INFOLEHT 9
Saavutused
Sandra Siniväli 10B klassist esines
tublilt lingvistikaolümpiaadi
piirkonnavoorus ning on kutsutud
edasi võistlema vabariiklikusse
vooru, mis toimub Tartus 16.-17.
aprillini. Õpetaja Külliki Kaju.
Tööõpetuse piirkondlikul
olümpiaadil saavutas Kauri Sooväli
8A III koha. Juhendaja Mart Soobik.
Geithy Seppa ja Irena Seleznjovat
10A klassist autasustati diplomiga
eduka esinemise eest keskkonnakeemiaalaste uurimistööde
konkursil „Muld kui kasvukeskkond“. Juhendaja Ilona Lille.
17. märtsil toimunud kesklinnakoolide rahvastepalli finaalmängus
oli edukas 4. klasside poiste
võistkond, kes saavutas I koha.
Õnnitleme võitjaid!

Õppetöö

1.-7. aprillini toimub avalduste
vastuvõtt järgmise aasta 1. klassi.
1.-20. aprillini toimuvad vestlused
gümnaasiumi keele-reaal-; keelehumanitaarklassi ja inglise keele
süvaklassi.

4. aprill 2011

IV veerandi lõpul on kokkuvõtvad
tasemetööd järgmistel klassidel
järgmistes ainetes:
3. klassidel eesti keeles ja
matemaatikas,
4. klassidel eesti keeles,
5. klassidel ajaloos,
6. klassidel eesti keeles,
matemaatikas ja kunstiõpetuses,
7. klassidel matemaatikas,
8. klassidel vene keeles,
9. klassidel arvutiõpetuses,
10. klassidel geograafias,
11. klassidel saksa keeles.

Huvitegevus
Kevadisel koolivaheajal toimus
Läänemere projekti raames
õpetajate kohtumine Poola
sõpruskoolis Kartuzis, kus arutati
edasise koostöövõimalusi.
Kohtumisel osalesid õpetajad Kadri
Mägi ja Kristiina Tiits.
31. märtsil kell 12.00 toimus
auditooriumis Eesti Panga ja
Euroopa Liidu Keskpanga koostöös
euro sularaha turvaelementide
tutvustus 4. klassi õpilastele. Loeng
toimus ühiskonnaõpetuse tundide
raames.

9C klass külastab 5. aprillil
teatrietendust“ Libahunt“. Klassi
saadab emakeeleõpetaja Eda
Kauksi.
5. aprillil on meie kooli koor Vocal
Spirit laulupeo teisel ettelaulmisel
Salme kultuurikeskuses.
6. aprillil on 5.-9. klasside B-koor
laulupeo teisel ettelaulmisel Salme
kultuurikeskuses.
7. aprillil sõidavad 10A klass ja
õpetajad Ülle Suursaar ning Eve
Sildnik keskkonnaalasele
õppekäigule Ida-Virumaale.
9. aprillil toimub Prantsuse
Lütseumis ülelinnaline õpioskuste
võistlus. Meie kooli esindab 5B
klassi võistkond. Hoiame neile
pöialt!
Projekti „KEAT” Kaitse End ja Aita
Teist raames leiab aset
päästeteemaline koolitus 2x45
minutit, mille käigus Kairi Kilp
Põhja-Eesti Päästekeskusest
õpetab käitumist tuleohutuse,
veeohutuse, eriolukordade
(loodusõnnetused, elektriohutus
jm) ja lõhkekeha leiu puhul.
Koolitus toimub 5. aprillil kell 9.00
6B klassile ja 13.00 6C klassile, 12.
aprillil kell 13.00 6A klassile.
12. aprillil kell 14.00 algab
auditooriumis 5. klassi õpilastele
jalgratturi juhilubade koolitus.
Koolitust viib läbi Laste Liiklusklubi
õpetaja. Koolitus toimub kolmel
korral ja lõppeb eksamiga.

21. aprillil on 1C Kadrioru
kunstimuuseumis muuseumitunnis
„Kes tõusis üles?”

Õpilasesindus teatab

Aprillikuus korraldab Õpilasesindus
taas aasta töökaima ja
päikeselisima õpetaja ning õpetaja tõelise koostööpartneri valimised
kõikides 1.-12. klassides.
Kes on AASTA TEGIJA 2011?
Kandidaatide esitamine on alanud
(vorm kodulehel).
Eesti Lastekirjanduse keskuses
toimus 31. märtsil H. CH. Anderseni
muinasjuttude jutustamise päev.
Osalesid Tallinna kesklinna koolide
1.-4.klasside õpilased. Meie kooli
esindas Helery Pikk 3C klassist,
juhendaks õp. Merle Laasma.
Ürituse korraldas 21. Kooli
algklasside näitering ja õpetaja
Kristiina Oomer.
6. aprillil toimub Estonia
Kontserdisaalis meie kooli 51.
kevadkontsert „Tallinn – laste ja
mere linn“. 5. aprillil 15.00 -19.00
on peaproov.
7. aprillil on frankofoonia päeva
raames külas muusikud Pariisist,
14. ja 21. aprillil külastatakse
Šveitsi saali Eesti Rahvusraamatukogus. Osalevad 10. klasside
õpilased, kes õpivad prantsuse
keelt.
8. aprillil toimub õpilasvahetus
Tallinna Tõnismäe Reaalkooliga.
Osalevad 20 õpilast 9. ja 10.
klassidest, kes õpivad vene
keelt/eesti keelt võõrkeelena.

13. aprillil kell 15.00 toimub
auditooriumis XXI LIVE avaüritus
11. ja 12.klassidele.
XXI LIVE on suurepärane võimalus
kohtuda omas valdkonnas palju
saavutanud inimesega, kelle
kogemustest ning vaadetest on
meil kõigil huvitav õppida. Vestluse
viib läbi 21. Kooli vilistlane ning
aastate 1990–1991 Õpilasomavalitsuse president Mart Relve.
Täpsem info kooli kodulehel.
14. aprillil toimub inglise keele
päev, korraldab 11B klass ja
õpetaja Marju Tapfer.
14.-17. aprillini toimub
rahvusvahelise teatriprojekti II
koolitus, mille viib läbi
teatripedagoog Birgit Oelschläger
(Berliin). Osalevad Erik Merilaine,
Stefan Hein, Kadi Viigi, Karmen
Orav, Liisa Tenno, Kadi Hainas ja
Karoliina Kull 11C klassist, KarlAnder Reismann ja Karl-Alexander
Sepp 11A klassist ning Robert
Männik 11B klassist. Koolitus
toimub saksa keeles.
21. aprillil kell 13.00 heliseb
12. klasside õpilastele viimane
koolikell. Ürituse korraldavad
I klassid ja 11B.

Tallinna Saksa Kultuuriinstituut
korraldab aprillikuus koostöös meie
kooliga üleriigilise vokaalansamblite
konkursi lasteaialastele ning 1.-6.
klasside õpilastele. Žürii töös
osaleb Miina Johanna Kütson 10A
klassist, kavajuhiks on Stina Maria
Raid 12B klassist. Saksakeelse
lastelauluga "Wie? wer? was?"
läheb võistlema meie I klasside
ansambel õpetaja Eve Tederi
juhendamisel.
Finaal toimub 14. mail.
Projekti „Aktiivne ja turvaline
koolipäev” raames jõudsid kooli
sulgpallireketid ja pallid. Sportlikku
mängurõõmu!

Lõbusat
naljakuud!

26. aprillil on vene keele päev,
mida korraldab vene keele
ainekomisjon.
Presidendi ja asepresidentide
valimised toimuvad 28. aprillil,
kandidatuuride ülesseadmise
viimane päev on 18. aprill.
Infolehe toimetus:
Tuule Kivihall & Andrea Tamm 12C

