Infoleht
kas teate, et . .

» meieKeele-reaalklassi
(10A) katsetel osales koos
kooli õpilastega 369 õpilast.
» koosKeelemeiehumanitaarklassi
(10C) katsetel osales
kooli õpilastega 436 õpilast
» häid19.tulemusi
– 27. aprillini toimuvad vestlused katsetel
saavutanud teiste koolide õpilastega.

» aprilliks.
10A ja 10C klasside nimekirjad selguvad 30.
» kandideeris
Inglise keele süvaõppega 7. klassi
koos meie kooli õpilastega 76 õpilast. Klassi nimekiri pannakse üles 21. aprillil
kooli koduleheküljel.
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22. aprill 2004

jätkuvad kooli
tasemetööd 7.-11. klassidele

»» 3.3. klassi
eesti keel - 21. aprill
klassi matemaatika - 5. mai
»» 6.6. klassi
eesti keel - 22. aprill
klassi ajalugu - 6. mai
» 6. klassi matemaatika - 13. mai
» klassile,
7. klassid - ajalugu 27. aprillil (B; C; D
7A teeb tasemetцц mai II nädalal)
» 8. klassid – emakeel 23. aprill
»» 9.9. klassi
infotehnoloogia - 29. aprill
klassi ühiskonnaõpetus - 12. mai
» 9. klassid
– kodanikuõpetus 12. mai
(Haridusministeeriumi poolt korraldatud)

algasid
riigieksamid !

» riigieksamikirjandi.
17. aprillil kirjutas 103 abiturienti emakeeles
Kümne antud teema seas
olid enim populaarsed järgmised teemad:
Iga valik sulgeb mõne ukse
Inimene on rohkem oma aja kui oma isa nägu
Meedia annab, meedia võtab

» 4.Järgmine
riigieksam on ajalugu, mis toimub
mail.
» kodulehekülge!
On selgunud koolieksamite ajad. Jälgi kooli

» 10. klassid – vene keel 15. aprill
» 6. mai
11. klassid – matemaatika 3. mai
11A

(B, C),

rahvusvaheline
konkurss

» rahvusvaheline
24. aprillist - 2. maini toimub Moskvas
koorikonkurss, millest võtavad osa meie kooli A- lastekoor ja Tallinna
Poistekoor. Õpetajatest sõidavad Moskvasse
kaasa Lydia Rahula, Andres Kask ja Alla Kirillova.

autasustamine
» koolis
21. aprillil algusega kell 15.00 toimub meie
2003/2004 õa. olümpiaadide Tallinna
piirkonnavoorudes väga häid tulemusi saavutanud õpilaste ja nende juhendajate-õpetajate
autasustamine.
Tallinna 21. Koolist on palutud :
Kais Allikivi, 7. klass, emakeel, II –III koht
õp. Haab
Liivi Plumer, 8. klass, geograaﬁa, II koht
õp. Suursaar
Tene-Riin Vaarmann, 7. klass, muusika, III koht
õp. Maasik
Mattias Linnap, 11. klass, informaatika, II koht
õp. Toom
Mattias Linnap, 11. klass, füüsika, II-III koht
õp. Tibar
Aivo Tamm ja Silver Jakobson, 12. klass
majandus, I koht , õp. Vodja

» Õpetajate
23. aprillil kell 12.00 autasustatakse Tallinna
Majas võistluse Euroopa koolis 2004

mis tehtud, mis teoksil

» õpetajad
19. aprillil vaatlesid 7A ja 7B klass ning
Maarika Paun, Sanne Haab ja Urve
Tiimus Matsalu looduskaitsealal linde ning
taimestikku.

» kooli
13. aprillil toimus Salme kultuurikeskuses 44.
kevadkontsert!
» Haridusameti
23. apr. toimub Tallinna 21. Koolis Tallinna
vastuvõtt olümpiaadide võitjatele. Kontserdil esinevad Tütarlastekoor õp.
Kadri Mägi juhatusel, lastekoor ning ansambel
TPK 7 õp. Lydia Rahula juhatusel.

» raldusel
23. aprillil toimub Tallinna Haridusameti korprojekti “Euroopa koolis” võitjate
autasustamine Õpetajate Majas. Kontserdil

» viimase
30. aprillil kell 13.00 toimub abiturientidele
koolikella aktus! Korraldavad 11b
klass ja õp. Epp Raag

» Poistekoor
25. apr.-2. maini osalevad Tallinna
ja kooli lastekoor õp. Lydia Rahula juhatusel Moskvas rahvusvahelisel koorikonkursil “Heliseb Moskva”.

» Toometi
Lemmikloomade päevad koostöös Tiina
kliinikuga toimuvad 27. ja 28. mail.
» sõpruskooli
29. maist kuni 3. juunini on meil külas
Gymnasium Corvinianum
noortekoor Saksamaa Liitvabariigist.

» metsa
10. mail läheb 10b klass Tudu metskonda
istutama.
» – kooli
16. mail istutavad puid laulupeost osavõtjad
tütarlastekoori lauljad.

Infoleht

võitjaid. Meie koolist on palutud autasustamisele
Sarah Marion Mikk, Anne Ruusmann, Marje
Möder, Kaspar Oja, Juhan Kilumets

esinevad ansamblid “Valguskiir” ja TPK 7 хp.
Lydia Rahula juhatusel, IIA ja IIIA klasside
ansamblid õp. Mare Maasiku ja Lydia Rahula
juhatusel ning solist Artjom Savitski.
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