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I TRIMESTRI LÕPETAMINE 

PÕHIKOOLIS 

24. novembril lõpeb I trimester. 

II ja III kooliastme õpilastele pannakse välja 

kokkuvõtvad hinded. 

27. novembril algab II trimester ja kestab 23. 

veebruarini. 

SAAVUTUSED 

16. novembril olid Eesti parimad prantsuse 

keele rahvusvahelise DELFI eksami sooritajad 

kutsutud pidulikule vastuvõtule ja diplomite 

kätteandmisele Prantsuse suursaadiku 

residentsis Toompeal. Meie koolist oli 

kutsutud Hanna Gerta Alamets ja Paul 

Johannes Kalda 12A ning Kirke Volmer 12C. 

Aitäh, õpetaja Merilyn Meristo! 

Üleriigilisel majandus- ja ettevõtlusalasel 

e-viktoriinil silmapaistvaid tulemusi 

saavutanud Maria Heinsar 9C, Don Rico 

Saluveer 7B ja Rauno Arike 9A on kutstud 30. 

novembril auhinnaekskursioonile Eesti ühte 

mõjukamasse tehnoloogiaettevõttesse 

Skeleton Technologies. Õnnitleme! 

Üleriigilises inglisekeelses digiviktoriinis „Eesti 

100“ saavutas võistkond koosseisus David 

Uslar, Andreas Ayrton Luhala ja Kristjan Pekk 

11A klassist II koha. Palju õnne! Aitäh, õpetaja 

Ingrid Paggi! 

Põhikooli poiste jalgpallivõistkond saavutas 

koolinoorte meistrivõistlustel II koha. 

Võistkonna koosseisu vaata kooli kodulehelt. 

Palju õnne! Aitäh, õpetaja Indrek Vahtra ja Ivo 

Raenok! 

 

OLÜMPIAADID 

29. novembril osalevad kaks gümnaasiumi 

võistkonda Eesti koolinoorte XV mälumängu-

meistrivõistlustel. 

20.-30. novembril kuni kella 23.59 toimub 

traditsiooniline kodanikupäeva digiviktoriin. 

Viktoriin on kolmes vanuseastmes: 5.-6., 7.-9. 

ning 10.-12. klass. Ootame aktiivset osalemist! 

Auhinnad ootavad ka arvukama osavõtjate 

arvuga koole. Kodanikupäeva viktoriini leiad: 

https://www.integratsioon.ee/kodanikupäeva-

viktoriin 

30. novembril toimub Tallinna koolides 

ühtsete ülesannetega matemaatikaolümpiaadi 

koolivoor 7.-12. klasside õpilastele: 

 7.-9. klassidele kell 12.00-15.00 

 10.-12. klassidele kell 12.00-16.00 

Õpilased võtavad olümpiaadile tulles kaasa: 

1. kirjutusvahendid (pastapliiats, pliiats) 

2. joonlaua 

3. sirkli 

Arvutit, teatmeteoseod ja lisamaterjali ei ole 

lubatud kasutada. 

Head ettevalmistust ning edukat osalemist! 

2.-3. detsembril osaleb meie kooli võistkond 

kesk- ja põhikoolide meistrivõistluste I etapil. 

Väideldakse teemal „Võrdõiguslikkusesse 

uskuv Eesti naine peaks minema 

vabatahtlikult ajateenistusse“. 

 

 

 



 

ÕPILASESINDUS TEATAB 

27. novembril toimub 6A klassi õppekäik 

Tallinna Loomaaeda. Soovime 

omaloominguliste luuletustega jääkaru Norale 

head reisi Viini loomaaeda ja laulame 

muusikalembesele viigerhülgele mõned 

jõululaulud. 

28. novembril alustab tegevust 

meditsiinivaldkonna ainering „PRAXIS“. 

Juhendajateks Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 

tudengid. 

Oodatud on 5.-9. klasside õpilased, info ja 

registreerimine maarika@21k.ee. 

28. novembril osalevad 

õpilasorganisatsioonide esindajad Riigikogus 

Eesti riigi 100. aastapäeva puhul toimuval 

Noorte Maapäeva tähistamisel. 

28. novembril kell 12.00 osaleb liputoimkond 

Kaitseväe kalmistul Vabadussõja alguse 99. 

aastapäeva üritusel ning 1. detsembril kell 

12:00 Tondipoiste mälestusüritusel. 

30. novembril kell 15.00 korraldab 

Liputoimkond Tallinna ja Harjumaa koolidele 

koostöös Eesti Lipu Seltsi, Lipuvabriku ja 

Vahipataljoniga koolituse „Lipukultuur igasse 

kooli“. See on meie kooli kingitus Eesti 

Vabariigile tema 100. sünnipäevaks. Jaanuaris 

toimub koolitus Ida-Virumaa koolidele. 

5. detsembril kell 13.00-16.00 toimub Jaani 

kirikus jõulukontserdi peaproov. 

19. detsembril on kõik oodatud jõululaadale! 

Toetagem koos projektiga „Märka ja 

aita!“ puudustkannatavaid lapsi. 

TEATED 

4. detsembril sõidavad 12. klasside õpilased 

Tartu Ülikooli, tutvuvad 

sisseastumistingimustega ja külastavad 

erinevaid teaduskondi. 

4. detsembril kell 11.30-13.00 külastab 11A 

klass ja õpetaja Lilian Kippasto keemiakursuse 

raames Pandipakendikeskust. 

AKTIIVÕPPEPÄEV 

24. novembril toimus koolis tradistsiooniline 

aktiivõppepäev, kus erinevates töötubades 

mängulise meeskonnatöö vormis õpitakse 

käitumist ohuolukordades, üksteisest 

hoolimist ja teistega arvestamist, ollakse 

aktiivses liikumises, pannakse proovile 

tähelepanu ja matemaatilised võimed, 

tutvutakse teiste maade kultuuridega. 

Aktiivõppepäeva aitasid läbi viia KEAT projekti 

esindaja, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 

tudengid ja kooli medpersonal. 

3C ja 3D klass ja 4.-7. klassi robootika õpilased 

M. Soobiku juhendamisel külastasid 

robootikanäitust ROBOTEX ja osalesid 

erinevates töötubades. 

7. klassid kaardistasid arvutiklassides 

Maanteeameti loodud rakenduste abil 

võimalikult ohutu koolitee ning GPS-kunsti 

projektis läbisid lähipiirkonna kaardi järgi 

Endomondo äppi kasutades kunstipärase 

kujundi. 

8. klasside õpilastel oli aardejahi võistlus, kus 

tuli kasutada loodusteaduste teadmisi ja teha 

mitmeid mõõtmisi ja katseid ning meeskondlik 

ajaloomäng „Eesti 100“. 

PROJEKT „JALGPALL KOOLI“ 

Meie kool on liitunud Eesti Jalgpalli Liidu 

projekti “Jalgpall Kooli” spordiprogrammiga. 

Kaasatud on 1.-2. klassi õpilased. 

28. novembril tutvustatakse programmi 1AB 

ja 2AB. 

1. detsembril 1CD ja 2CD õpilastele. 

 



 

KOMBINEERITUD 

TEATEVÕISTLUSED 

28. novembril ja 5. detsembril toimuvad 

Kesklinna LO 3.-5. klasside kombineeritud 

teatevõistlused, kus igale vanuseklassile 

toimub neli võistlust. 

PÕNEVAID TEGEMISI I JA II 

KOOLIASTMES 

November-detsember 

4D klass osaleb kuuel järjestikusel koolitusel, 

mille viib läbi Nukuteatri muuseumi juhataja 

Maria Usk ja kus läbi mängu ja meeskonnatöö 

kujundatakse väärtushinnanguid. 

November-jaanuar 

6D klass osaleb koos klassijuhataja Ester 

Barkalaga ENUT-projektis “Mina ja maailm“. 

Projekti juhivad klassijuhataja ja Els Heile. 

16. novembril osales 2B koos klassijuhataja 

Piret Kellamiga Keskraamatukogu üritusel 

„Soome 100. Aaretejaht“. 

17. novembril käis 3C koos klassijuhataja 

Helina Naelaga õppekäigul 

Loodusmuuseumis. 

20. novembril käis 4A koos klassijuhataja 

Polina Martilaga õppekäigul Tervishoiu 

muuseumis. 

21. novembril osales 3D koos klassijuhataja 

Kaja Männikuga KUMU spetsiaalselt nende 

klassile koostatud haridusprogrammis 

„Põrgust taevani“. 

21. novembril vaatas 6D koos klassijuhataja 

Ester Barkalaga PÖFF filmifestivali 

noortefilmide Just programmi raames filmi 

„Uus võimalus“. 

22. novembril käis 2B koos klassijuhataja 

Piret Kellamiga Tallinna Kunstihoones 

rahvusvahelise koolinoorte kaasaegse kunsti 

triennaali „Eksperimenta!“ näitusel ja osales 

töötoas „Tooteid igaks elujuhtumiks 1“. 

22. novembril vaatas 6C koos klassijuhataja 

Kaja Kadarikuga PÖFF filmifestivali 

noortefilmide Just programmi raames filmi 

„Niendorfi kuninganna“. 

22. novembril vaatas 5A koos klassijuhataja 

Kadri Mägiga PÖFF filmifestivali noortefilmide 

Just programmi raames filmi „Imede mägi: 

ootamatu sõprus“. 

23. november käis 1C koos klassijuhataja 

Renna Marjundiga õppekäigul Mektorys. 

27. novembril lõimib 4A klass loetud 

inglisekeelset kirjandust filmikunstiga. 

29. novembril vaatab 2C koos klassijuhataja 

Helbe Laansaluga Estonias etendust „Sipsik ja 

vana aja lood“. 30. novembril vaatavad sama 

etendust 1C ja 1D koos klassijuhatajate Renna 

Marjundi ja Marju Meremäega. 

4. detsembril osaleb 1B koos klassijuhataja 

Marelin Peetrisega Palmse jõuluprogrammis. 

5. detsembril vaatab 3B koos klassijuhataja 

Endla Ükstiga Estonias lasteballetti 

„Pähklipureja“. 

5. detsembril osaleb 3D KUMU 

haridusprogrammis. 

6. detsembril osaleb 5D koos klassijuhataja 

Kristjan Õmblusega Filmimuuseumi 

haridusprogrammis „Filmi sisse minek“. 

6. detsembril vaatab 4C koos klassijuhataja 

Indrek Vahtraga Vanemuise lasteooperit 

„Googelmoogelpunktkomm“. 

 

 

 

 

 

Infolehe toimetus: 

Karl-Kevin Köörna 10A 


