INFOLEHT
Tänu!
Kooli juhtkond tänab kõiki õpilasi,
õpetajaid, lapsevanemaid, vilistlasi ning
toetajaid suurepäraselt kordaläinud
juubeliürituste nädala eest!

Eelteated

2

10.oktoober ’13

1. ja 2. oktoobril toimunud Tallinna
Ettevõtluspäeva raames kajastasid
erinevaid ettevõtmisi fotogaleriina
Tallinna ajalukku 10A klassi õpilased
Ralf Raava ja Karl-Erik Sepp.
Ettevõtlusnädala raames toimus 8.-9.
klasside õpilastele e-viktoriin
majandusest. Meie koolist osales 38
õpilast. Tegemist oli esimese etapiga
kolmeosalisest 8.-9. klasside mängust
Creatlon. Täpsem info www.ja.ee/creatlon.

Kooli kodukorra täitmisest: jätkub
õpilasreeglite punkt 11 täitmise kontroll
eKooli sissekannete ja vahetu vaatluse
8. oktoobril algas käesoleva õppeaasta
alusel. Kodukorra eeskirjade täitmine on
olümpiaadide hooaeg. Esimesena asusid
aluseks käitumise ja hoolsuse hindamisel.
Tallinna Loomaaias bioloogiaolümpiaadi
ülesandeid lahendama 22 õpilast 7.
klassidest.

Teated

Tervise Arengu Instituut viib kaheteistkümnendat õppeaastat järjest läbi
Suitsuprii klassi konkurssi, mis toimub
sel korral 07.10.2013 - 07.04.2014.
Suitsuprii klassi võistlus on suitsetamisvastane ennetusprogramm 4.-12.
klasside õpilastele. Konkursi peamisteks
eesmärkideks on ennetada või edasi
lükata suitsetamise ja suitsuvabade
tubakatoodete tarbimise alustamist laste
ja noorte seas, motiveerida tubakat
tarbivaid õpilasi sellest loobuma ning
toetada tubakavabadust kui eluviisi.
Meie koolist osalevad projektis 4C, 5A,
5B, 5C, 6B ja 8B klass.
8. oktoobril tunnustati Rahvusraamatukogus konkursi „Tervislik koolipuhvet
2013“ võitjaid. Meie kooli puhvet ei
jõudnud 10 parema hulka.

8. oktoobril toimus 5. klassi
noormeestele infotund Noorte Kotkaste
tööst. Tallinna malev koostöös Eesti
Eruohvitseride Koguga loob Tallinna 21.
Kooli noorkotkaste rühma. Rühma
hakkab juhtima erukaitseväelane
kolonelleitnant Einar Laigna. Rühma
kokkusaamised toimuvad esmaspäeviti
kell 14.00 ruumis 106.
12. oktoobril toimub meie koolis
rahvusvaheline noortekonverents
"Kuhu minek?".
Gümnaasiumiõpilased, osalege!
Bioloogiaolümpiaadi koolivoor 6. klassi ja
8.-12. klassi õpilastele toimub
14. oktoobrist – 8. novembrini ning
ülesanded on kättesaadavad alates
14. oktoobrist Haridusameti

olümpiaadide lehel
http://olympiaadid.haridus.ee.
15. oktoobril kell 11.00 tähistame
hõimupäeva. Vepslastest räägib Andres
Arukask. Osalevad gümnaasiumi
humanitaarklasside õpilased, korraldab
õp Seoriin Jõgise.

Muusikult Fondi projektis "Laulusild" koos
õpilastega vene õppekeelega Tallinna
Tõnismäe Reaalkoolist. Projekt tutvustab
Eestis elavate vähemusrahvuste kultuuri.
Meie huviorbiidis on grusiinid.

18. oktoobril toimuvad klassijuhatajatunnid ja jagatakse tunnistused.

21. oktoobrist - 1. novembrini osalevad
11B klassi õpilased Grete-Kai Teeäär ja
Henely Caroline Eessalu Saksamaa
Liitvabariigis Flensburgis rahvusvahelisel
majanduspraktikal. Grete-Kai sooritab
praktika ühes Flensburgi laevakompaniis,
Henely koolitus- ja coachingufirmas.

Oktoobris osalevad 7. klasside õpilased
Euroopa toitumisharjumuste uuringus,
mille eesmärgiks on uurida laste ja
perekondade toitumis-harjumusi ning
kujundada viise, kuidas suunata inimesi
terviklikumalt toituma. Uuringus osalevad
üle 10000 lapse koos vanematega
mitmetest Euroopa riikidest.

Igal aastal võimaldame koostöös
sõpruskooliga Auguste Victoria Schule
3-le saksa keele õppijale 2-nädalase
tööpraktika koos peremajutusega. Kadi
Linda Kiisa 12B praktika toimub jaanuari
alguses Flensburgi Linnateatris
ooperidirektori juures. Koordinaatorid
Frank von Hassel ja Maarika Paun.

Õppetöö

Õppekäigud

8. oktoobril toimus meie koolis Tallinna,
Helsingi ja Moskva Goethe Instituutide
keskkonnaharidust toetav keeleõppeprojekt "UmweltChaosTag", mis päädis
esitlusega Solarise keskuses.
Osalesid õpilased Helsingist, Peterburist,
Viljandi Paalalinna Gümnaasiumist,
Rocca al Mare ja Tallinna 21. Koolist.

9. oktoobril osalesid 8C klassi õpilased
bioloogiaalasel õppekäigul, mille
teemaks on "Silma õpituba".
Korraldas õp Riina Otsus.

16. oktoobril pannakse I ja II kooliastmel
veerandihinded välja.

17. oktoobril osalevad Liisa Ševtšuk 8A ja
Grigori Babuškin 8B vabariiklikul vene
keele võistlusel "St Peterburg 310
aastat". Juhendajad õp Klaara Sulg ja
õp Alla Kirillova.
17. oktoobril osalevad 6A ja 7A klass
Tallinna Haridusameti ja Pille Lille

Mõnusat
sügisvaheaega
kõigile!
Infolehe toimetus:
Laura Reha & Kreete Huik 12C

