
Tähelepanu
19. ja 20. oktoobril külastab
kuninganna Elizabeth II Tallinna.
Meie kooli õpilasesindus,
Noorteparlament ja õpetajad V. Iila,
E. Raag, R. Kallas, M. Paun ning
direktor N. Toomingas osalevad
pidulikul austamistseremoonial Briti
sõjalaeva Liverpool pardal. Kooli
esinduses  on 41 osavõtjat.

Lastekoor ja poistekoor õpetaja L.
Rahula juhatamisel esinevad kell
11.00 Raekojaplatsil toimuval
kontserdil „Eesti laulab“, lauljaid 40.
Minilaulupeol osaleb 700 vabariigi
parimat lauljat.

Gümnaasiumiõpilased saavad kell
11.00 aulas kaasa elada
suursündmusele interneti vahendusel 
reaalajas.

Meeldetuletus

Kolme Kooli Kokkutulek (KoKoKo)
toimub 10. ja 11. novembril Pärnu
Sütevaka Humanitaargümnaasiumis.
Põhjalikku ettevalmistumist ja
edukat esinemist võistlustulle
astujaile!

Viimase lennu päev – toimub 17.
novembril.

Teated
23. oktoobril tuleb meie kooli
Lasteteater „Sõber“ kes esitab loo
sellest, kuidas tuleb vett tarbida ja

mis siis juhtub, kui vesi saab kaevust 
otsa. Etendused toimuvad aulas kell
10.00 3.-4. klassidele ja kell 11.00
1.-2. klassidele.

23. oktoobril toimub ka Sügispidu
5.-6. klassidele, mille korraldab 6a
klass. Pidu kestab 16.30-19.00-ni.
On oodata ka üllatusi!

26. novembril toimuvale
Kodanikupäevale on pühendatud
fotokonkurss “ Riik algab inimesest” 
Konkursist, mis kestab 23.
oktoobrist kuni 20. novembrini,
võivad osa võtta kõik 7.-12 klasside
õpilased.  Tulemused selguvad
26.novembri kodanikupäeva
üritustel. Lähem info koduleheküljel.

Vaheajal

Osale joonistusvõistlusel „Talv
Tallinna randades“, tööde esitamise
tähtaeg on 31. oktoober. Võistluse
korraldab Tallinna Linnavolikogu.
Juhendi leiad kooli kodulehelt. 

Konkurss „Sulemeistritest
keskkonnasõpradele“ ootab artikleid
samuti 31. oktoobriks. Konkursi
korraldab Keskkonnaministeerium.
Juhend kodulehel.

3. - 5. novembrini õpivad
koolilehetegijad Mari-Liis Kobakene
ja Mari-Liis Algma 11c ning Madle
Viigimaa 10c Noorte Meedialaagris,
mis sel aastal toimub Tartu Miina
Härma Gümnaasiumis.

Läheneb I veerandi lõpp!

25. oktoobril pannakse põhikoolis
välja veerandihinded.
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Politsei poolt läbiviidavad
liikluskasvatuse loengud:

25.oktoobril 1.klassidele:

  9.00 1c
10.00 1a
11.00 1b

26. oktoobril 2.klassidele:

10.00 2b
11.00 2c
12.00 2a

27. oktoobril järgneb tavapärastele
tundidele klassijuhataja tund, kus
põhikooli õpilased saavad
klassitunnustuse.

Gümnaasiumiõpilasi hinnatakse
kursusehinnetega, mis kantakse
Tallinna 21. Kooli Õpinguraamatusse.
(Kursus kestab 35 tundi)
Gümnaasiumiõpilastest saavad
esimestena kursusehinded kätte
keele-reaalklassi õpilased  (10A,
11A, 12A) matemaatikas.

I veerandi tulemuste põhjal selgub,
kes õpilastest vajab kohustuslikus
korras õpiabi. 

Huvitavaid
tegemisi!
23. oktoobril kell 16.00 annab
Tallinna linnapea Jüri Ratas Tallinna
koolide esindajatele üle linna
kingituse abiturientidele –
mälupulga.

24. oktoobril toimub 9B ja 9D ühine 
õppekäik Mahtrasse, kus tutvutakse
eestlaste eluoluga 19. sajandil,
seigeldakse Vilde “Mahtra sõja ”-
mail. Osaletakse ka meeskondlikul
seiklusüritusel, kus proovile saab
pandud klassivaim.

TÜ Õigusinstituut  viis läbi Euroopa
Komisjoni poolt toetatava
rahvusvahelise õpilaste elustiili ja
käitumisharjumusi puudutava
uuringu “Euroopa Noored”.  
Meie koolist osales uuringus 8B ja 8D 
klass.  

Olümpiaadid
23. oktoobril edastatakse Tallinna
Haridusameti kodulehel
http://olympiaadid.haridus.ee  8.- 12. klassi
bioloogiaolümpiaadi koolivooru
küsimused.

27. ja 28. oktoobril osaleb 6a
klassi võistkond Pärnus toimuval
vabariiklikul  õpioskuste olümpiaadil.

Koolivaheajal, 30. oktoobril toimub
Tartus ajalooalaste uurimistööde
võistluse “Inimene ajaloos 20.
sajandil” teabepäev, kuhu oodatakse
huvilisi.  

6. novembril edastatakse info
matemaatika ülesannete temaatika
kohta

14. novembril teatatakse
keemiaolümpiaadi koolivooru
ülesannete temaatika. 

Saavutused
Mälumängusarja  „Mini pähkel“ I
vooru parimad olid Ic ja  IIa ning 3.
klassid seekord kõik võrdse
punktisummaga.
Usinat tarkusekogumist teiseks
vooruks!

Kaunist sügispuhkust ja
meeldivaid tegemisi
vaheajal!

Toimetaja: Siim Loitme(XIa)  

http://olympiaadid.haridus.ee

