INFOLEHT #2
ÕPPETÖÖ
Tutvu käesoleva õppeaasta olümpiaadide ja
õpilasvõistluste kalendriga kooli kodulehel
Õppetöö – Olümpiaadid.
Näita üles huvi ja initsiatiivi ning alusta
koostöös õpetajaga ettevalmistusi
olümpiaadideks!
19. oktoobril lõppeb gümnaasiumi I
õppeperiood. Gümnaasiumiõpilastele
pannakse kursusehinded välja hiljemalt 10
tööpäeva jooksul pärast kursuse lõppu.
29. oktoobrist muutub kogu kooli
tunniplaan.
Alates 29. oktoobrist algab 8D klassil
ettevõtlusõpe „Miniõpilasfirmade
programm“ – õpetaja Elbe Metsatalu.
29. oktoobrist kuni 14. detsembrini kestab
gümnaasiumi II õppeperiood.

15. oktoober 2018
Kesklinna linnaosade koolide 3.-7. klasside
murdmaateatejooksu saavutused.
5. klasside poisid – I koht
4. klasside tütarlapsed – II koht
4. klasside poisid – II koht
Ettevõtlusnädala raames külastasid kooli
väga paljud lapsevanemad ja vilistlased, kes
rääkisid õpilastele eduka ettevõtluse
saladusi. Nädala raames külastati ka palju
ettevõtteid, näiteks Eesti Panga muuseumi,
Kondiitrivabrikut „Kalev“, AS Pandipakend
jpt.
9. klasside õpilased!
Soovime teile loomingulist inspiratsiooni,
töökust ja järjekindlust loov või praktiliste
tööde ettevalmistamisel. Pidage kinni
planeeritud ajakavast, siis ei kuhju töö
viimasele hetkele!

SAAVUTUSED

Loovtöid esitletakse ja kaitstakse I trimestri
lõpus.

Konkursi „Eestimaa õpib ja tänab“
kategooriates pälvisid aunimetuse neli meie
kooli õpetajat.

Loov- või praktilise töö sooritamine on lisaks
lõpueksamitele vajalik põhikooli
lõputunnistuse saamiseks.

.

Piret Kellam,
Tallinna aasta klassiõpetaja 2018.
.

Mart Soobik,
Tallinna aasta põhikooliõpetaja 2018.
.

Merle Teever,
Tallinna aasta gümnaasiumiõpetaja 2018.
.

Ave Arutamm,
Tallinna aasta klassijuhataja 2018.
Koolipere õnnitleb ja tänab teid!

ÕPILASESINDUS TEATAB
15. oktoober
Toimub G5 koolide huvijuhtide ja ÕE
presidentide koosolek, arutatakse
aastaplaani ja koostöö küsimusi.
7. november
Noorteparlament korraldab isadepäeva.
Täpsem info järgneb.

TEATED
15.-19. oktoober
Töövarjud Saksamaa Liitvabariigist
Baierimaalt tutvuvad majandusõppe ja
inglise keele õpetamise metoodikaga ning IT
arendustega.
16. oktoober

Jäneda mõisas toimuvad võistlusi
ettevalmistavad töötoad TTÜ üliõpilaste ja
õppejõudude juhendamisel.
Projekt toimub ETV saatesarja Rakett 69
formaadis ning selle rahastas XXI Kooli
taotluse alusel Tallinna Haridusamet.
20. oktoober

18. oktoober

Kell 11.00-16.00 toimub Tallinna kesklinna
hariduskvartalis moodsa õppimise festival
“iduEDU”, kus loodusõpetuse-robootika
lõimitud töötuba viivad läbi
robootikaõpetaja Rasmus Kits, klassiõpetaja
Helen Laikoja ja 4D klassi õpilased Rudolf
Aavik, Aleksander Bryzgalov ja Karl
Rohtmets.

Eesti Lastekirjanduse Teabekeskuses toimub
lugemisvõistlus „Lugusid huntidest“.

Registreerige ja osalege teiegi erinevates
töötubades – neid on festivalil 100 erinevat!

Meie kooli esindab koolivõistluse võitja,
4D klassi õpilane Rico Pall. Ricot juhendab
õpetaja Kaja Männik.

27. oktoober

7A klass ja õpetaja Tiina Pikamäe koos
klassijuhataja Maarika Paunaga külastavad
Kadriorg 300 raames Kadrioru
kunstimuuseumi teematundi “Barokklossi
ajalugu“.

18. oktoober

Toimub meie koolis üleriigiline õpioskuste
võistlus 6. klasside võistkondadele.

Toimub TORE metoodika mentorkoolituse II
osa.

Meie kooli esindab 6B klassi võistkond, kuhu
kuuluvad

Koolitusel osalevad I ja II kooliastme
klassijuhatajad, kooli psühholoog ja
eripedagoog.

Rasmus Mücker
Hanka Maiste
Märten Ühtegi
Mirjam Root
Karl Andreas Hinrikus
Jens Kaspar Pihkva

19. oktoober
II kooliastme õpilased lähevad lugema jutte
ja lugusid oma algklasside õpetaja uutele
õpilastele.
Üritus toimub ettelugemispäeva raames.
Õpilasi juhendavad eesti keele õpetajad.
19.-20. oktoober
Meie kooli 7.-12. klasside õpilased osalevad
XXI Kooli ja Tallinna Tehnikaülikooli ühises,
reaalteadusi lõimivas projektis „Rakett 21“.

Juhendab õpetaja Aili Salum!
Edukat esinemist!
12. oktoober
Meie kooli külastas NASA pikaaegne
astronaut Heidemarie Stefanyshyn-Piper.
Külaline esitas foto- ja videomaterjalidega
ettekande oma karjäärist, NASA

kosmoseplaanidest, oma viibimisest ISSis ja
avakosmosesse väljumisest.

PÕNEVAID TEGEMISI
I JA II KOOLIASTMES
16. oktoober
5ACD klass on õppekäigul Kostivere
veepuhastusjaamas. Õpilasi saadavad
aineõpetajad Anne-Ly Lään ja Tiiu Uibo.
17. oktoober
Kell 13.00 toimuvad 4. klasside
teatevõistlused kooli staadionil.
19. oktoober
Toimub 5C klassi lastevanemate ja õpilaste
jalgpallimatš. Läbiviijaks Indrek Vahtra.
10. oktoober
6A klass oli Kurgjal õppekäigul „Kivimid ja
mineraalid“. Õpilasi saatsid õpetaja Maarika
Paun ja klassijuhataja Kadri Mägi.
10. oktoober
3A, 3B ja 5B käisid vaatamas etendust
„Buratino“.
10. oktoober
5A klass osales koos klassijuhataja Polina
Martilaga programmis „Kas olen salliv?“.
12. oktoober
5D klass koos klassijuhataja Aili Salumiga
osales projekti „Puust ja punaseks“ raames
koolipäeval „Päev ajalehetoimetuses“.

Infolehe toimetus:
Karl-Kevin Köörna 11A

