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SaavutuseSaavutuseSaavutuseSaavutusedddd    
Vaata kodulehelt rubriigist Uudised → 

Saavutused.    

TänuTänuTänuTänu    

Täname õpilasi ja juhendajaid-õpetajaid, 

kes septembrikuus pälvisid tunnustust 

heade saavutuste-tulemuste eest 

spordis, ettevõtluses ja muusikaprojektis!    

12121212....----13. septembril13. septembril13. septembril13. septembril toimus kooli aatriumis 

traditsiooniline sügisnäitus. Suur tänu 

kõikidele osalejatele! 

ÕpilaskogunemisedÕpilaskogunemisedÕpilaskogunemisedÕpilaskogunemised    
Septembris jätkuvad õpilaskogunemised  

II ja III kooliastme õpilastele: 

13. septembril13. septembril13. septembril13. septembril    14.0014.0014.0014.00    5. kl õpilastele 

20. septembril20. septembril20. septembril20. septembril 14.0014.0014.0014.00 4. kl õpilastele 

28. s28. s28. s28. septembrileptembrileptembrileptembril    11114.554.554.554.55    8. kl õpilastele  

Teabeminutid on juba toimunud 5. ja  

7. klassi õpilastele. 

ÕppetööÕppetööÕppetööÕppetöö    
Tallinna 21. Kool saavutas Eesti Vabariigi 

240 kooli seas riigieksamite tulemuste 

alusel 10.10.10.10.    kohakohakohakoha.    

    

    

    

2011. aastal gümnaasiumi lõpetanute 2011. aastal gümnaasiumi lõpetanute 2011. aastal gümnaasiumi lõpetanute 2011. aastal gümnaasiumi lõpetanute 

edasine tegevus:edasine tegevus:edasine tegevus:edasine tegevus:    

88 lõpetajast jätkab õpinguid 84, neist: 

Tartu Ülikoolis 29 

Tallinna Ülikoolis 17 

Tallinna Tehnikaülikoolis 11 

Eesti Kunstiakadeemias 7 

Välismaa kõrgkoolides 9 

 

Õppeaasta esimene olümpiaad toimub 

bioloogias bioloogias bioloogias bioloogias 4. oktoobril4. oktoobril4. oktoobril4. oktoobril, mil 7. klasside 

õpilased vastavad küsimustele Tallinna 

Loomaias sealse ekspositsiooni ning 

varasemate teadmiste põhjal. 

EEEEelteadeelteadeelteadeelteade    

2. oktoobril2. oktoobril2. oktoobril2. oktoobril 10.0010.0010.0010.00 on kooliraadios meie 

kooli 108. sünnipäevale pühendatud 

raadiosaade. 

5. oktoobril5. oktoobril5. oktoobril5. oktoobril tähistame õpetajate päevaõpetajate päevaõpetajate päevaõpetajate päeva. 

Sel päeval juhivad kooli: 

Marcus Niin 12A – direktor 

Betti Nigul 12A – õppealajuh. 7.-12. kl 

Helery Pops 12B – õppealajuh. 1.-6. kl 

Madlen Hirtentreu 12C – arendusjuht 

Lisette Velt 12C – huvijuht 7.-12. kl 

Karoliina Kull ja Marilyn Koitnurm 12C – 

huvijuht 1.-6. kl 

    



TeatedTeatedTeatedTeated    
Alates 19. septembrist19. septembrist19. septembrist19. septembrist kuni õppeaasta 

lõpuni töötab meie koolis Saksamaa 

Liiduvabariigi Kultuuriministeeriumi 

lähetusega vabatahtlik Milena Charlotte Milena Charlotte Milena Charlotte Milena Charlotte 

VaniniVaniniVaniniVanini. Kielist pärit Milena on abiks saksa 

keele õpetamisel ning erinevate projektide 

ettevalmistamisel ja läbiviimisel. 

Eelmisel aastal töötanud vabatahtlik 

Johannes Kristensen jätkab õpinguid 

Taanis Roskilde Ülikoolis. 

Jätkub Tallinna Haridusameti ja Turu 

Haridusameti ühisprojekt „Aktiivne ja 

turvaline koolipäev“. 

21. septembril21. septembril21. septembril21. septembril külastavad projektis 

osalevate nii Soome kui Eesti koolide 

esindajad meie kooli. 

Tutvutakse koolimajaga ja toimub 

ühiskonverents tehtud tööst ja 

tulemustest. 

Projekti raames on kooli saabunud 

mõttetahvlid, mida klassijuhatajad 

õppetöös aktiivõppe vahendina  

kasutada saavad. 

Jätkub Läänemere riikide vaheline projekt. 

Projekti raames oodatakse fotograafia 

huviga õpilasi, kes on valmis läbi fotode 

tutvustama oma kooli ja kodulinna. 

Võta ühendust Kristiina Tiitsu või Kadri 

Mägiga. 

21.21.21.21.    septembrilseptembrilseptembrilseptembril esineb aulas 7.-9. klasside 

õpilastele Suurbritannia kitarrivirtuoos 

Jason CarteJason CarteJason CarteJason Carterrrr. 

23. septembril23. septembril23. septembril23. septembril    lähevad riigikaitse 

valikkursuse õpilased õppekäigule 

mereväebaasi. 

12. klasside õpilased käisid 

traditsioonilisel õppekäigul A. H. 

Tammsaare loominguga seotud 

Vargamäel. 

23., 26. ja 27. septembril23., 26. ja 27. septembril23., 26. ja 27. septembril23., 26. ja 27. septembril toimub  

koolis pildistamine. 

30. septembril30. septembril30. septembril30. septembril 15.0015.0015.0015.00 on XXI LIVE 

külaliseks Erkki RaasukeErkki RaasukeErkki RaasukeErkki Raasuke. 

ÕppekäigudÕppekäigudÕppekäigudÕppekäigud    
Õppekäigud I ja II kooliastmes:    

17.17.17.17.    septembril septembril septembril septembril külastas 5A koos 

klassijuhataja Kadri Mägiga Estonia 

Teatrit. Vaadati balletti „Kolm musketäri“. 

21212121. septembril . septembril . septembril . septembril külastab 2B koos õpetaja 

Marelin Peetrisega kesklinna Kivikambrit. 

22222222. septembril . septembril . septembril . septembril on    5C koos aineõpetaja  

Tiina Pikamäega õppekäigul ajaloo-

muuseumis. 

    

    

    

    



27.27.27.27.    septembril septembril septembril septembril osalevad kõik 6. klassid  

RMK poolt korraldatavas õppeprogrammis 

„Kohtume metsas“, mis viiakse läbi Kauksi 

looduskeskuses ja mille vältel tutvutakse 

metsa kui elukeskkonnaga ja loodus-

varadega. Õpilasi saadavad klassi-

juhatajad ja õpetajad Anne-Ly Lään ning 

Tiiu Uibo. 

30.30.30.30.    septembrilseptembrilseptembrilseptembril külastab 1D klass koos 

õpetaja Sirje Uiboga Laste Teabekeskust. 

HuvialaHuvialaHuvialaHuviala    
Aine-ja huviringidesse registreerimine 

toimub kooli kodulehe kaudu. 

Uued Ringid: 

robootika 7.-8. kl 

filmikunst 9.-12. kl 

korvpall 1.-3. kl 

ajalugu ja arheoloogia 7.-12. kl 

Lisainfo: Maarika Paun, ruum 205.  

ÕpilasesindusÕpilasesindusÕpilasesindusÕpilasesindus 

Moodustamisel on Õpilasesindus Moodustamisel on Õpilasesindus Moodustamisel on Õpilasesindus Moodustamisel on Õpilasesindus 

õppeaastaks 2011/2012.õppeaastaks 2011/2012.õppeaastaks 2011/2012.õppeaastaks 2011/2012. 

Esmakordselt ÕE-sse kandideerijatelt 

oodatakse motivatsioonikirja ning  

kõikide ÕE liikmeks pürgijatega viiakse 

läbi vestlus. Motivatsioonikirju saab 

esitada presidentuurile 21.21.21.21.    septembriseptembriseptembriseptembrini. ni. ni. ni.     

    

G5 I koosolekG5 I koosolekG5 I koosolekG5 I koosolek toimus 14. 14. 14. 14. sssseptembrileptembrileptembrileptembril 

Tallinna Reaalkoolis. Järgmine koosolek, 

mis on ühtlasi ka „avatud koosolek“,  

et värvata uusi liikmeid, toimub  

26. septembril26. septembril26. septembril26. septembril. 

29.29.29.29.    septembrilseptembrilseptembrilseptembril----2.2.2.2.    oktoobriloktoobriloktoobriloktoobril on eelmise 

aasta ÕE koosseis Strasbourgis, kuhu  

ÕE valiti Euroscola üleriigilise projekti-

konkursi võitjana projektiga „Tibud 

kampa!“. Euroscola päeva käigus saavad 

umbes 500 erinevatest Euroopa riikidest 

pärit õpilast „mängida“ läbi ühe päeva 

Euroopa Parlamendi istungitesaalis. 

 

 
Õnnitlused saabuva  

kooli 108. sünnipäeva  
puhul ja meeleolukat 

õpetajate päeva,  
kallid õpetajad! 

 

 

 

Infolehe toimetus: 

Laura Reha & Kreete Huik 10C 


