
 

 

Infoleht   9         31. märts 2009

Hea koolikaaslane! 
Õpilasesinduse poolt ellukutsutud koolivest 
kannab endas väärikuse sõnumit, toetab 
ühtsust ja näitab meie oma kooli kultuuri! 
Koolivesti kanname kõik 1. septembrist 2009! 
Telli õigeaegselt - see on 1. aprilliks! 
 

Õpilasesindus teatab 
25. märtsil toimus koostöös vene keele 
ainekomisjoniga õpilasvahetus 
Tallinna Tõnismäe Reaalkooliga, meie kooli tuli 12 
gümnaasiumiõpilast.  
Ansambel Noisebleed läheb TTRK-sse 8. aprillil. 
Registreerumine ÕE ruumis (205) stendil. 
26. ja 27. märtsil toimus G5 koolide 
õpilasvahetus. 
Tallinna Haridusamet kuulutab välja konkursi 
‘’Tegus õpilane 2009’’, ‘’Tegus sporditegelane 
2009’’ ja ‘’Noor kultuuritegija 2009’’ 
statuudid aadressil www.21k.ee. Märgakem ja 
tunnustagem koolikaaslasi! 
Põhikooli teatriring osales 25. märtsil Tallinna 
linna kooliteatrite eelvoorus lavastusega 
"November" (A. Kivirähki "Rehepapp" ainetel). 
Osades: Natali Joonas, Jörgen Aav, Kristjan 
Kaiva, Lea Kolde 9A klassist, Aleks Viik 9C 
klassist, Kadi Viigi, Karolin Priimägi 9D klassist 
ja Emma - Johanna Lepasoo, Karin Kivipõld 8D 
klassist. 
28. märtsil toimus Tallinna linna algklasside 
näiteringide festival 

KRÕFF. Festivalist võttis osa 1A klass 
lavastusega  "Ahastamapanev asi" (H. Rammo). 
Juhendaja Aino Jalakas. 
Teisipäeval, 31. märtsil käivitub liiklusõpe 6. 
klasside õpilastele. Õpetus toimub tänu Laste 
Liiklusklubile. 
2. aprillil, rahvusvahelisel lasteraamatupäeval, 
annab Tallinna Keskraamatukogu välja eelmisel 
aastal ilmunud ja Tallinna Keskraamatukogus ka 
eelmisel aastal enim loetud eesti lasteraamatu 
autori auhinna. Tänuüritusel esineb algklasside 
näitering katkenditega Aino Perviku raamatust 
"Paula sõidab kevadet otsima".  
21. Kooli 49. Kevadkontsert "XXI kuulsat 
muusikut" toimub esmaspäeval, 13. aprillil kell 
18.00 Vene Teatris. 
Piletid hinnaga 70.-  on müügil alates 1. aprillist 
Kontserdi peaproov toimub 13. aprillil kell 9.00 
28. märtsist kuni 4. aprillini toimub 
multimeediaprojekt Filmimuusikastž koostöös 
sõpruskooliga Gymnasium Corvinianum 
Northeimis 21. Kooli poolt osaleb projektis: 
filmis (rezii ja teostus Sander Maran, Karl 
Joosept Ilves) osalejaid 18 kooris ja bändis -  31 
õpilast 8.-12.kl. Koos sakslastega esinetakse 
oktoobris Tallinnas ja Tartus. 
4. aprillil kell 20.00 toimub Abiturientide ball 
Estonia Kontserdisaalis. Tantsuks on kohal 
orkester Bel Etage Mart Sanderi juhatusel, 
korraldab 11A klass ja õp. Tiia Valdmets 



 

 

27. märtsil pidasid 12C, 12B ja 10C klasside 
õpilased koos õp. Sanne Haabiga teatripäeva. 
Külaliseks oli Merle Karusoo 
 

Kokkuvõte III veerandi  

tulemustest 
Põhikoolis õpib 935 õpilast, neist: Ainult hindele 

„5” õpib 158 õpilast, hinnetele„4 ja 5” õpib 398 

õpilast. Mitterahuldav hinne oli tunnistusel 37 

õpilasel (kõige enam 8C ja 9C klassis). 

Mitterahuldav käitumine oli 13 õpilasel (kõige 

enam 7B klassis). 

 

Saavutused 
Emakeeleolümpiaadi vabariiklikus voorus 

saavutasid: 
Liisa-Helena Lumberg 10C klassist I koha. 

(õpetaja Jõgise) 
Anna Greete Paalberg 9D klassist 6. koha. 

(õpetaja Kaju) 

Eliisa Ülevain 7B klassist 7.- 8. koha. (õpetaja 

Haab) 

Vene keele olümpiaadi piirkonnavoorus 

saavutasid: 

Kristina Lindla 10A klassist I koha. (õpetaja 
Kirillova) Artjom Savitski 10A klassist II koha. 

(õpetaja Kirillova) 
Tööõpetuse konkursil Tallinna piirkonnavoorus 

saavutas Hannes-Agur Vellend 9B klassist 3. 

koha ja parima kodutöö ning parima disaini 

auhinna. (õpetaja Saagpakk) 
Keskkonnakeemia uurimistööde võistlustel valiti 
välja esiletoomiseks ja ettekanneteks 10 tööd, 

nende seas uurimustöö „Puidu immutamine”,  

autorid Maarja Välimaa, Marilin Laud ja Liis 
Naptal 10A klassist. (Õpetaja Lille) 

Mark-Daniel Plisko 12B klassist osales 30 km 

pikkusel Scoutsrännakul ja teda tunnustati 

diplomi ja medaliga. 

Tulemusliku pedagoogilise tegevuse eest 

omistati 3. märtsil õpetaja Alla Kirillovale 
Aleksander Puškini preemia. 

Õnnitleme! 

 

Ainevõistlused ja olümpiaadid  
26. märtsil võistlesid Tallinna 
Humanitaargümnaasiumis kõikide Tallinna 

koolide    8. - 9. klasside õpilastele korraldatud 
ainevõistlusel 4 - liikmeline võistkond 9B 

klassist koosseisus Fred Karu, Robert Männik, 
Robin Teever ja Rasmus-Krister Tuisk. 

27. märtsil võistlesid 62 3. - 10. klassi õpilast 
rahvusvahelisel matemaatikavõistlusel 

„Känguru”: 

3. - 4. klass ekolierid 14 õpilast 

5. - 6. klass benjaminid 14 õpilast 

7. - 8. klass kadetid 19 õpilast 

9. - 10. klass juuniorid 15 õpilast 

Kokku registreerus 27. märtsil toimunud 

võistlusele ligikaudu 12500 õpilast 348 koolist! 

30. märtsil oli Tallinna Pranglimise 

finaalvõistlusele kutsutud meie koolist: 

Mihkel Eidast 8D, Marje Mölder 10A ja Helena 

Eidast 10A klassist. 



 

 

Maakondlike finaalide tulemuste põhjal lähevad 

igast vanusegrupist 5 paremat Eestit esindama 

rahvusvahelisele võistlusele. 

Meie kooli õpilased jätkavad vabariiklikel 

olümpiaadidel võistlemist järgmistes ainetes: 

Johannes Madis Aasmäe 9A - matemaatika 

Kristel Urke 11A - bioloogia 

Jonas Kiiver ja Marko Virkebau 12A - majandus 

Soovime edu ja hoiame pöialt! 
 

Õppetöö uudised 
30. märtsil algusega kell 10.00 kirjutasid 12. 
klasside õpilased IV korruse vana maja  

klassides (408 – 415) inglise keele 

proovieksamit. 

 

Kooli tasemetööd 
Märtsis ja aprillis toimuvad järgmised kooli 

tasemetööd: 

11. klassid – bioloogia 30. märtsil 

10. klassid – geograafia 13. - 17. aprillil 

9. klassid – arvutiõpetus 20. - 24. aprillil 

8. klassid – keemia 3. –  9. aprillil 

7. klassid – loodusõpetus 27. - 30. aprillil 

5. klassid - eesti keel 27. - 30. aprillil 

4.klassid - inglise keel  20. - 24. aprill 

Iga klassi tasemetöö täpse aja teatab 

aineõpetaja. Tasemetöö hinde väärtus on võrdne 

kontrolltöö hindega. 

 

 

 

Huvitavaid ettevõtmisi 
27. märtsil sõitsid 7D, 8A ja 8D klasside 
õpilased ja emakeele õpetajad Seoriin Jõgise 

ning Koidu Oja Pärnusse vaatama etendust 

„Oma elu superstaarid”. 

31. märtsil sõidavad 4C klassi õpilased ja 
klassijuhataja Tiiu Uibo Olustverre. 

 

PISA 
PISA on Majandusliku Koostöö ja Arengu 

Organisatsiooni poolt toetatav rahvusvaheline 

õpilaste hindamise uuring. PISA 2009 on neljas 

PISA poolt läbi viidud uuringutest, milles 

osalevad rohkem kui 60 riigi õpilased. 

PISA uuring keskendub 15 - aastastele õpilastele 

ja hindab nende valmidust iseseisvaks eluks . 

Meie koolis toimub PISA uuring 17. aprillil, milles 

osaleb juhuvalikuga kuni 35  õpilast, kel tuleb 

täita kahe tunnine test, mis koosneb lugemis-, 

loodusteadus- ja matemaatikaülesannetest. 

Nimekiri saadetakse kooli 2 nädalat enne testi. 

 

 

☺ ☺ ☺ ☺ 
 

Meeleolukat 
naljakuud kõigile! 

 
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

 

 


