
põnevat!põnevat!
 

» 10.-12. september   –  Kammerkoori külaliseks 
on Cambridge Ülikooli kolledži kammer-

 koor.

»  11. september – Kõnevõistlus teemal “The 
 EU and Acceeding Countries”.

»  12.  september – Inglise keele konverents 
 “Keel kui võti avatud maailma”.
 
 Esinejate hulka kuuluvad:
 »  Eesti Vabariigi suursaadik Suurbritannias dr. 

Kaja Tael
 »  Eesti Panga suhtekorraldaja Indrek Tarand
 »  Euroopa Liidu sekretariaadi juhataja Henrik 

Hololei
 »  Meie kauaagene inglise keele õppealajuhataja 

Imbi Kaasik
 »  Daf Pawelec Briti Nõukogust

»  12. september - Cambridge kammerkoori 
 kontsert.

» 4. oktoobril saab meie kool saja-aastaseks. Sel 
puhul ilmus 1. septembril soliidne kõvakaaneline 
(194 lk) juubeliraamat “Sada aastat kooli-
kella”. Hind õpilastele 120 krooni.

»  Uued huvialaringid:
 »  Ülo Vilimaa tantsustuudio
 »  Aeroobika
 »  Kunstiring
 »  Kitarriõpetus

 Huvialaringide kohta on info II korrusel stendil. 
 Registreerimine: Maarika Paun 6485450, kab. 

205. Töö algab 6. oktoobrist (v.a. koorid, väitlus 
ja riigikaitse)

»  15.-19. september toimuvad juubeliürituste 
raames 9. klasside kirjandivõistlus 

 “Millises Tallinna 21. Koolis tahan ma õppida” 
ning uurimus “21. Kooli õpilane täna”.

»  Käesoleval õppeaastal on koolis 39 klassi-
 komplekti, kus õpib 1363 õpilast:
 I kooliastmes - 308 õpilast
 II kooliastmes - 326 õpilast
 III kooliastmes - 423 õpilast
 Gümnaasiumis - 306 õpilast

ära unusta!ära unusta!
 » Tuletame meelde, et vahetusjalatsite

  kasutamine on kohustuslik!

» Head kaasõpilased, märka ja pea korda 
 kõikjal koolimajas sh. ära unusta kohvikus!

tähelepanu!tähelepanu! 
» Toiduraha oktoobrikuus!

     »  5.-9.kl. ja 10A ning 10C klassid - 224 EEK 
(16 päeva).

 »  11.-12.kl. ja 10b kl. - 238 EEK (17 päeva).
    
     Ülekandega tasuda 22. kuni 26. septembrini
     Eesti Ühispank A/A 10220011543012
 Saaja: Tallinna 21. Kool
     Palun märkige lapse nimi ja klass.

  Sularahas maksmine koolis 25. septembril.
     
 Palume tähtaegadest kinni pidada!
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» Gümnaasiumiõpilastelt oodatakse viimaseid 
täpsustusi valikainete suhtes kuni 12. septem-
brini. 12. klassid peavad valima vähemalt ühe, 
ülejäänud kaks valikainet.

»  9. – 12. klasside õpilastel on võimalik kooli 
vormimütsi tellida 19. septembrini. Hind on 
205 krooni, info - Maarika Paun.

mis teoksilmis teoksil
 » 12. septembril toimub spordipäev millest 

 võtavad osa 1.-9. ning 10A ja 10C klassid.

»  15.-19. septembril on Lahti Launee koolist 
 meil külas 12 õpilast ja 3 õpetajat. 
 
 Esmaspäevast neljapäevani ollakse koos meie 

kooli õpilaste ja õpetajatega Käsmus laagris. 

 Reedel külastatakse õppetunde ja tutvutakse 
kooliga. Külalisi võtavad vastu õpilased:

 
 Killu Tiigimäe 8A
 Liivi Plumer 8A
 Madle Puusepp 8C
 Anett Stukis 9C
 Sander Saar 8D
 Mihkel Männik 8D
 Marek Sirendi 9D
 Ennika Võrk 9B
 Karin Maandi 9B
 Miina Karafi n 9D
 
 ja õpetajad:
 Ivo Raenok
 Pille Päid
 Riina Otsus
 Kristiina Tiits

mis toimunud mis toimunud 
 » 4. septembril külastas meid Osaka kooli 

 õpetajate delegatsioon Jaapanist.

» 8. septembril toimus näidisargumentatsioon
  Euroopa Liidu teemadel. Väitlesid Marianne  

Mikko ja Rait Talvik, moderaatoriks oli
 Aivar  Roop.

»  8.-10. septembril toimus aatriumis 
 nunnunäitus. Kauneid leide loodusest tõid 

teistele näha 1.-4. klassi õpilased. Näituse korral-
das 6C ja õp. Anneli Niitsoo. Aitäh korraldajatele 
ja osavõtjatele!

Soovime kõigile tegude- Soovime kõigile tegude- 
ja õnnestumisterohket ja õnnestumisterohket 
kooliaastat!kooliaastat! I

nfoleht
I
nfoleht
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toimetajadtoimetajad
Grete Soosalu 12B

Riina Gross 12B

kujundajakujundaja
Lauri Elevant  12B


