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SaavutusedSaavutusedSaavutusedSaavutused    
Suur tänu meeleoluka sügisnäituse eest. 

20. septembril20. septembril20. septembril20. septembril kuulutati „Estonias“ pidulikul 

auhinnagalal välja Eesti parimad ettevõtted. Galal 

tunnustati ka Eesti parimat õpilasfirmat 2012 – 

Tallinna 21. Kooli õpilasfirmat Student Network. 

Õnnitleme!  

Suur tänu kõigile, kes osalesid Euroopa 

Keeltepäevale pühendatud tõlkevõistlusel ja 

õpetajatele- juhendajatele! 

Loodame, et niisugune võistlus muutub meie kooli 

traditsiooniks. Merilyn Meristo ja Maarika Paun. 

ÕppetööÕppetööÕppetööÕppetöö    
Septembris esines kooli vilistlane Kahrut Eller VI–IX 

klasside õpilastele ettekandega „Grupikuuluvuse 

nähtav ajalugu“, milles andis kultuuriloolise 

lühiülevaate grupikuuluvuse kantavatest tunnustest 

ja vormirõivaste kujunemise põhjustest ja arengust. 

23.23.23.23.----    29292929....    septembrilseptembrilseptembrilseptembril osales Rene Pihlak 12A Berliinis 

rahvusvahelise õpilasajalehe KLICK toimetuse 

koolitusel. 

Projekti „Koolid -  tuleviku partnerid“ õpilasajalehes 

KLICK on meie toimetajate Rene ja Miina- Johanna 

ning Poola gümnaasiumiõpilaste vastutada rubriik 

Elu. 

3.3.3.3.----8. 8. 8. 8. ooooktoobril ktoobril ktoobril ktoobril osaleb kooli poistekoor Lydia Rahula 

juhatusel Itaalias Riminis rahvusvahelisel 

koorikonkursil. Soovime edu!  

OlümpiaadidOlümpiaadidOlümpiaadidOlümpiaadid    

Käesoleva õppeaasta esimene teadmiste võistlus 

toimub 9. oktoobril9. oktoobril9. oktoobril9. oktoobril, mil 7. klasside õpilased vastavad 

traditsiooniliselt Tallinna Loomaia ekspositsiooni 

põhjal küsimustele. 

6. ja 8.-12. klasside bioloogiaküsimused edastatakse 

12. oktoobril.12. oktoobril.12. oktoobril.12. oktoobril.    

Info olümpiaadide ülelinnaliste koolivoorude ja 

piirkonnavoorude kohta leiad aadressil 

http://olympiaadid.haridus.ee 

Ettevõtluspäevad 2012Ettevõtluspäevad 2012Ettevõtluspäevad 2012Ettevõtluspäevad 2012    

2. ja 3. oktoobril2. ja 3. oktoobril2. ja 3. oktoobril2. ja 3. oktoobril töötavad kümme 10C klassis 

õpilast ettevõtluspäevade raames koostöös Tallinna 

Linnavalitsusega meediagrupis. Filmi teevad Markus 

Puidak, Kaspar Erik Lind, Markus Tamm, Sigrid Paula 

Pukk, Lee Lassi ja Melissa Mühlberg, fotograafid on 

Maarja Liis Veikesaar ja Meeri-Ann Ostrov ning 

intervjueerijad on Eliise Simanson ja Margot Privoi. 

4.4.4.4.    oktoobriloktoobriloktoobriloktoobril võistlevad 8.-9. klasside õpilased e-

viktoriinis majandusest. Viktoriin on individuaalne ja 

kasutada on üks päästerõngas – internet. 

2. ja 3. oktoobril2. ja 3. oktoobril2. ja 3. oktoobril2. ja 3. oktoobril saavad registreeritud osalejad 

tutvuda Moodle keskkonnaga aadressil 

http://e-docs.ja.ee/moodle/ ning vastata 

prooviviktoriini küsimustele.  

Tegemist on kolme-osalise CREATLON mänguga, 

milles viktoriin on esimene etapp. 

Õppekäigud septembrisÕppekäigud septembrisÕppekäigud septembrisÕppekäigud septembris    

9A ja klassijuhataja Tiina Pikamäe külastasid 

Tallinna Pirita Päästeametit. 

12B ja emakeeleõpetaja Külliki Kaju tutvusid A. H. 

Tammsaare majamuuseumi väljapanekuga. 

11C ja klassijuhataja Tiina Meeri kohtusid Stenbocki 

majas riigisekretär Heiki Loodiga. 

2B ja klassijuhataja Renna Marjundi külastasid 

Loodusmuuseumis seenenäitust, vaatasid näitust 

Draakoni galeriis ja kohtusid kunstnikuga Haus 

galeriis ning käisid koos lapsevanema Katre Relvega 

Kalevi kommivabrikus. 

7B ja klassijuhataja Sanne Haab tutvusid 

Lennusadamaga. 

Õppekäigud oktoobrisÕppekäigud oktoobrisÕppekäigud oktoobrisÕppekäigud oktoobris    

3. oktoobril3. oktoobril3. oktoobril3. oktoobril on 10C klassi õpilased ja meediaõpetaja 

Juta Hirv seminar-koolitusel „Edukas ettevõtja on aus 

ettevõtja“ 



3. oktoobril3. oktoobril3. oktoobril3. oktoobril on 10A ja B meedia valikkursuse 

õpilased ja meediaõpetaja Juta Hirv Eesti IT ja 

Telekommunikatsiooni Liidu seminaril. 

15. oktoobril15. oktoobril15. oktoobril15. oktoobril lähevad 7b klassi õpilased ja 

klassijuhataja Sanne Haab RMK õpperajale. 

19. oktoobril19. oktoobril19. oktoobril19. oktoobril sõidab 9B klass ja klassijuhataja  

Anne-Ly Lään teaduskeskusesse Heureka. 

18. oktoobril18. oktoobril18. oktoobril18. oktoobril algusega kell 11.0011.0011.0011.00 

karjäärinõustamine 9.klasside õpilastele. 

19. 19. 19. 19. ----21. oktoobril21. oktoobril21. oktoobril21. oktoobril on 9A, 10C, 11C ja 12C klasside 

õpilased ja klassijuhatajad Tiina Pikamäe, Seoriin 

Jõgise, Tiina Meeri ja Kristel Kiigemägi 

humanitaarprojekti raames St. Peterburgis.  

Veerandi lõpetamineVeerandi lõpetamineVeerandi lõpetamineVeerandi lõpetamine    

I–VI klasse hindame õppeveerandite kaupa. 

Veerandihinded pannakse välja 17. oktoobriks.17. oktoobriks.17. oktoobriks.17. oktoobriks.    

Gümnaasiumi laia matemaatikakursuse hinded 

pannakse välja 19. oktoobriks19. oktoobriks19. oktoobriks19. oktoobriks. 

Meie kooli saksa keelt võõrkeelena õppivatel 11. Ja 

12. klassi õpilastel juba 7. aastat võimalik osaleda 

rahvusvahelise majanduspraktika raames 2- 

nädalasel tööpraktikal Saksamaa Liitvabariigis 

Flensburgis. 20.10.20.10.20.10.20.10.----    3.11.20123.11.20123.11.20123.11.2012 sooritavad praktika 

Hanna Urm, Kristin Karp, Thran Larin, Hanna Anton 

11A ja Andres Rea 11C. Praktika koordinaatorid on 

Frank von Hassel ja Maarika Paun. 

TeatedTeatedTeatedTeated    

2. oktoobril2. oktoobril2. oktoobril2. oktoobril tähistasime kooli 109. sünnipäeva. 

Toimusid aktused. 

    9.009.009.009.00 – 5.-6. klassile 

    10.0010.0010.0010.00 – 3.-4. klassile 

    11.0011.0011.0011.00 – 1.-2. Klassile 

    12.0012.0012.0012.00    – 10.-12. klassile 

    13.0013.0013.0013.00 – 7.–9. klassile 

8.8.8.8.    oktoobriloktoobriloktoobriloktoobril algab järjekordne Tervise Arengu 

Instituudi korraldatud „Suitsuprii klassi“ võistlus. 

Meie koolist oodatakse osalema 5.-8. klasside 

õpilasi. 

5B klass alustab oktoobris Tervise Arengu Instituudi 

kolme aastast uuringut „Laste ja lastevanemate 

käitumine ja hoiakud“. 

8.8.8.8.----12. oktoobril12. oktoobril12. oktoobril12. oktoobril toimub traditsiooniline leivanädal. 

SÖÖGE LEIBA! Algklasside õpilased teevad nädala 

jooksul leivateemalisi infostende. 

5. o5. o5. o5. oktoobrilktoobrilktoobrilktoobril kell 14.0014.0014.0014.00 on XXI Live külaliseks pianist 

Mihkel Mattiisen. Kuulama on oodatud 10C klass ja 

koorimuusika valikkursuse õpilased. Vestlust juhib 

ÕE president vilistlane Mart Relve. 

4. oktoobril4. oktoobril4. oktoobril4. oktoobril kell 10.0010.0010.0010.00 on abiturientidest saksa keele 

õppijatele võimalus kuulata huvitavat loengut 

tänavakunstist ja tänavakunstnikest Saksamaal. 

Külalisesineja Stephanie Köhler. 

ÕÕÕÕpilasesinduspilasesinduspilasesinduspilasesindus    
11111111. oktoobril. oktoobril. oktoobril. oktoobril kell 17.0017.0017.0017.00 osalevad Tallinna koolide 

õpilased meie kooli ÕE korraldataval Riho Pätsi 

nimelisel noorte solistide omaloomingukonkursil MI-

NOOR 2012. Noori soliste hindab žürii koosseisus 

Priit Pajusaar, Aarne Saluveer, Inge Raudsepp, Uku 

Suviste, Kadi-Linda Kiisa ja Riho Pätsi tütar 

muusikaõpetaja Leelo Kõlar, kes on välja pannud ka 

peaauhinna parimale noorele heliloojale-solistile. 

Noori muusikuid toetab professionaalsetest 

muusikutest koosnev bänd.  

Tulge kuulama ja kaasa elama. 

Õpilasesindus Õpilasesindus Õpilasesindus Õpilasesindus teatabteatabteatabteatab: kooli puhvet ja söökla ootavad 

teie ettepanekuid, jäta oma soovid letil olevasse 

postkasti! 

 

 

 

 

 

Infolehe toimetus: 

Laura Reha & Kreete Huik 11C 


