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12. sept 2016

ÕPPETÖÖ

PIKAPÄEVARÜHM

I õppeperiood – 1. september-21. oktoober
(gümnaasium)
I trimester – 1. september-25. november
(põhikool)

12. septembril alustab tööd pikapäevarühm
1. ja 2. klassi õpilastele ruumis 115.

Meie kooli õpilane on õpihimuline, viisakas ja
salliv ning juhindub oma tegemistes Tallinna
21. Kooli õpilasreeglitest.

SPORDIPÄEV
Spordipäev on neljapäeval, 15. septembril.
1.-3. klassidel matkapäev
4.-12. klassid Nõmme spordikeskuses

KOOLIVORM

Täpsem info kodulehel.

1.-3. klassi õpilasel on kohustus kanda ühte
kooli sümboolikaga riideeset: kas helesinist
vesti, kardigani, pihikseelikut või polosärki.

JÄRELVASTAMINE

4.-6. klassi õpilasel on kohustus kanda ühte
kooli sümboolikaga riideeset: kas
punast/musta vesti või kardigani.
Aktsepteeritud on ka kooli logoga polosärgi
kandmine.
7.-12. klassi õpilased kannavad klassikaliselt
korrektset riietust. Noormehed: klassikalise
lõikega püksid või teksad, ülikond; triiksärk
või korrektne T-särk, džemper, kardigan, vest
või pintsak. Neiud: seelik, kleit, klassikalise
lõikega püksid, teksad; pluus, korrektne Tsärk ilma silmatorkava reklaami või tekstita,
džemper, kardigan, vest, pintsak.

4. KLASSIDE KOGUNEMISED
9. septembril kell 10.00 auditooriumis 4ACD
13. septembril kell 14.00 ruumis 108 4B

Arvestusliku töö sooritamine on kõikidele
õpilastele kohustuslik.
Järelvastamise võimalus on 10 tööpäeva
jooksul. Alates 12. septembrist on
järelvastamisele võimalik registreerida kooli
kodulehel.
Järelvastamised algavad 19. septembrist.
Esmaspäeviti – loodusained
Teisipäeviti – võõrkeeled
Kolmapäeviti – sotsiaal- ja humanitaarained
Neljapäeviti – reaalained
Registreerida saab kuni eelmise koolipäeva
kella 15.00-ni!

PSÜHHOLOOG
Psühholoog Kris Härsingu vastuvõtuajad
ruumis 329:
T, K, N

kell 9.30-14.30

KÜLALISED KOOLIS
14.-18. septembril toimub rahvusvahelise
projekti „Koolid – tuleviku partnerid“ (PASCH)
raames Tallinnas sporditeemaline
õpilasvahetus partnerkooliga Révai Miklós
Gimnázium Ungarist Györist.
Programmis on osalemine kooli
spordipäeval, MEKTORY külastus koos
õpitoaga, intervjuud ETV sporditoimetuses ja
U17 Eesti jalgpallikoondise peatreeneri Lars
Christian Hoppega, bowling, Tallinna
tutvustav interaktiivne linnamäng.
Külastatakse ka Tallinna Goethe Instituuti.
Külalisi võõrustavad:
Raimond Lume, Kristian Andreas Jagor,
Rasmus Rammo ja Aidan Gadžijeva 12A,
Markus Louis Mühlberg, Benedikte Petrutis
ja Katarina Kaleininkas 12B, Eduard Ülevain
12C, Annaliisa Mäletjärv ja Iris Persson 11C,
Jürgo Mattias Vanajuur ja Norman Garder
11A, Kristin Thorsteinsdottir 8C ja YFU
vahetusõpilane Wilken Jonas Knegel 9A ning
õpetajad Maarika Paun ja Mart Männiste.

Töötubasid korraldavad koos TTRK
õpetajatega Külliki Kaju ja Merle Kaldjärv.
Alanud on õpilaste fotokonkurss „Värviline
sügis“, kuhu ootame meeleolukaid pilte
sügisest. Fotod saata aadressile
kaja.kadarik@21k.ee 16. septembriks.
Fotogalerii avaldatakse kooli kodulehel.
19.-20. septembril traditsiooniline
sügisnäitus aatriumis.
23. septembril toimub 7.-8. klasside
õpilastele Improteatri töötuba.
28. septembril kell 15.00 toimub
rahvusvahelise muusikapäeva raames 7.-9.
klasside õpilastele Gerli Padari kontsert.

ÕPILASESINDUS
Õpilasesindus otsib uueks kooliaastaks uusi
liikmeid!
Info kandideerimise kohta kooli kodulehel
ning ÕE facebookilehel.

16. septembril külastavad meie kooli
Haridus- ja Teadusministeeriumi
välishindamisosakonna liikmed ja Euroopa
Liidu liikmesriikide haridusinspektorid.
Toimuvad ka erinevate õppetundide
külastused.
16. septembril viibivad koolis ka ERASMUS+
projekti Euroopa õpetajad 8 erinevast riigist,
külastatakse samuti õppetunde, koolimaja
tutvustavad 12B klassi õpilasgiidid.

MUID TEATEID
13.-16. septembril toimub Nelijärve
Puhkekeskuses Tallinna Tõnismäe Reaalkooli
ja Tallinna 21. Kooli ühine keeleõppeprojekt,
milles osalevad 8. klasside õpilased.
Projekti eesmärgiks on vene- ja eestikeelsete
noorte vahelise koostöö toetamine
loovtööde, õpitubade, spordi ja
meeskonnamängude vahendusel.
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