
tähelepanu!tähelepanu!
» Tähelepanu abiturient!
 Koolieksamite valik tuleb teha 1. märtsiks.

»  Tähelepanu 9 klassi õpilane!
 Valikeksam tuleb valida 1 märtsiks järgmiste

õppeainete hulgast: inglise keel, vene keel, 
bioloogia, keemia, füüsika, geograafi a, ajalugu.

»  28.-30. jaanuaril toimub klasside pildistamine. 
Info klassijuhatajalt.

»  Arvestades keskkooliõplaste suurt huvi selt-
skonnatantsukursuste vastu, toimuvad kur-
sused alates 28. jaanuarist kahes rühmas kell 
16.00 - 17.00 ja 17.00 - 18.00

kas teate, et ..kas teate, et ..
» Tallinna 21. Koolist registreerus riigi-

eksamitele 195 õpilast XI ja XII klassidest.
 Emakeel   105 õpilast  
 Inglise keel  104 õpilast 
 Geograafi a  70 õpilast 
 Matemaatika  66 õpilast 
 Ajalugu   51 õpilast 
 Keemia   33 õpilast 
 Ühiskonnaõpetus 27 õpilast 
 Vene keel   4 õpilast 
 Füüsika   2 õpilast

kultuurkultuur
» Laura Põldma (12B) esindab meie kooli

 etlejate konkursil.

» 28. jaanuaril kell 15.00 toimub traditsiooniline 
moeetenduste võistlus. Seekordne teema on 
“Siin me oleme” .Võimalus osaleda on 5.-8. klas-
si õpilastel. Koolivõistluse võitja läheb 31. jaanu-
aril kell 12.30 esindama kooli linna võistlusele 
Kanutiaia Noortemajja.

kunstinädalkunstinädal
» Kunstinädala üks meeldejäävam sündmus oli 

11C klassi näidend. Aitäh! Väikestele meeldis 
väga muinasjutt ja turg. 

 Põhikool 7.-8. klass sai oma teadmisi 
kontrollida õp. A. Õunapuu koostatud 
Türgi-teemalises mälumängus, kus 
teadmised olid üllatavalt võrdsed. Siiski
võitisid võrdsete punktidega 8A ja 8B. Parim 
seitsmendatest klassidest oli 7A.

mis toimumasmis toimumas
» 6. veebruaril kell 14.00 on kooli 

Õpilasesindus kutsutud külla Eesti 
Vabariigi Välisministeeriumisse. Räägitakse 
teemal “Diplomaatiline protokoll”. Kaasa võtta 
isikut tõendav pildiga dokument!

»  11. veebruaril toimub sõbrapäeva üritus 5.-6. 
klassile. Korraldab 5B ja õp. R.Saluveer

»  12. veebruaril toimub sõbrapäeva üritus 7.-8. 
klassile. Korraldab 7A ja õp. S.Haab

»  1. ja 5. aprillil on  meie õpilastel võimalik vaa-
data  Linnahallis uut muusikali “GREASE”. 
Piletid 95.- ja 145.-  Info stendil!

»  Algasid ettevalmistused kolme kooli kohtu-
mise läbiviimiseks! 
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olümpiaadidolümpiaadid
» 14. jaanuaril toimus ajaloo-olümpiaadi koo-

livoor, kus osales 32 õpilast. Piirkondlikku 
voorule, mis toimub 14. veebruaril on kutsutud:

 Rene Toomas, 8B       Elis Prangli, 12A
 Mikk Tali, 8B        Paap Peterson, 12C
 Neeme-Andreas Eller, 9C   Edith Thomson, 12C
 Tanel Pedaru, 9B      Erkki Vinnal, 12C
 Kaspar Oja, 12A

» 20. jaanuaril toimus matemaatika-
olümpiaadi koolivoor.  Osales 54 õpilast. 
Piirkondlikku voorule, mis toimub 
7. veebruaril, on kutsutud:

 Sass Karemäe, 7B   Silver Suun, 9B
 Inger-Heleen Noor, 7B   Mattias Linnap, 11A
 Oto-Rem Süvari, 7B   Kristo Oidermaa, 12A

» 24. jaanuaril toimus keemiaolümpiaadi 
piirkondlik (Tallinna) voor. Üleriigilisele 
komisjonile on edastatud Marek Sirendi (9D) ja 
Kristjan Sauli (10A) tööd.

»  Matemaatikaolümpiaadi Tallinna 
piirkonna voorus esindavad meie kooli
alljärgnevad õpilased:

 7 klassid   11. klassid
 Sass Karemäe  Mattias Linnap
 Inger-Heleen Noor
 Oto-Rem Süvari  12. klassid
     Kristo Oidermaa
 9. klassid
 Silver Suun

mis toimunudmis toimunud
» 19.- 23. jaan. toimus esmakordselt 

õpilasvahetus Tallinna Tõnismäe Reaalkooli 
ja Tallinna 21. Kooli 10. ja 11. klasside õpilaste 
vahel eesti ja vene keele praktiseerimise ees-
märgil. Mõlema kooli õpilaste hinnangul kulges 
projekt edukalt ja vajab kondlasti jätkamist.

»  27. jaanuaril, Holocausti mälestuspäeval 
osalesid 10B klassi õpilased Laura Kaasik ja 
Kris Haamer Okupatsioonide Muuseumis 
temaatilisel foorumil, mille korraldas noorteüh-
ing Avatud Vabariik.  Holocausti mälestuspäeval 

käsitleti ajalootundides sallivuse, demokraatia ja 
vabaduse tähendust, mille eiramine on 
põhjustanud repressioone 20. sajandil.

»  30. jaanuaril vaatavad 1. ja 2. klassid 
auditooriumis multifi lmi “12 kuud”.

projektistprojektist
» 21.jaanuar toimus projekt “Ole normaalne” 

3. klassile. 28. jaanuaril külastavad sama 
projekti raames 3.  klassid politseijaoskonda 
Pärnu mnt.-l. 5. veebruaril toimub projekt “Ole 
normaalne “ 4. klassile.

õppekäigudõppekäigud
» 1B ja 3A kl. külastasid Kadrioru 

kunstimuuseumi
 4B külastas Tervishoiumuuseumi
 6C külastas Kadrioru kunstimuuseumi ja Vene 

Draamateatrit
 9D külastas Adamson-Ericu muuseumi, 

Maarjamäe lossi ja Viljandi teatrit.

»  11A,B,C avalike suhete õpilased külastavad
 9. veebruaril kell 16.00 Elioni.

kuulutuskuulutus
» Inglise Springerspanjeli kutsikad. Sündinud 

on kolmas pesakond Eestis (Eesti ja Soome 
aretus), 3 isast ja 6 emast kutsikat, värvus 
pruuni valgega, terved ja ilusad, sobivad nii 
perelemmikuks, jahil käimiseks kui ka näi-
tusehuvilistele, karva kerge hooldada. Kas-
vatajalt alati igatine abi. Loovutusaeg alates 
veebruarist. Kutsikatega on võimalik tut-
vust teha internetis: http://beryll.kolhoos.ee
Kontakt: 055997192 või 06585143 (Mai)
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