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Saavutused 

17. oktoobril toimunud üleriigilisel vene 

keele konkursil „Sankt-Peterburg 310“ 

saavutas Grigori Babuškin 8B klassist 

IV koha ja Liisa Ševtšuk 8A klassist 

V koha. Juhendajad õpetajad Alla 

Kirillova ja Klaara Sulg. Palju õnne! 

Õppetöö 

Kokkuvõte I veerandi tulemustest 

I ja II kooliastme õpilased said 18. 

oktoobril I veerandi tunnistused. 

Valdavalt olid õpitulemused head. 

I kooliastmes õpib kokku 332 õpilast, 

neist 45% ainult hindele "5" ja 50% 

hindele "4 ja 5". Kõikide klasside 

õppeedukus oli 100%. 1. klasside 

õpilasi sel veerandil ei hinnatud. 

II kooliastmes õpib kokku 271 õpilast, 

neist 15% ainult hindele "5" ja 61% 

hindele "4 ja 5".  

Kuuel klassil üheksast oli õppeedukus 

100%. Kolm õpilast vajab II veerandil 

õpiabi ja individuaalset toetust. 

Järjepidevust ja töökust II veerandiks! 

3A ja 3C klass lõpetavad 1. novembriks 

koolikohustusliku ujumise kursuse ja 

saavad tunnistuse kursuse lõpetamise 

kohta. 

Õppekäigud 

29. oktoobril oli 4B Eesti 

Pandipakendikeskuses koos õpetaja 

Marelin Peetrisega. 

9B ja 9C klassi õpilased ja õpetajad 

Seoriin Jõgise, Eda Kauksi ja Tiiu Uibo 

sõidavad 1. novembril kultuurireisile 

Viljandisse. Külastatakse 

Pärimusmuusika Aita, õhtul 

vaadatakse etendust „Ukuaru“. 

1. novembril osaleb 3A 

Linnamuuseumi õppeprogrammis 

"Olen ise arheoloog" koos 

klassijuhataja Helina Naelaga. 

5. novembril on 4A Särevi teatritoas 

koos klassijuhataja Liivi Urbeliga. 

6. novembril on 2D Draamateatris 

vaatamas "Vana roosa maja" koos 

klassijuhataja Endla Ükstiga. 

8. novembril osaleb 2C Teatri- ja 

Muusikamuuseumis mardipäeva 

programmis koos klassijuhataja Tiina 

Villmeriga. 

11. novembril on 12A ja 12B klasside 

õpilastel Tallinna Loomaaias bioloogia-

teemaline õppekäik. Juhendab õpetaja 

Riina Otsus.  

13. novembril on 2D tutvumas 

Lastekirjanduse keskusega. 



14. novembril on 2A ja 3D Premia 

jäätisevabrikus koos klassijuhatajate 

Margit Lestsepa ja Sirje Uiboga. 

Teated 

28. oktoober - 5. november on Tallinna 

Poistekoor kontsertreisil Hispaanias 

Tolosas. Kooris laulab 30 poissi meie 

koolist ja juhendab õpetaja Lydia 

Rahula. 

Tervise Arengu Instituudi poolt läbi 

viidud Euroopa toitumisharjumuste 

uuringud toimusid: 

30. oktoobril 7B klassi õpilastele 

31. oktoobril 7C klassi õpilastele 

7A klass osales I veerandi lõpus. 

1. novembril kell 15.00 on YFU 

infotund auditooriumis 

"Vahetusõpilaseks välismaale". 

oodatud on 10.-11. klasside õpilased. 

Meeldetuletus 11. klasside õpilastele! 

4. november on uurimustööde 

Moodle'isse üleslaadimise tähtaeg. 

Kuni 4. detsembrini edastab juhendaja 

parendusettepanekud Moodle'i 

vahendusel. 

Comeniuse koolide Läänemeremaade 

rahvusvahelise koostööprojekti Nets as 

symbols mutual interpendencies in the 

Baltic Sea region seekordsed Web 

Baltic töötoad toimuvad sotsiaal-

võrgustike teemal Kartuzys, Poolas 

4.-9. novembril.  

Filmi, tantsu ja mängude 

inglisekeelsetes töötubades osalevad 

Saksamaa, Taani, Rootsi, Poola, Läti ja 

Eesti partnerkoolid. Projekti tegevused 

kajastatakse eTwinning platvormil. 

Meie koolist osalevad õpetajad Anne-Ly 

Lään ja Kadri Mägi ning Agnes Värik 

8B, Helen Laane 8B, Jessica Kurm 9A, 

Rauno Põld 9A, Karl-Erik Talvistu 10C, 

Marten Vaino 10C. 

5. novembril kell 14.00 toimub 

auditooriumis laste- ja noortefilmide 

festivali Just Film selleaastase 

filmiprogrammi tutvustus.  

13. laste- ja noortefilmide festival Just 

Film toimub tänavu 15.-24. novembrini. 

Festivalil tulevad näitamisele parimad 

laste- ja noortefilmid Euroopast ja 

mujalt maailmast, lisaks 

tänavakultuuri programm ning laste ja 

noorte õiguste eriprogramm. 

Meie kool sai võimaluse osaleda 

Tallinna ja Harjumaa koolide 6. 

klasside õpilastele mõeldud projektis 

"KEAT". „Kaitse end ja aita teist“ 

projekti juhtorganisatsiooniks on 

Päästeameti Põhja päästekeskus. 

6. novembril kell 10.00 toimub 

auditooriumis 7. klasside õpilaste 

inglise keele viktoriin, et välja selgitada 

2 parimat, kes esindavad meie kooli 5. 

detsembril ülelinnalisel 7. klasside 

õpilaste inglise keele viktoriinil. Igast 

inglise keele rühmast võistleb kaks 

õpilast. Käesoleval õppaastal on 

teemaks Austraalia (ajalugu, 



geograafia, vaatamisväärsused, 

traditsioonid). 

Järgmine olümpiaadi koolivoor toimub 

geograafias 19. novembril. 

6. novembril kell 15.00 on 21. kooli 

Õpilasesinduse ja Riho Pätsi 

Koolimuusika Fondi üritus. 

Toimub mälestustahvli avamine 

koolimaja seinale ja RPKF preemiate 

üleandmine. 

8.-9. novembril on humanitaarprojekt 

Kolme Kooli Kokkutulek - KOKOKO 

teemal „Kultuuripärandiaasta“ meie 

korraldada. Osalevad 10.-12. klasside 

õpilased Hugo Treffneri 

Gümnaasiumist, Pärnu Sütevaka 

Humanitaargümnaasiumist ja 21. 

Koolist. 

KOKOKO täpsem kava ja osavõtjate 

nimekiri on üleval kooli koduleheküljel. 

Õpilasesindus  

Teisipäeval, 12. novembril kell 17.30 

ootame kõiki ISADEPÄEVALE. 

Kavas on: 

 isade ja suurte poiste 

korvpallimäng; 

 kokkamismäng - isasid aitavad 

õp Kaja Kadarik ja Karmen Jänes; 

 otsimismäng 21. Kool 110. 

Mängudele registreerimine alates 5. 

novembrist kooli kodulehel www.21k.ee 

Korraldab Noorteparlament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infolehe toimetus: 

Laura Reha & Kreete Huik 12C 

http://www.21k.ee/

