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16. september 2019

ÕPPETÖÖ

elektroonilised ja nende läbiviimine toimub
EIS-s.

Gümnaasiumi I õppeperiood
2. september - 18. oktoober

KOOLIVORM

Põhikooli I trimester
2. september - 22. november
Tunniplaan muutub alates 28. oktoobrist
seoses gümnaasiumi II õppeperioodi
algusega.
Valikkursused alustasid tööd 9. septembrist.

UUED ÕPPESUUNAAINED
GÜMNAASIUMIS
Reaal-loodusainete õppesuund
Majandusmatemaatika – õpetaja Alar Pukk.
Arhitektuur ja modelleerimine – lektorid Üllar
Ambos ja Anne Vingisar (TalTech).
Inglise keele ja rahvusvaheliste suhete
õppesuund
Protokoll ja etikett – lektor Lauri Bambus.
Rahvusaheline majandus – lektor Ander
Hindremäe.
Sotsiaal-humanitaarainete õppesuund
Kultuuridevahelised erisused ja suhted –
õpetaja Ingrid Paggi.
Rahvusvahelised suhted – lektor Urmas Paet.

4. JA 7. KLASSI ETASEMETÖÖD
Loodusõpetuse II kooliastme (7. klasside
õpilased) tasemetöö toimub 25. septembril
ja I kooliastme (4. klasside õpilased)
tasemetöö 1. oktoobril. Nii 4. kui 7. klassi
loodusõpetuse tasemetööd on

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 korrekteset riietust.
Kooli mütsi kantakse peakattena I ja V
perioodil ning pidulikel sündmustel.

KONSULTATSIOONID
Konsultatsiooniajad on kooli kodulehel
rubriigis Õppetöö – Konsultatsioonid ja
õpiabi.

JÄRELVASTAMINE 5.-12.
KLASSIDE ÕPILASTELE
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.
Kuni 4. klassi õpilaste järelvastamine toimub
kokkuleppel aineõpetajaga.
Järelvastamised toimuvad:
Esmaspäeviti loodusained, ruumis 209.
Teisipäeviti võõrkeeled, ruumis 106.
Kolmapäeviti sotsiaal- ja humanitaarained,
ruumis 314.
Neljapäeviti reaalained, ruumis 311.

OLÜMPIAADID JA
ÕPILASVÕISTLUSED

PÕNEVAID TEGEMISI

Palun tutvuge kooli kodulehel rubriigis
Õppetöö – Olümpiaadid aineolümpiaadide
koolivooru ja kirjalike olümpiaaditööde
tähtaegadega.

Kell 10.45 toimub aatriumis muusikaline
vahetund, mille sisustab noortebänd
AROUND THE SUN.

Näidake üles huvi ja initsiatiivi ning alustage
koos aineõpetajaga varakult ettevalmistust
olümpiaadideks!

TEATED
17. september
Toimub õpilasesinduse uue koosseisu
esimene töökoosolek.
17. september
Algavad jalgratturi juhiloa koolitused 4B
klassile kell 9.00 klassis 115 ja 18. september
4C klassile kell 9.00 klassis 116.
22. september
Vastupanuvõitluse päeval, heiskab
traditsiooniliselt meie kooli Liputoimkond
Pika Hermanni tornis varahommikul riigilipu.
23.-24. september
Meeleolukas sügisnäitus kooli aatriumis.
23.-26. september
Meie kooli kammerorkester koos dirigent
Siim Aimlaga, direktor Meelis Kond ning
huvijuht Maarika Paun kutsutud külla
muusika süvaõppega sõpruskooli Goethe –
Gymnasium Schwerin. Orkester annab 2
kontserti, tutvutakse muusika õppesuunaga.
2. oktoober
Tähistame XXI Kooli 116. aastapäeva ja
õpetajate päeva.

19. september

2. oktoober
Toimub 3.-7. klassidele kesklinnakoolide
murdmaakross Järve metsas.
8. oktoober
Kell 11 ja 12 esineb aulas rahvusvahelise
muusikapäeva raames tunnustatud noor Läti
popmuusik ja laulukirjutaja Rihards Bērziņš.
Rihards Bērziņš on osalenud paljudes
telesaadetes nagu näiteks “Jaunā talantu
fabrika”, “Lietuvos talentai”, “Lietuvos X
faktorius”, “Supernova 2015” ja "Latvijas X
faktors".
Lisaks sellele on ta olnud osaline paljudel
rahvusvahelistel laulukonkurssidel.
Kell 11.00 on aulasse oodatud 7. ja 8. klassid,
kell 12.00 9. ja 10. klassid.

I ja II kooliastmes
16. september
Kell 12 toimub 8. klassidele Sass Henno loeng
„Julge rääkida“.
16. september
Algavad mänguvahetunnid 1.-2. klassi
õpilasele.
17. september
4B klass läheb õppekäigule Nukuteatrisse
vaatama etendust „Röövel Hotzenplotz“.
Õpilasi saadab Heli Raidma.

19. september

27. september

3. klassid lähevad Nukuteatrisse vaatama
etendust „Röövel Hotzenplotz“. Õpilasi
saadavad klassijuhatajad.

10A ja 10B klassi meedia valikkursuse rühm ja
õpetaja Juta Hirv osalevad Tallinna Ülikooli
töötoas „Teadus sotsiaalmeedias“, programm
toimub Teadlaste öö festivali raames.

20. september
Kell 12.00 toimub Euroopa keeltepäeva
raames Goethe Instituudi töötuba 2.
klassidele. Töötuba viib läbi võlur, kes
võõrkeele võluväel selgeks õpetab.
23. september
4A ja 4C klass lähevad keskkonnaharidusprogrammi raames
Energiaavastuskeskusesse, kus vaadatakse
etendust „Tähepere planetaarium“ ja
osaletakse töötubades.
25. september
1A ja1B klass lähevad Estoniasse vaatama
etendust „Buratino“. Õpilasi saadavad
klassijuhatajad Annely Jürgens ja Piret
Kellam.
27. september
Kell 10.00 auditooriumis „XXI kui
sümbol“ Kahrut Eller 5D, 6CD ja
4. oktoobril kell 10.00 1AB, 2AB.

Gümnaasiumi astmes
25.-26. september
12. klasside õpilased sõidavad
traditsioonilisele õppekäigule Vargamäele:
K, 25. septembril õpetajate Jaanus
Adamsoni ja Külliki Kaju rühmad
(12A ja osa 12B).
N, 26. septembril õpetajate Eda Kauksi ja
Merle Kaldjärve rühmad (osa 12B ja 12C).

Infolehe toimetus:
Karl-Kevin Köörna 12A

