INFOLEHT 2
Õnnelik on see,
kes oma tööd rõõmuga teeb
ja tehtust rõõmu tunneb.
Toredat kooli sünnipäeva
ja meeleolukat õpetajate päeva!
Täname õpilasi ja võõrkeelte
õpetajaid esinemiste eest Euroopa
keeltepäeval

Kooli sünnipäev

2. oktoobril saab meie kool 107aastaseks! Jalutage Kadriorgu ja
vaadake ka meie esimest koolimaja
aadressil J. Poska tn. 6A
1. oktoobril kell 10.00 võib kuulda
raadiosaadet.
Alates kella 11.00 toimuvad
aktused:
kell 11.00 - 1.-3.kl
kell 12.00 - 4.-6.kl
kell 13.00 - 7.-9.kl
kell 15.00 - 10.-12.kl
Õpilased pidulikus riietuses!
1. oktoobril käivitub kooli
koduleheküljel ka mälumäng
"Killukesi koolipäevilt". Võta osa!

1. oktoober 2010

Teated
2010/2011 õppeaasta
olümpiaadide info ja juhendid on
kättesaadavad Tartu Ülikooli
Teaduskooli aadressil
http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

10. - 15. septembrini toimus 2010.
a Euroopa kultuuripealinnas
Essenis rahvusvaheline noorte
kultuurisümpoosium, millest võtsid
Eesti esindajatena osa 21. Kooli kui
"Koolid - tuleviku partnerid"
liikmeskooli õpilased Liisa Helena
Lumberg ja Helen Kristi Loo 12C
klassist.
Rahusvaheline E-ajaleht "KLICK"
ootab kaastöid. Info saksa keele
õpetajatelt. Rubriiki ELU toimetavad
Stina Maria Raid 12B ja Robin
Teever 11B.
Alates 20. septembrist kuni
õppeaasta lõpuni töötab meie
koolis vabatahtlikuna Johannes
Kristensen Saksamaa
Liitvabariigist.
Alates 26. septembrist jätkub
koostööprojekt "Rahvusvaheline
majanduspraktika". Täiendavat
infot saab õpetaja Maarika Paunalt.

30. septembril algusega kell 15.30
toimub 7. - 12. klasside õpilastele,
kes soovivad osaleda
emakeeleolümpiaadil Tallinna
Inglise Kolledžis emakeeleolümpiaadi infoseminar.
30. septembril saavad alguse selle
õppeaasta kesklinnakoolide
spordivõistlused. Esimeseks alaks
on 3. – 7. klasside
murdmaateatejooks Tuletõrje
staadionil. Osalevad 5-liikmelised
võistkonnad.
5.oktoobril, õpetajate päeval,
juhivad kooli direktor Rene Treier
12A, õppealajuhatajad 7.-12.kl
Taavi Rebane 12A ja 1.-6.kl Gerli
Tammiste 12B. Huvijuhtideks on
Mailiis Mägi ja Matilde Matvere
12C, kooli arendusjuht on Indrek
Tops 12C.
Traditsiooniliselt on sel päeval 3. ja
4. tunni ajal külalisõpetajateks 12.
klasside õpilased. Alates kella
12.00 järgneb tavapärane
koolipäev.
5. oktoobril töötab pikapäevarühm
kella 15.30-ni.
5. oktoobril toimub
bioloogiaolümpiaadi koolivoor 7.
klassi õpilastele Tallinna Loomaias.
Küsimusi saab loomaia
põhjaväravast bioloogiaolümpiaadi
info-punktist kell 12.00-16.00.
Bioloogia-olümpiaadist osavõtjad
selguvad 1. oktoobriks.

7. oktoobril toimub Tallinna Rahvusraamatukogus Haridusmess
TopStudy 2010. Teemaks
õppimisvõimalused välisülikoolides.
Alates 9. oktoobrist algab kursus
„Uus aeg – inimese muutumine
maailma nabaks“. Kursus annab
ülevaate uusaja ajaloost Euroopas
ja Eestis 15.-19. sajandini. Õppetöö
toimub kuuel korral laupäeviti.
Registreeruda saab
Õpilasakadeemia kodulehe kaudu
1. oktoobrini.
http://www.tlu.ee/akadeemia

20. oktoobril pannakse põhikoolis
välja veerandihinded.
13. oktoobril kohtub hõimupäevade
raames 12C klassi õpilastega
etnoloog Taisto Rautalainen, kes
räägib ja näitab filmi vadjalastest.
Korraldaja õpetaja Seoriin Jõgise.
22. oktoobril antakse põhikoolis
tunnistused klassijuhataja tunnis
(eriplaan).
22. oktoobril räägib tunnustatud
metsa- ja loodusemees Hendrik
Relve 8. klasside õpilastele (4.
tunni ajal) maailma
loodusvöönditest ning 9. B, C ja D
klasside õpilastele (5. tunni ajal)
Eesti metsadest. Korraldajaks on
õpetaja Ülle Suursaar.
Kooli turvalisuse uuringus osalevad
5C, 6B, 8B ja 9C klass.
22. oktoobril on rebastepäev.

23. - 31. oktoobril on sügisvaheaeg.

Huvitavaid tegemisi

Ettevõtluspäev

28. septembril oli 4A klass Nõmme
Loodusmaja rabamatkal.

7. oktoobril, ettevõtlusepäeva
maketivõistlusel lööb kaasa 4A
klass koos õpetaja Renna
Marjundiga "Linna planeerimise
võistlusel" Kristiine Keskuses.

28. septembril oli 4B klass teatris
vaatamas etendust „Kalle
Blomkvist ja Rasmus”.
29. septembril osales kaks 4C
klassi võistkonda Merivälja
liikluspäeval, kus võisteldakse nii
liiklusviktoriinis kui ka praktilistes
tegevustes. Õpilasi saadab õpetaja
Heli Raidma. Hoiame võistlejatele
pöialt!
30. septembril on 6B klass
õuesõppel „Kiviaeg Murastes”.
4. oktoobril on 2A klass
metsamatkal „Tere, sügis!”.
8. oktoobril osaleb 3A klass Nõmme
Loodusmaja õuesõppimise tunnis.
13. oktoobril on 2B klassi Kadrioru
lossikooli tunnis „Kuidas kujutada
kurbust?”

Õpilasesindus teatab

Mängus „Krooni teekond“ osalevad
5C, 6C ja 7C klasside võistkonnad.
Mäng toimub Kanutiaia
Noortemajas. 8C klass osaleb
ettevõtluspäeva elektroonsel
viktoriinil.

Varsti
tuleb
vaheaeg!

29. septembril. kell 16.00 toimus
G5 esimene töökoosolek 21. Koolis.
6. oktoobril, kolmapäeval alustab
tööd Noorteparlament. Ootame 7. ja
8. klas-side esindajaid kell 10.45
ruumi 205.
Toimetus: Tuule Kivihall ja Andrea Tamm 12C

