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9. oktoober 2003

Tänu kõigile kooli juubelipidustuste ettevalmistamise ja fantastilise läbiviimise eest.
Direktor

tänu

»ja 10.-12.Kõrgtasemel
juubeliaktused olid 1.-3., 7.-8.
klasside õpilastel.
Eriline tänu 1.-3. klasside juhendajatele-õpetajatele suure töö eest. Aitäh õpetaja Kaja Männik ja
Küllike Laansoo.

»teosed,Juubelikingitused
klassidelt olid teatmemis leiavad oma koha raamatukogu lugemissaalis.

»Eesti Päevaleht
Tänu kõikidele õpilastele, kes aitasid ajalehe
erinumbrit “Tallinna 21. Kool
– 100” oma kirjutistega huvitavamaks muuta.

tulemas
» “Kvaliteet
Õp. Ruth Kallas esineb hariduskonverentsil
hariduses” Tartus Karlova
gümnaasiumis, kus ta tutvustab õpilaste osalust
läbi erinevate infoliikumiskanalite (kodulehekülg, infoleht) ja kõneleb eneseanalüüsist ja
enesehindamisest.

» rahvusvaheline
10.-12. oktoobril toimub Saku Suurhallis
hobushow, mis on ühtlasi
rahvusvahelise
karikavõistluse
etapiks
Tallinnas. Meie koolile eraldatud tasuta pääsmed
antakse 8.-9. klasside tublimatele õpilastele
ja kooli juubeliürituste korraldamisel märkimisväärset osa etendanud keskkooliõpilastele.

» linna17.koolide
oktoobril külastavad meie kooli Tallinna
direktorid, auditooriumis toimub
nõupidamine kell 12.00

» Jalgpalliliidu
8.-12.oktoobril toimub Tallinnas Eesti
korraldusel
Euroopa
meistrivõistluste kvaliﬁkatsiooniturniir Eesti,
Gruusia, Belgia ja Itaalia noortekoondistele.
Meie kool võtab vastu Itaalia noortekoondise.
9. oktoober
kell 10.00 – 11.30 ekskursioon vanalinnas, 12B
giidid (4 õpilast), õp. Valve Iila
kell 12.00 – 12.45 kohtumine kooli jalgpallimeeskonnaga, Henri Adams, õp. Indrek
Vahtra, 18 õpilast.
kell 12.45 – 13.10 tutvumine kooliga

» Põhjala
14.- 18. oktoobrini toimuv Piirideta
festival on Jazzkaare ja Hõimupäevade ühisprojekt, mis toob kuulajaini hõimurahvaste juurtemuusika väga erinevates kastmetes.
75. ndat korda toimuvatel Hõimupäevadel
esinevad:
Ulla Pirttijärvi, Frode Fjellheim ja Snorre Bjerck
(Soome-Norra) , Bela Agoston Trio (Ungari),
Julgi Stalte ja ansambel (Eesti-Liivi-Läti), Santtu
Karhu ja Talvisovat (Karjala), Skandinieki
(Liivi), Keväz’vesi (Vepsa), Al-Üzara (Mari),
Tolnjat (Mordva) ja Digalja (Mordva) ja
Mezzoforte Islandilt.
Pakume ja soovitame õpilastele soodushinnaga kontserti, mis toimub 15. oktoobril kell
18.00 ja kus esinevad Ulla Pirttijärvi koos norralastega ja Julgi Stalte. Lisa loe koduleheküljelt
http://www.jazzkaar.ee

» klassidele.
Tulemas on sportmängude võistlus 5.-8.
Jälgi infot!
» koosolek.
7. oktoobril toimub 7C klassi lastevanemate

» kooli31. oktoober
– 4. november külastab meie
Gymnasium Corvinianumi noortekoor. Alamsaksi liidumaa noortekooris laulab
38 lauljat. Vaata kooli kodulehekülge aadressil
h t t p : / / w w w. c o r v i . n o m . n i . s c h u l e . d e .

toimunud
» Tartus.
11C klass käis 6. oktoobril õppekäigul
Külastati Tartu vanglat, Riigikohut ja
kirjandusmuuseumi.

Põhiraskus
külaliste
vastuvõtmisel
ja
majutamisel on õp. Lydia Rahula lastekooril, lisanduvad gümnaasiumiõpilased ja
õpetajad Sanne Haab, Anneli Lään, Reet
Alaver ja Mart Männiste. Külaliskoor esineb 2.
novembril Matkamajas ja 3. novembril koolis.

kursused

» tulemused
100 punkti võistluse
1.-4. klasside
on selgumas. Võitjad 5. klassist on
5B, 6. klassist 6B, 7. klassist 7B
7.-8. klasside arvestuses olid seinaleht,
kalender, spordivõistlus ja viktoriin.

» kooliÕp.projekti
Ruth Kallas esindas ettekandega meie
“Kvaliteet hariduses“ raames
toimunud
rahvusvahelisel
konverentsil
Peterburis 1.-5. oktoobril. Eesti esindusse kuulusid veel Sirje Aher ja Daf Pawelec.
Projekti algatajad on British Council ja
Haridus- ja Teadusministeerium. Osalesid ka
veel näiteks Tony Blairi parem käsi Michael
Barber Suurbritanniast ja Mary Canning
Maailmapangast.

» idiõppe
Sellest neljapäevast, 9. okroobrist algavad gitunnid 11A ja 11C õpilastele. Algus kell
16.00 ruumis 415.

» kolmapäeval,
Arvutiõpetuse tunnid 10C klassile algavad
8. oktoobril. Algus kell 16.00.
Õpetaja Hanna Toom.

» neljapäeval,
Arvutiõpetuse tunnid 11C klassile algavad
9. oktoobril. Algus kell 16.00.
Õpetaja N. Samoilenko.

teated

kas teate, et
» vilistlast,
4. oktoobril külastas meie kooli ligi 1000
endist õpetajat ja pikemat aega koolis
õppinut.

» kooliJätkub
õpilaste registreerimine kolme
ühisprojekti võistlusteks, mille teemaks
on “Antiik”. Oma osavõtust teata õp. Maarika
Paunale.

» pääsme
Õpilased-huvilised on saanud üle 200 tasuta
EM kvaliﬁkatsiooniturniiridele jalgpallis.

»

Oktoobrikuus on sööjaid 1118 õpilast.

raamatule lisatellimus.

» Tellida on võimalik kooli märke.
» vastamiste
Jälgige konsultatsioonide ja järeleaegu kooli koduleheküljelt rubriigist
- Õppetöö.

» söögivahetunnid.
Õpilasesõbralikumaks

on

muutunud

toimetajad
Grete Soosalu 12B
Riina Gross 12B

kujundaja
Lauri Elevant 12B
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» soovijaid,
Kui on veel raamatu “Sada aastat koolikella”
siis registreerige ning seejärel tehakse
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