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ÕPPEKORRALDUS 
 
2010/21 õppeaastal on koolikorralduses 
tulenevalt Covid-19 leviku tõkestamise 
vajadusest mitmeid muudatusi. 
Märksõnadeks on isiklik hügieen, distantsi 
hoidmine, hajutatus koolipäeva alustamisel 
ja lõpetamisel, vahetundide ajal, söömisel.  

Lähtuvalt Tallinna Haridusameti poolt 
saadetud juhistest ja kooli kriisimeekonna 
koosoleku otsustest rakendas kool alates 14. 
septembrist hajutamise saavutamise 
eesmärgil järgmisi meetmeid COVID-19 leviku 
tõkestamiseks: 

* jätkasime ja tõhustasime preventiivseid 
samme (käte pesemine, hajutamine 
vahetundidel, söömisel) 

* suurendasime kodusel õppel viibivate 
õpilaste arvu 

* 1-4. klassid jätkuvalt kontaktõppes 

* 5.-9. klassid jätkasid senise plaani järgi - 
üks kord nädalas koduse õppe päev 

* gümnaasiumiklassidele rakendus nädalas 
üks või kaks koduse õppe päeva vastavalt 
plaanile 

* õppetöö koduse õppe päeval toimub 
tunniplaani alusel. Õpetaja lisab 
õppeülesanded eKooli hiljemalt kell 9.00 
sama päeva koduste ülesannete alla 
 
Olukorra hindamiseks koguneb kooli 
kriisimeeskond igal nädalal ja vaatab läbi 
senised rakendatud meetmed ning vajadusel 
rakendab uusi. 

 
 

 

4. JA 7. KLASSIDE TASEMETÖÖD 

Haridus- ja Noorteamet viis sel sügisel läbi 
tasemetööd loodusõpetusest ja 
matemaatikast 4. ja 7. klasside õpilastele.  

7. klassi loodusõpetuse tasemetöö toimus 21. 
septembril ja osales 116 õpilast. 

4. klasside loodusõpetuse tasemetöö toimus 
24. septembril ja osales 116 õpilast. 

7. klasside matemaatika tasemetöö toimus 
28. septembril ja 4. klasside oma 30. 
septembril. 

4. klassides on vabariiklikus valimis 16 
õpilast. 

 

UURIMISTÖÖDE KAITSMISED 
Uurimistööde ja õpilasfirmade kaitsmised 12. 
klasside õpilastele toimuvad 8. ja 13. 
oktoobril. 

 

ÕPPEKÄIGUD 
14. septembril osalesid kõik 6. klassid 
Kostiveres projektõppepäeval „Veetarga 
retk“. Õpilasi saatsid klassijuhatajad ja 
loodusõpetuse õpetajad. 

24. septembril oli õppekäigul Rakveres 3A 
klass koos klassijuhataja Kaja Männikuga. 

18. septembril tutvusid 10. klasside õpilased 
Tallinna Ülikooli arheoloogiavaramuga ja 
osalesid linnamängul. Korraldasid õpetajad 
Ingrid Paggi ja Kahrut Eller. 

23. septembril käis õpetaja Eda Kauksi eesti 
keele rühm 23.09 traditsioonilisel õppekäigul 
Vargamäel. Õpetaja Merle Kaldjärve rühmad 
külastavad A. H. Tammsaare sünnipaika 16. 
oktoobril. 

 



 
 

23. septembril õppisid  9C ja 9D klasside 
õpilased Tervishoiumuuseumi teematunnis 
„Inimese elundkonnad ja avalik lahkamine“, 
mida korraldasid loodusainete õpetajad. 

24.-25. septembril toimus 8B klassi õpilastel 
kanuumatk Kooraste järvistul, lisaks tutvuti 
ettevõtluskülaga Tartus. Õpilastega oli kaasas 
klassijuhataja Merike Kaus. 

Meediaõpetuse valikkursuse raames 
külastasid 22. ja 28. septembril 10. ja 11C 
klasside õpilased Fotografiskat, korraldaja 
õpetaja Juta Hirv. 

29. septembril sõidavad 9B klassi õpilased 
koos klassijuhataja Ruth Kallasega 
Läänemaale Kablisse ja Valgeranda 
linnuvaatlusele. 

29. septembril läheb 3D klass vaatama 
etendust „Lohe needus“. Õpilasi saadab 
klassijuhataja Endla Üksti. 

7. klasside õpilased osalevad 
Keskkonnainvesteeringute keskuse 
organiseeritud projektis „Hakkamasaaja 
looduses“. 2. oktoobril 7B ja 7C; 8. oktoobril 
7A ja 7D, õpilasi saadavad klassijuhatajad. 

25.-27. septembril toimus Harjumaal Humala 
riigikaitselaager Reibas Rästik 73, millest 
võtsid osa meie kooli riigikaitse valikkursuse 
õpilased. Välilaagri korraldas Riigikaitse 
Rügement. 

2. oktoobril läheb 5B klass õppekäigule 
Sidepataljoni. Õpilasi saadab klassijuhataja 
Heli Raidma. 

 

PÕNEVAD ETTEVÕTMISED  
10. septembril viis noorsoopolitseinik Kristel 
Ulp läbi liiklusloengud kõikidele 1. klasside 
õpilastele. 

22. ja 23. septembril toimusid üleeuroopalise 
spordinädala raames kõikidele I kooliastme 
õpilastele käsipalli näidistreeningud. 
Treeningud viis läbi käsipalliklubi HC Tallinn.  

24. septembril osales 5B klass üleeuroopalise 
spordinädala raames Nike noortejooksul. 
Osales 25 õpilast. 

25. septembril osales 4C klass spordinädala 
raames Fitness treeningul. Õpilasi saatis 
klassijuhataja Maire Parts. 

Eelmise õppeaasta 7. klasside õpioskuste 
võistluse piirkonnavoor toimus 19. 
septembril. Meie kooli võistkond koosseisus 
Hanka Maiste, Rasmus Mücker, Mara Hütsi, 
Katarina Veltri ja Grete Käärik 8B klassist 
saavutas 5. koha. Õpilasi juhendas 
klassijuhataja Merike Kaus. 

 

ÕPILASESINDUS JA HUVITEGEVUS 
Septembris  ja oktoobris toimuvad 
Töötukassa karjääriinfo tunnid 9. ja 12. 
klassidele. 
 
11. september 
 Toimus vanavanematepäev 2. ja 4. klassidele. 
 
22. september 
Sügise sünnipäev – meeleolukas sügisandide 
näitus aatriumis 
   
28. september 
kell 15.00 ÕE uue presiidiumi valimiste eelne 
debatt - jälgitav kooli kodulehe kaudu  
 
29. oktoober 
ÕE presiidiumi valimised 10. ja 12. klassides 
  
30. oktoober 
ÕE presiidiumi valimised 9. ja 11. klassides 
14.00 - valimistulemuste teatamine läbi kooli 
infokanalite 
 
1. oktoober 
Neljapäeval, 1. oktoobril on rahvusvaheline 
muusikapäev. 



 
 

Toimuvad Eesti Kontserdi koolikontserdid 
aulas: 
  
Piret Päär ja Kulno Malva kavaga „Muinasjutu 
ja muusikaga seitsme maa ja mere taha“ 
9.00 – 1AB, 2A, 2B  
10.00 – 4ABCD  
11.00 – 3ABCD  
  
Elina Nechayeva – laul ja Mihkel Mattisen – 
klaver  kavaga „Värvid muusikas“ 
13.00 – 9D, 8C, 7AB  
14.00 – 8A, 9B, 7D, 9C  
15.00 – 9A, 8D, 8B, 6D  
  
2. oktoober 
Tallinna XXI Kooli 117. aastapäev, õpetajate 
päev 
  
9.00 -  kooliraadio saade I vahetusele 

10.30 - ÕE uue presiidiumi ametivanne – 
jälgitav kooli kodulehel kaudu 
12.00 – pidulik tseremoonia lipuväljakul, 
osalevad kooli juhtkond ja laiendatud 
juhtkond, õpilasorganisatsioonid, 1. ja 10. 
klassid 
15.00 – kooliraadio saade II vahetusele 
 
5.-9. oktoober 
Noorteparlamendi uue koosseisu I koosolek 
 

6-7. oktoober 
Rakett 21 töötoad koostöös TalTechiga 
Jäneda koolituskeskuses 9.-12. klassidele 
 

12-16. oktoober 
4-6. klasside õpilasorganisatsiooni 
moodustamine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peatoimetaja: 

Eliis Kristjankroon 12B 


