INFOLEHT 9
Saavutused
Tartu Ülikooli Teaduskooli korraldatud
matemaatikavõistluse „Kuubik“
Pythagorose rühmas saavutasid
3. koha Helen Laane 8B,
5. koha Peter Alex Mahhov 8B,
6. koha Ramses Sepp 8B ja
7. koha Sandra Tammaru 6B.
Juhendaja Kadri Hiob. Kiitus!
Üleriigilisel finaalvõistlusel „Noored
Euroopa metsades“ saavutas II koha
11A klassi võistkond koosseisus
Raul Gross, Greete-Johanna Froš ja
Mari Stepanjan. Juhendaja õpetaja
Riina Otsus. Õnnitleme!
Simulatsioon NATO 10 korraldajad ja
läbiviijad tunnustavad 11A ja 11C
klassi riigikaitse õpilasi! Olete tublid!

Teated

15.aprill’14

Kuna soovijate rivi on pikk, siis on
hõivatud ka juba sügisese koolituse
kohad. Toimetuses jätkab Sigrid
Muinasmaa 11C klassist.
Aitäh, Mihkel Abel, tubli töö eest!
Pilku ajalehetoimetuse töömaile
saime heita eelmistel nädalatel kooli
fuajees näituse "Vaesuse näod"
vahendusel, näitus on praegu Lätis ja
liigub edasi teistesse riikidesse.
Tallinna Haridusamet koostöös
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga viib
läbi ülevaatus-konkursi „Sõbralik
koolisöökla“, mille eesmärgiks on
tagada tervislik, mitmekülgne,
tasakaalustatud ja kvaliteetne koolitoit
kõigis Tallinna koolides. Kooli
kodulehtedel olevate menüüde põhjal
on selgunud 10 paremat koolisööklat,
nende seas ka Tallinna 21. Kool,
toitlustaja AS Tuleleek.

Tähelepanu saksa keele õppijad 10. ja
11. klassides! Algab registreerimine
osalemiseks 2-nädalasel
majanduspraktikal Saksamaal
Flensburgis. Info: Maarika Paun

Algasid jalgratturi juhilubade
koolitused 5. klasside õpilastele.
Tunnid toimuvad
teisipäeviti kell 14.00 ruumis 209 ja
neljapäeviti kell 8.00 ruumis 210.
Koolitus on tellitud Laste Liiklusklubist.

Rahvusvahelise projekti „Koolid tuleviku partnerid“ õpilasajalehe KLICK
toimetus on täienenud 2 liikme võrra tööd alustavad ja Berliini koolitusele
sõidavad Kristjan Erik Liive ja Elina
Lainelo 10A klassist.

Pääsemaks suvisele laulu- ja
tantsupeole, oli 8. aprillil ülevaatusel
mudilaste tantsurühm ja 17. aprillil
lähevad ülevaatusele A ja BC klasside
mudilaskoorid. Hoiame neile pöialt!

12. aprillil oli Õpioskuste võistluse
ülelinnaline voor. Meie kooli esindas
5B klassi võistkond, õpilasi juhendas
klassijuhataja Merle Kaldjärv.

kool saab välja panna kaks 4-liikmelist
võistkonda. Meie kooli esindavad 7A
klassi õpilased. Klassijuhataja Kadri
Mägi. Hoiame pöialt!

14.–20. aprill on Eestis
traditsiooniliselt pühendatud
südametervisele.
Südamenädalat tähistatakse Eestis
juba 22. korda.
SINU SAMMUD LOEVAD!

Kuningliku Hollandi Suursaatkonna
kutsel esinevad meie kooli õpilased
28. aprillil - kuningapäeval suursaadiku residentsis.

15. aprillil osalevad ülelinnalisel
konkursil „Ladus lugeja“ Moorits Lill
1B, Meridi Ambur 1D, Anette Kipso2B
ja Kristofer-Robin Tiits 2D. Õpilasi
juhendavad Maire Kinkar, Kaja
Männik, Endla Üksti.
22. aprillil toimub ülelinnaline
nuputamisvõistlus „Rosin“, kus
osalevad 2. klassi ja 23. aprillil 3.-4.
klasside võistkonnad. Õpilasi
juhendavad õpetajad Kaja Männik ja
Kadri Hiob.
22. aprillil toimub 6B ja 6C klassile
KEAT projekti raames loeng
politseitööst noortega.
Sama loeng toimus 6A klassile 24.
märtsil.

Turvaline jüripäev
23. aprillil viib kesklinna
politseijaoskonna noorsoopolitsei 15.
korda läbi koolidevahelise
orienteerumisvõistluse „Turvaline
jüripäev“ 7. klasside õpilastele. Iga

28. märtsil oli meie kooli
skaudirühmal külas sõprusüksus
Rootsist Enköpingist.
Skaudirühmaga saavad 7.-8. klasside
õpilased liituda reedeti kell 14.00
ruumis 205. Skaudijuht Marek:
marek.kobu@gmail.com
Tallinna Haridusameti kutsel esinevad
29. aprillil Tallinna Raekojas
linnakodanike austamisõhtul
ansambel 2Loud ja 7A klassi
ansambel Guisto õpetaja Ene Uibo
juhendamisel.

PISA 2015 eeltest
PISA 2015 on kuues PISA uuring ja
selles osalevad rohkem kui 70 riigi
õpilased.
Meie koolist on valitud juhuslikkuse
põhimõttel välja 12-14 õpilast, kes
teevad kahetunnise pabertesti, mis
koosneb matemaatika-, lugemis- ja
loodusteaduste teemalistest
ülesannetest. Lisaks valitakse
juhuslikkuse põhimõttel 43 õpilast,
kes teevad kahetunnise elektroonilise
testi, mis koosneb matemaatika-,

lugemis- ja loodusteaduste
ülesannetest ja meeskondliku
probleemilahenduse teemalistest
ülesannetest. PISA uuringus osalevad
15-aastased õpilased.
PISA 2015 eeltest toimub 2. mail.

Õppetöö
25.-29. aprill ja 2. mai on
eksamieelsed vabad päevad ja
konsultatsioonid 12. klasside
õpilastele.
30. aprill – eesti keele riigieksam
5. mai – inglise keele riigieksami
kirjalik osa
6.-7. mai – inglise keele riigieksami
suulised osad

Õppekäigud
8. aprillil vaatas 2B koos
klassijuhataja Kaja Männikuga
Estonias etendust „Prints ja kerjus“.

14. aprillil vaatasid 11A ja 10C klassi
õpilased koos geograafiaõpetaja Ülle
Suursaarega kinos Artis õiglase
kaubanduse teemalist
dokumentaalfilmi „Tume šokolaad“.
14. aprillil algusega kell 13.00 toimus
Hopneri majas ajalookool 11C klassi
õpilastele. Õpetaja Ingrid Paggi.
15. aprillil sõidavad 12C klassi
õpilased koos klassijuhataja Tiina
Meeriga Tartusse ning osalevad Tartu
Ülikooli teaduskondade tutvustusel.
15. aprillil kohtus vilistlane Kaaren
Kaer 10A, B ja C klassiga, teemaks
videoreklaam. Õpetaja Juta Hirv.
16. aprillil on 9A klassi õpilased
Draamateatri maalisaalis hooaja
noorte lõpuüritusel ja seejärel
vaatavad Jaanika Sillamaa
muusikakooli esietendust. Õpetaja
Külliki Kaju.

8. aprillil vaatasid 9B klassi õpilased
Linnateatris „Tõde ja õigus“ II osa.
Õpetajad Eda Kauksi ja Ülle Suursaar.

17. aprillil osaleb 1C koos
klassijuhataja Piret Kellamiga
Vabaõhumuuseumi Kuie kooli
Lihavõtteprogrammis.

10. aprillil vaatasid 12B klassi
õpilased Draamateatris etendust
„Varesele valu“. Õpetaja Külliki Kaju.

21. aprillil vaatab 1C Von Krahli teatris
etendust „Käbekärp“.

11. aprillil oli 3B koos klassijuhataja
Renna Marjundiga õppekäigul
Tuletõrje- ja Päästeametis.

22. aprillil osaleb 1D koos
klassijuhataja Annely Jürgensiga
Särevi Teatritoa haridusprogrammis
„Klounid, teater ja tsirkus“.

22. aprillil projekti „Tagasi kooli“
raames kohtub 10C klassi õpilastega
Euroopa Liidu tõlkimisspetsialist
Mallene Meelik. Õpetaja Juta Hirv.
23.-29. aprillil sõidavad 11C klass ja
osalt 11A klassi õpilased õppereisile
Hollandisse, mille korraldavad ja
sõidavad kaasa Seoriin Jõgise, Tiina
Meeri ja Siim Luha.
24. aprillil lähevad 10B klassi õpilased
Pärnusse teatrisse, enne etendust
külastatakse Koidula muuseumi ja
Pärnu kontserdimaja.
Emakeeleõpetaja Sanne Haab.
25. aprillil osaleb 3A koos
klassijuhataja Helina Naelaga
Teletorni haridusprogrammis „Mida
silm seletab“.
27. aprillil vaatavad 2B ja 2D koos
klassijuhataja Endla Ükstiga Estonias
etendust „Lumivalgeke ja seitse
pöialpoissi“.

Õpilasesindus
17. aprillil kell 15.00 toimub taas
eelmisel aastal menukalt kulgenud
OSALUSKOHVIK.
Teemad:
 huvi- ja aineringid
 koolielu mured ja rõõmud
 21. Kool 111
 olgem nähtavad!
 karjäär, karjäär!
Jälgi reklaami!
Algab aasta õpetaja valimine, ootame
Sinu arvamust!
10. aprillil kinnitas valimiskomisjon
Õpilasesinduse presidendi ja
asepresidentide valimiste kuupäevaks
9. mai 2014.
Täpsem teave kooli infokanalite kaudu.
25. aprillil kell 15.00 toimub XXI Live.

5. mai on 1.-11. klasside õpilastele
ÕPPEKÄIKUDE PÄEV.

Infolehe toimetus:
Laura Reha & Kreete Huik 12C

