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Palju tänu inglise keele päeva Palju tänu inglise keele päeva Palju tänu inglise keele päeva Palju tänu inglise keele päeva 
korraldajatele!korraldajatele!korraldajatele!korraldajatele!    
 

SisseastumiskatsedSisseastumiskatsedSisseastumiskatsedSisseastumiskatsed    
Algavad sisseastumiskatsed 
1. klassidesse. Vestluskatsete 
periood on 31.0331.0331.0331.03    ----    28.0428.0428.0428.04 üks kord 
nädalas, kolmapäeviti 

Järgmisel aastal avatakse kolm 
1.klassi: üks muusika klass ja kaks 
inglise keele klassi 
 

GümnaasiumiGümnaasiumiGümnaasiumiGümnaasiumikatsedkatsedkatsedkatsed 
8. aprill8. aprill8. aprill8. aprill – keele-reaalklass (10A). 
Katsed inglise keeles ja 
matemaatikas 

12. aprill12. aprill12. aprill12. aprill – inglise keele süvaklass  
(10B). Katsed inglise keeles 
(süvaõppe tasemel) ja eesti keeles 

15. aprill15. aprill15. aprill15. aprill – keele-humanitaarklass 
(10C). Katsed inglise keeles ja eesti 
keeles 

Tallinna 21. Kooli õpilastele 
algavad katsed kell 14.0014.0014.0014.00    
 
 

    
    
    

Olümpiaadid jaOlümpiaadid jaOlümpiaadid jaOlümpiaadid ja    
ainevõistlusedainevõistlusedainevõistlusedainevõistlused    
15. aprillil15. aprillil15. aprillil15. aprillil kell 15.3015.3015.3015.30 toimub 
vabariiklik matemaatikaülesannete 
lahendamise võistlus 5. - 6. 
klassidele Tallinna Prantsuse 
Lütseumis. Osaleb ka meie kooli 
võistkond 
 
Vene keele olümpiaadi eesti 
õppekeelega koolide õpilastele 
saavutas 5. - 6. koha Kristina Lindla 
11A, õpetaja A. Kirillova 
 
Keemiaolümpiaadil saavutas III 
järgu Allan Aim 12A, õpetaja Linda 
Undusk 
 
Lingvistikaolümpiaadi eelvooru 
tulemuste põhjal on lõppvooru 
kutsutud võistlema Liisa-Helena 
Lumberg 11C, õpetaja Seoriin 
Jõgise 
 
Majandusolümpiaadi lõppvooru on 
kutsutud edasi võistlema Risto 
Porila ja Hannele-Marianne Haljaste 
12A, õpetaja Epp Vodja 
 
Bioloogiaolümpiaadi lõppvoorus 
jätkab võistlemist Eric-Johann Põld 
11A, õpetaja Riina Otsus 
 
 



Üleriigilistel aineolümpiaadidel 
esindasid meie kooli ka Milen Arro 
12C, Martin Lumiste 12B, Maria 
Muuk 9B, Merili Reck 12B, Sarah 
Marion Mikk 10A, Artjom Savitski 
11A, Karin-Liis Lahtmäe 12B 
 

Huvitavaid tegemisiHuvitavaid tegemisiHuvitavaid tegemisiHuvitavaid tegemisi    
30. märtsil30. märtsil30. märtsil30. märtsil toimus infotund 
8C klassi õpilastele teemal 
„Meelemürgid“. Lektor Janne Laus 
 
Meie kooli rahvastepalli 
võistkonnad pääsesid kõik edasi 
finaalmängudele. 
Finaalmängud toimuvad: 
3. klass – 1. aprillil1. aprillil1. aprillil1. aprillil kell 13.3013.3013.3013.30 
Westholmi Gümnaasiumis. 
4. klassi tüdrukud – 6. aprillil6. aprillil6. aprillil6. aprillil kell 
13.0013.0013.0013.00 21. Koolis. 
4. klassi poisisd – 13. aprillil13. aprillil13. aprillil13. aprillil kell 
12.0012.0012.0012.00 21. Koolis. 
5. klassi tüdrukud – aprillaprillaprillaprill GAG-s. 
HoiameHoiameHoiameHoiame    pöialt!pöialt!pöialt!pöialt!    
 
6. aprillil 6. aprillil 6. aprillil 6. aprillil kell 14.0014.0014.0014.00 sooritavad 5A, 
5B ja 5C klassi õpilased jalgratta 
juhiloa taotlemiseks eksami 
teooriaosa. Sõidueksam toimub 
aprillikuu lõpus 
 
9. aprilllil9. aprilllil9. aprilllil9. aprilllil kell 14.14.14.14.45454545 toimub loeng 
10A, 10B ja 10C klassidele, teema: 
"Rahvusvahelised võimalused". 
Lektor Marve Kadastik 
 
Projekti „KEAT“ raames toimuvad  
aprillis 6. klassidele liiklus-
teemalised loengud. Sama projekti 
raames külastasid 6A ja 6B 

kesklinna päästekomandot. 6C 
klass läheb komandosse 9. aprillil.9. aprillil.9. aprillil.9. aprillil.    
 
13. aprillil13. aprillil13. aprillil13. aprillil toimub aatriumis 
vahetundide ajal kooli 
õpilasfirmade laat. 
 
14. aprillil14. aprillil14. aprillil14. aprillil külastab 8C klass 
majandusõppe raames Coca-Cola 
tehast. Korraldajad õpetajad Anne 
Alamets ja Ingrid Paggi 
 
19. aprillil19. aprillil19. aprillil19. aprillil külastab Uus-Meremaa 
Churhtowni Ülikooli professor John 
Rairwather meie kooli ning räägib 
kell 14.0014.0014.0014.00 auditooriumis oma 
kodumaast. Kuulajateks 3 
klassikomplekti 9. - 10. klassidest 
 
28.28.28.28.    aprillilaprillilaprillilaprillil kell 15.0015.0015.0015.00 toimub loeng-
seminar 7B klassile teemal "Abi", 
lektor Kristin Rammus toimus 
 
Projekti „Suitsuprii klass“ 
plakatikonkursil „Tubakavaba 
maailm“ osalesid 5A, 5B, 5C ja 6B, 
6C klass kokku 15 plakatiga. Aitäh 
aktiivse osavõtu eest! 
 

Õpilasesindus teatabÕpilasesindus teatabÕpilasesindus teatabÕpilasesindus teatab    
Alanud on kandidaatide esitamine 
AASTA TEGIJAKS! 
Kandidaatide esitamine 
http://www.21k.ee/page.php?id=305 
 
Aprillikuus korraldab Õpilasesindus 
õpilaste hääletuse, valimaks 
aineõpetajate hulgast 
päikeselisima, töökaima ja parima 
koostööpartneri 



5. aprillil5. aprillil5. aprillil5. aprillil kell 14141414.00.00.00.00 on koolis TÜ 
Teadusbuss. Vaatame põnevat 
keemiaetendust 
 
7. aprillil7. aprillil7. aprillil7. aprillil toimub õpilasvahetus 
Tallinna Tõnismäe Reaalkooliga. 
Registreerimine vene keele 
õpetajate juures 
 
9. aprillil9. aprillil9. aprillil9. aprillil kell 15.15.15.15.00000000 loeng „NATO 
välis- ja julgeolekupoliitikast” 
(inglise keeles), kõneleb 
Madalmaade Kuningriigi 
suursaadik T.E. hr. Henk van der 
Zwan. 
Auditooriumis on 12. klassid 
 
14. aprillil 14. aprillil 14. aprillil 14. aprillil kell 15.0015.0015.0015.00 on 
auditooriumis mälumäng "Reis 
ümber maailma" 7. - 8. klassidele 
 
20. aprillil20. aprillil20. aprillil20. aprillil kell 18.0018.0018.0018.00 algab Estonia 
kontserdiaalis meie kooli 
50. kevadkontsert. Pileteid hinnaga 
75.- müüb õp. Kristiina Tiits. 
Oodatud on õpilased, õpetajad, 
vilistlased ja lapsevanemad! 
 
Õpilasesinduse presidendi ja 
asepresidentide valimised toimuvad 
neljapäeval, 6. mail6. mail6. mail6. mail,    2010.... 
Kandadaatide ülesseadmine kuni 
23. aprillini23. aprillini23. aprillini23. aprillini. Kandidaatide debatt 
kolmapäeval,    5. mail5. mail5. mail5. mail kell 15151515.00.00.00.00 
auditooriumis. Vaata ka 
http://www.21k.ee/page.php?id=32 
 
Gümnaasiumiõpilastel on võimalus 
avaldada oma kirjutis 
üleeuroopalises veebipõhises 
ajalehes, mis on projekti "Koolid - 
tuleviku partnerid" häälekandja. 

Rahvusvahelises toimetuses on 
rubriik ELU Aksel Lõbu ja Stina-
Mairia Raidi vastutada. Õpilastöid 
oodatakse rubriikidesse Kultuur, 
Elu, Poliitika ja ühiskond, Kool ja 
ülikool, Keeltemaailm. 
Info saksa keele õpetajatelt ning 
toimetuse liikmetelt. 
Esimene ajaleht ilmub 7. juunil7. juunil7. juunil7. juunil    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Meeleolukat 

naljakuud! 
 

 
 

Toimetus: Tuule Kivihall & Andrea Tamm 11C 


