INFOLEHT 8
Saavutused

Inglise
keele
olümpiaadi
vabariiklikus voorus saavutas Rain
Aavisto 12A klassist II koha.
Juhendaja õpetaja Riina Kolk.
Vene keele piirkondlikul olümpiaadil
saavutasid Natalja Laius 10A
klassist III koha, juhendaja õpetaja
Alla Kirillova ja Maia Ignatenko
IV koha, juhendaja õpetaja Irina
Kotovitš.
Majandusolümpiaadi piirkondlikus
voorus esinesid edukalt Marcus
Niin 11A ja Kaspar Puusild 12A, kes
jätkavad võistlemist üleriigilisel
majandusolümpiaadil.
Juhendaja
õpetaja Epp Vodja.
Mirjam Kuntu 7A klassist saavutas
üleriigilisel õpilasetlejate konkursil
I-II koha. Juhendaja õpetaja Seoriin
Jõgise
Puškini
Instituut
tunnustas
silmapaistvate teadmiste, oskuste
ja aktiivsuse eest vene keele ja
kultuuri tundmisel Artjom Savitskit
12A
tiitliga
„Noor
Puškin“.
Juhendaja õpetaja Alla Kirillova.

10. märts 2011

4. märtsil meie koolis toimunud
Tallinna koolide kõnevõistlusel
„Eesti keele tulevik“, kus osales 18
kõnelejat kümnest koolist, jõudsid
finaali Johann Sander Puustusmaa
12C ja Karoliina Kull 11C klassist.
Juhendajad õpetajad Külliki Kaju ja
Seoriin Jõgise.
I koht – Elisabeth Haljas, Tallinna
Kristiine Gümnaasiumist;
II koht – Karoliina Kull Tallinna 21.
Koolist;
III koht – Rebeka Rummel Tallinna
Inglise Kolledžist.
Kõnevõistluse korraldasid Tallinna
21. Kool ja Avaliku Esinemise
Akadeemia koostöös Gustav Adolfi
gümnaasiumi ja Eesti väitlusseltsiga.
Õppeaasta viimased piirkondlikud
olümpiaadid toimuvad 17. märtsil
tööõpetuses ja käsitöös.

Õppeveerandi
lõpetamisest

III veerandi hinded pannakse välja
hiljemalt 16. märtsil kell 17.00.
Õppetöö aruanded klassijuhatajatel
17. märtsil kell 15.00.

17. märts – aktiivõppepäev
18. märts – klassijuhatajatunni ajal
antakse
välja
tunnistused.
Põhikoolis on klassijuhataja tund
viimase tunni ajal. Toimub ka
rahvusvaheline
matemaatikavõistlus „Känguru“ (3.-10. klasside
õpilastele).
21. märtsil algusega kell 10.00
toimuvad 9. klasside õpilastele
ühised sisseastumiskatsed Tallinna
21.
Kooli,
Tallinna
Inglise
Kolledžisse, Tallinna Reaalkooli ja
Gustav Adolfi Gümnaasiumisse.
Kohal olla 30 minutit varem!
Ühiskatsetele saab registreeruda
kuni 17. märtsini.

Aktiivõppepäevast

17. märtsil toimub traditsiooniline
aktiivõppepäev, mille seekordseks
eesmärgiks
on
loovuse
arendamine.
1.-4. klassis tegeletakse loovuse
arendamisega läbi eesti keele,
inimeseõpetuse ja kunstiõpetuse
klassiõpetajate juhendamisel.
5. klassides on põhivaldkonnaks
ajalugu, inglise keel ja kehaline
kasvatus.
6. klassides keskendutakse inglise
keelele,
matemaatikale
ja
tööõpetusele.
7. klassid – informaatika, kunst,
vene keel.

8. klassid – keemia, inglise keel,
kehaline kasvatus.
9.-11. klassidel toimub õppetöö
eriplaani alusel.
12. klassidel
kirjutamine.

–

proovikirjandi

Toimuvad laulukooride ühisproovid.

Emakeelenädal
14.-18. märts
14. märts:
Kell 9.00 on külaliseks luuletaja
Doris
Kareva,
kes
kohtub
kammersaalis
12.
klasside
õpilastega (8 õpilast igast klassist).
Kell 10.00 esineb gümnaasiumiõpilastele näitleja, tõlkija ja
lavastaja Anu Lamp.
1B klass külastab Tammsaare
muuseumi ja 3B klass on setu
keele tunnis Keskraamatukogus.
14. märtsil on 2010. aasta parima
keeleteo väljaselgitamise pidulikule
lõpuüritusele,
mis
toimub
Vastseliinas, kutsutud emakeeleolümpiaadi
Tallinna
piirkonnavoorus edukalt esinenud õpilastena
Marlen Elisabeth Undusk 8B,
õpetaja Anu Mõttus ja Helen
Väljataga 12C, õpetaja Seoriin
Jõgise. Lisaks sõidavad Vastseliina
tublid emakeelehuvilised Matilde
Matvere ja Mai-Liis Mägi 12C
klassist.

15. märts:
1C klass külastab
muuseumi.

Tammsaare

„Estonias” vaatavad „Pipi Pikksuka”
etendust 1C, 3B, 4A, 4B.
4.-8. klassidele on rahvariideid
tutvustav
programm.
Aulasse
oodatakse õpilasi:
9.00 – 6B, 6C, 7B, 7C, 8A, 8C
10.00 – 5A, 5B, 5C, 6A, 7A, 8B
16. märts:
2B on Kadrioru kunstimuuseumis
tunnis „Õli lõuendil” ja 5. klassid
osalevad
emakeelepäevaüritusel
„Mina ja keel”.
Aatriumis toimub raamatuvahetus.
Kell 12.00 on auditooriumis esitlus
teemal „Saksa keele mõju meie
kultuurile, eelkõige aga keelele“
Esinevad 9. klasside õpilased.
18. märts:
Kell 10.00 esineb 7. klassidele
kirjanik Helga Nõu – teemaks
noorsookirjandus.
Kell 11.00 kohtuvad 11.-12.
klasside õpilased kirjanik Enn
Nõuga – teemaks pagulaskirjandus.
Kell 12.00 kohtuvad 6. klasside
õpilased kirjanik Ilmar Tomuskiga,
teemaks lastekirjandus.

Huvitegevus
14.
märtsil
toimub
teine
mängujuhtide koolitus Tallinna
Pedagoogilises Seminaris. Meie
koolist osalevad koolitusel Kristel
Jakobson 7C, Kelly Teidla 7C,
Nathan Metsala 8C ja Inger Polding
9A.
Koolitus toimub projekti „Aktiivne ja
turvaline koolipäev” raames.
Projekti
„Suitsuprii
klass”
omaloominguliste
plakatite
konkursile teemaga „Esimesest
suitsust sõltuvuseni” tehti plakateid
5A, 6A, 6B ja 7C klassides.
Suur tänu klassijuhatajatele ja
õpetaja Kaja Kadarikule.

Tegemisi - toimetamisi I
ja II kooliastmes
28. veebruari lõppes 5. klasside
õpioskuste võistluse koolivoor. Kõik
5. klassid osalesid tublilt, parimaks
tunnistati 5B klassi võistkonna töö.
28. veebruaril toimus 3. klasside
rahvastepalli finaalmäng, kus meie
kooli esindajad saavutasid 3. koha.
2. märtsil oli 4A Kumus graafikatriennaalil „Armastab, ei armasta”.
7. märtsil olid 1C ja 4A kehalise
kasvatuse tunni raames Harjumäel
uisutamas ja 4. klassidele toimus
koolitus teemal „Targalt internetis”.

8.
märtsil
käis
3B
klass
tuleohutusalases
õpitoas
Mustamäe päästekomandos.

18. märtsil toimub abiturientidele
pidulik
tantsuõhtu.
Ürituse
korraldab 11A klass.

9. märtsil oli 4B klass Kumus
graafikatriennaalil „Armastab, ei
armasta”.

Rahvusvahelise tööpraktika raames
viibivad Saksamaal Flensburgis
20. märtsist - 4. aprillini Getter
Leemet ja Maria Abel 10A ning
Ksenia Zamatajeva 11A klassist.
Järgmine
praktikavõimalus
on
oktoobrikuus. Kandideerida võivad
kõik 10.-12. klasside õpilased, kes
õpivad võõrkeelena saksa keelt.
Info: Maarika Paun

Saksa nukunäitleja Uwe Spillmann
esitas 9. märtsil 1. klassi õpilastele
2 lustakat nukuetendust "Die Reise
zur Pirateninsel" ja "Die drei
Zauberfedern".
Vahendaja Goethe Instituut.
11. märtsil kell 9.00 tulevad kooli
Eesti Panga ja Euroopa Keskpanga
eksperdid, et tutvustada lühidalt ja
lastepäraselt euro sularaha ja selle
turvaelemente, samuti antakse
ülevaade mängust „Eurojooks“.
Üritus on mõeldud 3. klassi
õpilastele.

Eelteade!
Meie kooli 51. kevadkontsert
"Tallinn - laste ja mere linn" toimub
kolmapäeval, 6. aprillil kell 18.00
Estonia kontserdisaalis.
Peaproov teisipäeval, 5. aprillil kell
15.00 kuni 19.00.

Õpilasesindus teatab
Täname tublisid soliste, kes
osalesid
konkursi
MI-NOOR
eelvoorus ja finaalis, nende
juhandajaid ning toetajaid!
Info tulemuste kohta ja video finaalkontserdist on kooli kodulehel!
III veerandi lõpuni on võimalus anda
oma panus, toetamaks läbi
heategevusprojekti "Tibud kampa"
Eestis
enim
toetust
vajavat
Kohtla-Järve Lastekodu haridusstipendiumiga.
Annetuskarbid
asuvad
kooli
kohvikus ja Õpilasesinduse ruumis.

Päikselist
veerandilõppu!

Toimetus: Andrea Tamm & Tuule Kivihall 12C

