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Tänu 
Suur aitäh rahvusvahelisel Läänemeremaade 
projektis osalenud õpilastele ja õpetaja 
Kolgile ja Suursaarele meie kooli eduka 
esindamise eest Poolas! 
 

Tähelepanu 
Ülikoolide infotund meie koolis 
21. novembril kell 15.00 – 16.00 
Tallinna Ülikool – auditooriumis, 
Tallinna Tehnikaülikool – aulas. Räägitakse 
teaduskondadest ja seal õpetatavatest 
erialadest, 
2009. aasta vastuvõtu tingimustest, lõpetanute 
viimastest karjääriuuringutest ning sellest, 
kuidas valida õiget eriala ja ennetada 
väljalangevuse riske. 
 
 

Õpilasesindus teatab 
1. detsembril on ülemaailmne aidsipäev, jälgi 
infot stendil ja kodulehel! 
26. novembril on kodanikupäev, mida korraldab 
ajaloo ainekomisjon. 
18. - 20. novemberil toimuvad reaalainete 
päevad. Korraldab matemaatika ainekomisjon. 

 

Olümpiaadid ja aine-
võistlused 
Esimese veerandi viimasel päeval toimus 

ülelinnaline geograafiaolümpiaad, kus osales 
8 meie kooli õpilast.  Parima tulemuse, IV koha 
gümnaasiumiõpilaste arvestuses saavutas  Eric 
Johann Põld 10A klassist. Üleriigilisele 
olümpiaadi komisjonile saadeti lisaks Liisa-
Helena Lumbergi (10C), Allan Aimi (11A) ja Triinu 
Vaski (9D) tööd. 
 
Tartus, üleriigilisel õpioskuste olümpiaadil 
saavutas 6B võistkond 7.koha. Õpilastega oli 
kaasas õpetaja Kristiina Tiits. 
 

Õpilasvõistlusel „Kunst on linnas” esindasid 
meie kooli väga edukalt Siim Pähn, Kristina 
Ojaperv, Katre Rohumägi, Alex Sif 7C  ning Silja 
Veilberg 8A klassist ning tunnustust pälvis 8B 
õpilaste ühistöö.  Žürii otsusega trükitakse meie 
õpilaste töödest postkaardid tutvustamaks 
Tallinna linna noore tallinlase pilgu läbi. 
Postkaardid valmivad detsembris. Juhendajaks 
on õpetaja Kadarik. 



 

Andres Ehini loomingule pühendatud projektis 

„Tõusis tuul ja viis põllult ära traktori” 
saavutas I koha 10C klassi õpilane Liisa –Helena 
Lumberg.  Eripreemia pälvis Helen Kristi Loo 
10C.  Projekti toetasid õpetajad Jõgise ja Meeri. 

5. novembril võistlesid 10 õpilast 9. - 12. 
klassidest füüsika-alasel võistlusel „Energiline 
Energia!” 
Võistluse eesmärgiks on suurendada 
energeetika ja loodusteaduste populaarsust 

noorte hulgas.  Tulemused avaldatakse 20. 
novembril.  Juhendaja õpetaja Sildnik. 

13. novembril toimub meie kooli aulas 

ülelinnaline „Teadmiste võistlus”, kuhu on 
registreerunud üle 40 võistkonna. Võistkonnad 
on 4-liikmelised: 2 õpilast, õpetaja ja juhtkonna 
liige. Seoses võistlusega, mis algab kell 15.00, 
on II korruse klasside õppetöös mõned 
muudatused. 
 

Huvitavaid ettevõtmisi 
I veerandi lõpus külastas 8D klass koos 
klassijuhataja Valve Iilaga 
koerte varjupaika Rakus. Õpilastele räägiti 
varjupaiga argimuredest, näidatati õppefilmi 
ning õpetati paremini mõistma loomade 
käitumist. 
7. - 8. novembril osalesid meie kooli õpilased 
H. Treffneri Gümnaasiumis KOKOKO 
ainevõistlustel. 
Tegemist on 7. korda toimuva kolme kooli 
(H.Treffenri Gümn., Pärnu Sütevaka 
Humanitaargümn. ja Tallinna 21. Kool) 

humanitaarainete  projektiga.  Käesoleval aastal 
on ühendavaks teemaks „Venemaa”. 
11. novembril räägib Charles Gittins Brüsselist 
12A ja 12C klassi õpilastele auditooriumis kell 
14.00 Euroopa Komisjonis inglise keele 
tõlkimisega seonduvatest aktuaalsetest 
probleemidest. Sama teemat on 
käsitletud 12B klassi konverentsitõlke tundides. 
18. novembril külastavad 8B, 8D, 9B, 9D ja 10B 
klassid Salme kultuurikeskust, kus 
rahvusvaheline TNT Theatre esitab inglise keelse 
sõnalavastuse „Oliver Twist”.  Teost käsitletakse 
ka põhikooli kirjanduse tundides. 

19. novembril toimub kodanikupäeva raames 12. 
klasside õpilastel kohtumine EV siseministri Jüri 
Pihliga. 
20. novembril on töövarjupäev. 

Mänguvahetunnid! 
Teisipäeval 
10.45 - 2. klasside tüdrukud 
11.45 - 1. klasside tüdrukud 
Kolmapäeval 
11.45 – 1A, 2A, 2C kl. poisid 
Neljapäeval 
11.45 – 1B, 1C, 2B kl. poisid 
Mänguvahetunnid toimuvad aulas! Mänge 
õpetavad 8B, 8D, 6A, 6B, 6C klasside õpilased. 
 

Üritused 
Isadepäevale koos isa ja vanaisaga! 
10. novembril kell 17.30 
Info ja registreerimine kooli koduleheküljel.  
 
Eesti kooliteater tähistas käesoleval aastal A. H. 
Tammsaare 130. sünnipäeva kirjandusliku 
teatriprojektiga. Vargamäel, (A. H. Tammsaare) 



 

kus mängiti suvel lõike romaanist „Tõde ja 
õigus” (I-V osa). 
12. novembril kell 14.00 mängitakse sama 
etenduse kolme osa ka Eesti Lastekirjanduse 
Keskuses. Anton Hansen Tammsaare muuseumi 
juhataja Maarja Vaino räägib eelnevalt 
kirjandusklassiku suurromaani erinevatest 
tahkudest. Üritusest võtab osa kooli teatriring! 
17. novembril toimub koolimaja ees 
Sidepataljoni 90. aastapäevaks pidulik rivistus ja 
pärgadepanek mälestuskivi juures. 
26.novembril tähistavad 1.- 4. klasside lapsed 
kadripäeva. Õpilased tutvuvad rahvakommete, 
rahvalaulude ja rahvapillidega! 
 

Algklasside üritused 
3. novembril oli 5B õppekäigul Lastekirjanduse 
teabekeskuses. Saatjaks õpetaja Koidu Oja. 
4. novembril oli 2A lossitunnis Kadrioru lossi 
kunstimuuseumis. Saatjaks õpetaja Renna 
Marjundi. 
5. novembril külastas 1C Kalevi kommivabrikut. 
Saatjaks õpetaja Merle Laasma. 
6. novembril oli 5B klass õppekäigul Rocca-al-
Mare vabaõhumuuseumis. Saatjaks õpetaja 
Koidu Oja. 
7. novembril oli 4C loodusrajal Nõval. Saatjaks 
õpetaja Tiiu Uibo. 
7. novembril toimus 5A klassil klassipidu 
teemal „Must ja valge”. 
10. novembril külastab 2B klass 
martsipanimuuseumi. Saatjaks õpetaja Helina 
Nael. 
12. novembril toimub 2C klassil lossitund 
Kadrioru lossi kunstimuuseumis. Saatjaks 
õpetaja Marelin Peetris. 

19.novembril toimub 1B klassil lossitund 
Kadrioru lossi kunstimuuseumis. Saatjaks 
õpetaja Merike Meos. 
19.novembril on 2B klass õppekäigul KUMU 
kunstimuuseumis. Saatjaks õpetaja Helina Nael. 
19.novembril on 6A klass õppekäigul Viljandis. 
Tutvutakse linna ajalooga, külastatakse 
Kultuuriaita ja teatrit. Saatjateks õpetajad Aili 
Salum ja Kristel Kiigemägi. 
20. novembril osaleb 2A klass KUMU-s 
muuseumitunnis „Sõpruseaeg”. Saatjaks õpetaja 
Renna Marjundi. 
20. novembril peab 1A klassipidu. 
21. novembril on 3C tutvumas Nukuteatriga ja 
vaatamas etendust „Nukuteatri ABC”. Saatjaks 
õpetaja Eda Hamburg. 
26. novembril on 1A klassil kodanikupäeva 
raames külaline, kes vestleb teemal „Milline on 
hea kodanik? ”. Ettevalmistajaks Aino Jalakas. 
28. novembril läheb 2B klass teatrisse 
vaatama etendust „Kaksteist kuud”. Saatjaks 
õpetaja Helina Nael. 
28. novembril läheb 1C klass õppekäigule 
Tallinna Keskraamatukokku. Saatjaks õpetaja 
Merle Laasma. 
 

Õpiabi 
Veerandi II nädalal käivitub õpiabi põhikooli 
õpilastele, kellel oli I veerandil MR tulemus.  
Õpiabi eesmärk on toetada õpilase arengut ja 
likvideerida mahajäämus. 

Osavõtt õpiabist on kohustuslik.  Veerandi 
keskel tehakse õpiabi tulemuslikkusest 
kokkuvõte ning võimaluse korral loetakse õpiabi 
sooritatuks.  Veerandi lõpul kantakse märge ka 
klassitunnistusele. 
 

Toimetus: Andrea Tamm & Tuule Kivihall 


