legendaarsetest lugudest, poistekooride esitatud Ruja
looming ning mudilaskooride poolt kõlanud
"Kommilaul" muutis rahva kohati ülemeelikuks.
Enne lõpulugusid muutus kogu väljak üheks.
Lauljate poolt algatatud lained kandusid edasi
publikusse ja nii mitu korda. Seda tunnet, mis
kaare all seistes valitseb, on raske kirjeldada.
Mõistus jääb vait ja kõik inimesed on samal
lainel. Ühel hetkel läheb nii ilusaks, et enam ei
suudagi kaasa laulda, on lihtsalt võimas ja hea
olla eestlane.
Peame olema uhked, et meil on tugev ja laiapõhjaline kultuur. On tunda, et inimesed muutuvad
aina enam nii mõistuse kui ka südame kaudu
rahvuslikumaks. Kui mõned aastad tagasi käis
vaidlus selle üle, kas eestlastel on üldse laulupidusid vaja, sest enam ei ole millegi vastu laulda, siis
usun, et laulda saab ka lihtsalt koosolemise rõõmust ning parema tuleviku nimel. Kui möödunud suvel tähistasime suurejooneliselt 140. aastat
esimesest laulupeost, võime sel aastal sama palju
uhkust tunda ka oma kooli saabuva 106. sünnipäeva üle. Tänu pikaaja-listele traditsioonidele
ja nende hoidmisele on meie kool säilitanud oma
tugevuse ja isikupära.

5|

Kuidas koolivestis lahe
välja näha?

Kristen Aigro 10c

Nagu kõigile teada, on sel aastal koolis uuenduseks koolivest. On neid, kellele see väga ei
meeldi, kuid on ka neid kes näevad oma koolivestis väga head välja. Otsisingi koolipealt üles
mõned huvitavad näiteid sellest kuidas oma
koolivestis lahe välja näha. Meie kõige pisemad
näevad alati oma sinises vestis väga armsad välja,
siin on pilt tüdrukust kena sinise seelikuga, mis
ilusti kokku tema vestiga. Noormees kannab

ruudulist särki ja teksasid, sellises kostüümis
näeks lahedad välja kõik poisid. Veel üks variant
on klassikaliste värvidega must, valge ja hall
ning lisatud on huvitavad aksessuaarid nagu
pärlitest lips ja traksid.

Ka keskkooli tüdrukud
leiavad vesti kandmiseks
huvitavaid
viise,
esimene kannab oma
musta vesti punase
ruudulise särgi ja teksadega, huvitavaks lisandiks on kikilips. Ning
teine tüdruk näitab, et
meie kooli vest näeb
väga hea välja ka rahvariide seelikuga. Võtke
kõik eeskuju neist huvitavatest õpilastest ning
leidke ka ise huvitavaid
viise kuidas oma koolivesti kanda.
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Huvitavad faktid
I.Q klassiﬁkatsioon
Geenius –üle 140
Väga ülim – 120-140
Ülim 110- 120
Normaalne 90-110
Nüri 80-90
Küsitava väärtusega 70-80
Totakas 50-70
Imbetsill 25-50
Idioot 0-25
Õppimise tasemed (neli kompetentsuse taset):
Alateadvuslik ebakompetentsus – sa ei tea, mida
sa ei tea, ei tunne puudujääki ega püüa seda parandada.
Teadlik ebakompetentsus – sa tead, mida sa ei tea,
tunned puudujääki, kuid ei pööra sellele veel tähelepanu.
Teadlik kompetentsus – sa tead, mida sa tead,
kuid oma teadmiste demonstreerimine nõuab
keskendumist.
Alateadvuslik kompetentsus – teadlikkus on sinu
loomuses ning sa oskad teisi õpetada.
Kas teadsid, et..
*Kui MySpace oleks riik, siis oleks see maailmas
suuruselt viies?
*Praegu on Google’i otsingute arv 31 miljardit
kuus, kuid kolm aastat tagasi oli see 2,7 miljardit?
*Tänapäeval on inglise keeles rohkem sõnu, kui
oli Shakespeare’i eluajal?
*Nädala jagu New York Times’i on kokku rohkem
informatsiooni, kui 18. sajandi inimesed
tõenäoliselt elu jooksul teada said?
*2013. aastal ehitatakse superarvuti, mis ületab
inimaju arvutusvõime ning on ennustatud, et
2049. aastaks on valmis arvuti, mis on võimsam
kui kogu inimsoo arvutusvõime?
*Enam kui 70% USA 4-aastastest lastest on juba
kasutanud internetti?

Ökonurgake

Sirelyn Rääk

Ma pole kunagi kahjuks suurem asi kirjutaja
olnud. Sellepärast ei leia mind üldjuhul ka
koolilehe toimetusest. See, miks üritan
praegu oma sõnaseadmisoskusest üle olla,
on tingitud hoopis kirglikust missioonitundest. Viimastel kuudel on mul kujunenud uus maailmavaade ja minu eesmärgiks
sai seda kõigi teistega jagada. Kõik algas ilmselt sellest, kui hakkasin oma tervisele
rohkem tähelepanu pöörama. Mingil hetkel
jõudsin järeldusele, et mida suuremas
kooskõlas olen ma loodusega, seda tugevamad on minu vaim ja füüsis. Inimene ja
loodus moodustavad imetlusväärse terviku
ja kui me tuleme tagasi oma juurte juurde,
hoiame tervemana nii ennast kui oma
keskkonda. Iga päevaga teen ma aina uusi
samme muutmaks oma elustiili inim- ja
loodussõbralikumaks, kuid ma tean, olenemata oma entusiasmist, et minust üksi ei
piisa. Õnneks leidsin ma “Lennuki” peatoimetaja Ene-Liisi näol inimese, kes jagab
minu kirge ning me otsustasime, et nüüdsest
saab olema igas väljaandes väike ökonurgake, et ka sind, armas koolikaaslane, ökopisikuga nakatada. Üheks minu suurimaks
ambitsiooniks on olnud noorte teadlikkuse
tõstmine. Selleks hakkangi igas numbris
andma soovitusi, ideid ja näpunäiteid, et
meist kõigist saaks rohelise mõtteviisi edasikandjad. Koos saamegi muuta maailma
ilusamaks!
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Esimese pisikese sammuna võid näiteks vaadata
üle oma toidulaua. Supermarketid on
tänapäeval täis puu- ja juurvilju, mille kasvatamisel on kasutatud pestitsiide- mürke, mida su
keha ei vaja ning mille tootmine on keskonnale
kahjulik. Parim viis mahetoitu tarbida, ongi
seda oma aiast või tädi peenra pealt näpata.
Sügisel pole midagi paremat kui puhtalt
kasvanud eestimaised õunad, pirnid ja ploomid,
millest hiljem kodus moosi vaaritada, hõrk
koogike valmis küpsetada või kooli näksimiseks
kaasa võtta. Sügise tormidega lendavad meie
ümber ka vastikud viirused, millest hoidumiseks
võib kasutada vanaema küüslaugunippe. Küüslauk toimib kui looduslik antibiootikum,
tugevdab immuunsüsteemi ja ergutab mälutegevust, et keegi tundides ära ei kustuks. Küüslauk
teeb ka naha ilusaks. Kui sa oled väsinud punnikeste teepuuõliga tupsutamisest või kalliste
kreemide kasutamisest, siis proovi küüslaugu
verd puhastavat toimet. Otse näonahale küüslaugu määrimine on küll tõhus, aga seda tuleb
teha ettevaatlikult. Puhas küüslaugumahl võib
tekitada
kergele põletusele sarnanevaid
nähtusid.?Küüslaugu menüüsse lisamine annab
samalaadse tulemuse.
Õhtuseks kosutuseks võid valmistada ühe
mõnusa leivakatte:
Võta 0,5 kg mett, peenesta sellesse 250 g küüslauku ja 250 g sibulat. Sega juurde 250 g riivitud
mädarõigast ning jõhvikaid või muid hapukaid
marju. Hoia segu 3 päeva külmikus ja lase heal
maitsta.
Tee endale ja loodusele pai!

Veel mõned põnevamad
faktid...
Milliseid lilli sünnipäevadeks kinkida:
Jaanuar – Nelk, lumikelluke
Veebruar – Kannike, võõrasema
Märts – Nartsiss, kannike
Aprill – Karikakar, lillehernes
Mai – Viirpuu, maikelluke
Juuni – Roos, kuslapuu
Juuli – Kukekannus, vesiroos
August – Gladiool, moon
September – Verev-lehtertapp, aster
Oktoober – Saialill
November – Krüsanteem
Detsember – Iileks, nartsiss

Tänapäeva seitse maailmaimet:
1. Chichen Itza, Mexico
2. Machu Picchu, Peru
3. Suur Hiina Müür, Põhja-Hiina
4. Lunastaja Kristuse kuju Rio de Janeiros,
Brasiilias
5. Taj Mahal’i tempel, India
6. Petra, Jordaania
7. Kolosseum, Rooma
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LASTEKAS
Heihei! Mina olen Tuustik! Ühel kenal
sügispäeval mööda kesklinna jalutades, nägin Raua tänava alguses üht
ilusat maja. Hoonest kiirgas soojust ja
heatahtlikust, mis lausa kutsus mind
kooli avastama! Ma ei suutnud end
tagasi hoida ning kiikasin ukse vahelt
sisse. Sellest sai alguse pikk ringkäik
maja sisemuses. Käinud läbi kõik koolimaja nurgad, leidsin ma enesele imemõnusa pesa katusekorrusel. Sättisin
valmis hubase aseme ning seadsin end
koolimajja sisse. Nüüd saan teie tegemisi hoolikalt jälgida ja lahutada teie
meelt mõnusate nuputamisülesanneProovi, kas suudad lahendada ära meie
tega. Loodan, et ka teie kirjutate ja
kooli teemalise ristsõna!
joonistate mulle midagi vahvat, mida
Meie kooli...
saame järgmises lastekas avaldada!
1)... laul?
Kuna olen väga-väga uudishimulik, ei 2)... esimene oodatuim
saanud ma vastu panna soovile siin puhkus?
majas kõik nurgad läbi käia ja kõike 3)... kõige suure
põnevat uurida. Ei tea, kas ka sina oma joonelisem üritus?
kooli kohta kõike tead? Proovi vastata 4) ... esimene
võõrkeel?
nendele väikese nipiga küsimustele!
1)Mitmendal korrusel asub see
ruum, kust saab näiteks
plaastrit paluda või
temperatuuri mõõta?
2)Mis tarku esemeid täis ruum
asub kolmandal korrusel?
3)Millises riigis asub see kuju,
mille pilt ripub aatriumis?
4)Kuidas kutsutakse seda
ruumi, kus on teie kooli ja selle
tublide õpilaste kõik võidetud
karikad ja muud auhinnad?
5)Millised kaks enda liigutamiseks
vajalikku
ruumi asuvad teineteise kohal?
6)Mitu õpilast õpib sellel
õppeaastal Tallinna 21. Koolis?
7) Mitu kraani on kooli sööklas?

5) ... puhvetitädi?
6)... A- klasside laulukoor?
7)... õpilasfirma?
8)... koolileht?
9)... kohustusliketusese?
rii

Ülekooliliste ürituste plaan
Nr

Tegevus

1.

Teadmistepäeva aktused

2.

Aeg

Sihtrühm

Korraldaja

1. september

1.-12. kl.

huvijuhid

Kooli 106. sünnipäev

2. oktoober

1.-12. kl.

klassijuhatajad

3.

Multimeediaprojekt ﬁlmimuusikast.

1.-6. oktoober

8.-12. kl.

huvijuht

4.

Jõuluaeg

5.

24. Kunstinädal Island

6.

Sõbrapäev

7.

EV aastapäevale pühendatud aktused 22. - 23. veebruar 1.-12. kl.

8.

Konkursid
Etlejate konkurss
Solistide konkurss „MI-NOOR”

14.-23. detsember 1.-12. kl.
10b kl.
ja klassijuhataja, huvijuhid
Piparkoogimaania
14.-18. detsember 1.-12.kl.
õpilasesindus,
huvijuhid
Kooli jõulukontsert lastevanematele 21. detsember
1.-12.kl. muusika ainekomisjon,
huvijuhid, ringijuhid
Jõulukontserdid õpilastele
23. detsember
1.-12. kl.
huvijuhid

Instrumentalistide konkurss

11.-15. jaanuar

1.-12. kl. 11c kl. ja klassijuhataja,
huvijuhid, ringijuhid

12. veebruar

1.-12. kl. 10a kl. ja klassijuhataja,
huvijuhid
huvijuhid

18. november
5.-12. kl.
näiteringijuhataja
27. jaanuar eelvoor 1.-12. kl.
muusikaõpetajad
5. veebruar ﬁnaal 1.-12. kl. õpilasesindus, huvijuhid,
3. märts

7.-12. kl.

õpilasesindus,
huvijuht
5.-12. kl. kehalise kasvatuse
ainekomisjon, huvijuhid

Tantsukavade konkurss

24.-26. märts

9.

50. Kevadkontsert

14. ja 15. aprill

1.-12.kl.

muusika ainekomisjon,
ringijuhid, huvijuhid

10.

Lemmikloomapäev

27. mai

1.-11. kl.

8d kl. ja klassijuhataja,
huvijuhid

