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ÕPPETÖÖ 

Gümnaasiumi I õppeperiood 

3. september – 19. oktoober 

Põhikooli I trimester 

3. september – 23. november 

Tunniplaan muutub alates 29. oktoobrist 

seoses gümnaasiumi II õppeperioodi 

algusega. 

Valikkursused alustasid tööd 10. septembril. 

Uued valikkursused: 

Robootika 10. ja 12. klassidele, 

õpetaja Rasmus Kits. 

Saksa keele praktikum 11.-12. klassidele, 

õpetaja Maarika Paun. 

Mateetika – õpioskused ja –meetodid, 

õpetaja Marko-Raul Peetersoo. 

SAAVUTUSED 

Tallinna Koolinoorte XXXVII Sportmängude 

teatejooksu meistrivõistlustel saavutasid 

meie kooli võistkonnad 1., 2. ja 3. koha. Palju 

õnne! Tänud kehalise kasvatuse õpetajatele. 

4. ja 7. KLASSI E-TASEMETÖÖD 

Loodusõpetuse II kooliastme (7. klasside 

õpilased) tasemetöö toimub 26. septembril 

ja I kooliastme (4. klassi õpilased) tasemetöö 

2. oktoobril. Nii 4. kui 7. klassi loodusõpetuse 

tasemetööd on elektroonilised ja nende 

läbiviimine toimub EISis. 

 

KOOLIVORM 

Vastavalt kooli kodukorrale kannavad I ja II 

kooliastme õpilased igapäevaselt vähemalt 

ühte koolivormi elementi. 

Kapuutsiga riietusesemeid koolis ei kanta! 

III kooliastme ja gümnaasiumi õpilased 

kannavad klassikaliselt korrektset riietust. 

Kooli mütsi kantakse peakattena I ja V 

perioodil ning pidulikel sündmustel. 

KONTSULTATIOONID 

Konsultatsiooniajad on kooli kodulehel 

rubriigis Õppetöö – Konsultatsioonid ja 

õpiabi. 

JÄRELVASTAMINE 

Arvestusliku töö sooritamine on kõikidele 

õpilastele kohustuslik. Järelvastamise 

võimalus on üks kord 10 tööpäeva jooksul. 

Registreerimine järelvastamisele toimub 

veebipõhiselt, link on kooli kodulehel. 

Registreeruda saab kuni eelmise koolipäeva 

kella 15.00-ni. 

Järelvastamised toimuvad: 

Esmaspäeviti – loodusained, ruumis 209; 

Teisipäeviti – võõrkeeled, ruumis 106; 

Kolmapäeviti – sotsiaal- ja humanitaarained, 

ruumis 314; 

Neljapäeviti – reaalained, ruumis 311. 

PSÜHHOLOOG 

Psühholoog Ingi Roosi vastuvõtuajad on 

ruumis 329, E-R kell 9.00-16.30. 



 

ÕPILASESINDUS 

TEATAB 

Ootame uusi liikmeid Õpilasesinduse 24. 

koosseisu. Kandideerimiseks palume saata 

motivatsioonikiri kuni 15. septembrini. 

kristiinheleen.toovis@gmail.com 

TALLINNA XXI KOOL 115 

T 2. oktoober 

Kell 08.00 pidulik lipuheiskamine 

lipuväljakul. 

R 5. oktoober  

spordivõistlused 

L 6. oktoober 

Kell 15.00 klassijuhatajatunnid ja 

kohtumised koolimajas vilistlastele. 

Kell 18.00 vilistlasõhtu Kultuurikatlas. 

TEATED 

Meie kooli 6. klasside õpilased osalevad 

sellel õppeaastal Päästeameti projektis 

KEAT. 

Koolitusprogramm „Kaitse End ja Aita 

Teist“ on suunatud 6. klassi õpilastele üle 

Eesti. KEAT koolitusprogramm on koostatud 

põhikooli riikliku õppekava ja seda läbiva 

teema „Tervis ja ohutus“ alusel. 

http://liikluskasvatus.ee/opetajale/uldharidu

skool/ii-kooliaste/keat 

Algavad jalgratturi juhiloa koolitused. Infot 

saab huvijuht Kristiinalt kabinetis 122. 

Esimesed koolitused algavad  

teisipäeval, 18. septembril (4B ja 6C) ja  

kolmapäeval, 19. septembril (4D) kell 8.00 

klassis 209. 

Koolitust viib läbi OÜ Juhiluba koolitaja 

Eve Tellisaar. 

17. september 

Tööd alustavad aine- ja huvialaringid. Ülisuur 

huvi on lastel ja lastevanematel saksa keele 

(õp Riina Rammo) ja G. Kasparovi Malekooli 

(õp Marelin Peetris) vastu. Palju on osalejaid 

ka rahvatantsuringis (juh Märt Agu), 

showtantsuringis (juh Liis Nesler) ja 

näiteringis (juh Kristiina Oomer). Ringi tunni- 

ja ruumiplaan kodulehel. 

17. september 

Tööd alustab pikapäevarühm ruumis 115. 

Rühm töötab igal tööpäeval kell 12.00-17.00 

18. September 

Noorsoopolitseinik Kristel Ulp viib läbi 

liiklusteemalisi loenguid 1. klassidele. 

10.00 – 1A 

11.00 – 1B 

13.00 – 1D 

14.00 – 1C 

18.-21. september 

Meie kooli õpilased osalevad rahvusvahelise 

keeleõppeprojekti „Koolid tuleviku 

partnerid“ raames Münchenis, kus koos 

partnerkooliga Györist valmistatakse ette 

õppematerjale keeletasemetele A2 ja B1. 

Materjalid valmivad koostöös 

kultuuripärandisse kuuluvate 

vaatamisväärsustega – Pinakothek, 

Olümpiakeskus, teaduskeskus Deutsches 

Museum, autotööstuse magnaat BMW ning 

UNESCO kultuuripärandisse kuuluva 

ajaloolise turuga Viktualienmarkt. Kaasa 

sõidavad direktor härra Meelis Kond ja 

projektijuht Maarika Paun. 
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Infolehe toimetus: 

Karl-Kevin Köörna 11A 

21. september 

1.-2. klassi õpilastega tuleb kohtuma Sõber 

Karu MTÜ Lastekaitse Liit programmist 

„Kiusamisest vabaks!“ 

Sõber Karu rõhutab programmi 

põhiväärtuseid - sallivust, hoolivust, austust, 

julgust ja peab oluliseks heaks kaaslaseks 

olemist. http://kiusamisestvabaks.ee 

22. september 

Vastupanuvõitluse päeval heiskavad 

Riigikogu ettepanekul Pika Hermanni tornis 

päikesetõusul 07.05 riigilipu Liputoimkonna 

liikmed Hugo Jõks, Bert Palts, Tristan Griin-

Looveer, Joonas Veskla, Karl Matthias Madis 

ja Karl Rudolf Kunnas. Liputoimkonnaga on 

kaasas instruktor Kahrut Eller. 

24.-25. september 

Kooli aatriumis traditsiooniline sügisnäitus. 

Ootame kogu kooliperelt imelisi leide 

loodusest. Väljapanekul peab olema nimesilt 

ja see peab olema aluse peal. 

26. september 

YFU infotund „Elu vahetusõpilasena“ 10. 

klassidele kell 15.55 auditooriumis. 

2. oktoober 

Kooli külastab Saksamaa juhtiva päevalehe 

Frankfurter Allgemeine Zeitung toimetuse 

delegatsioon, et rahvusvahelise projekti 

„Koolid – tuleviku partnerid“ 10. aastapäeva 

puhul tutvustada lugejaskonnale Eestit 

esindavat Tallinna XXI Kooli. Külalised 

osalevad pidulikult liputseremoonial, 

tutvuvad majaga, külastavad gümnaasiumi ja 

1. klassi saksa keele tunde ning vestlevad 

projektis osalevate õpilastega ja kooli 

direktori hr Meelis Kondi ja PASCH-

koordinaatori Maarika Pauniga. 

5. oktoober 

Ettelugemisvõistlus 3.-4. klassi parimatele 

teemal „Kus hundist räägitakse“. 

4. klassi võitja saab osaleda lõppvõistlusel 

Eesti Lastekirjanduse Keskuses 18. oktoobril. 

http://kiusamisestvabaks.ee/

