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2. mai – ansambel Molekul ja
solistid esinevad Goethe Instituudi
kutsel Euroopa koolide
saksakeelsel väitlusturniiril
osalejatele, 3C klass ekskursioonil
Kivisaare ratsatalus, 2B klass on
õuesõppetunnis loodusmuuseumis
„Kevadine elu pargis”.
3. mai – inglise keele riigieksam
(kirjalik osa), spordipäev, 5. klassi
õpilastele jalgratturi juhilubade
teooria eksam ja sõidueksam, 3C
klass õppekäigul tutvumas jugade
ja joastikega.
4.-5. mai – inglise keele riigieksam
(suuline osa).
4. mai – 8a ja 8b klassi õpilased
kohtuvad dermatoloogiga, 7.
klasside matemaatika tasemetöö.
4.-12. mai – 44 gümnaasiumi
õpilast osalevad Prantsusmaal
Lavalis Euroopa kultuuri- ja
spordifestivalil.
5. mai – Eesti Vähiliidu infotund
teemal "Ära suitseta, kopsuvähk
tapab" auditooriumis

2. mai 2011

kell 8.00 7A klass
kell 9.00 5A klass.
6.-11. mai – 11B klass
õppeekskursioonil Londonis.
10. mai – 8. klasside vene keele
tasemetöö, 5. klasside õpilastele
robootikateater kell 14.00
auditooriumis, 1A klass programmi
„Saame tuttavaks” raames Juku
mängumaal.
11. mai – 9D klassil arvutiõpetuse
tasemetöö, 4A õppekäigul Tallinna
Halduskohtus.
12. mai – 6A loodusõpetuse
õppekäigul Murastes, 1C klass
külastab nukumuuseumi.
13. mai – matemaatika riigieksam,
9A, 9B, 9C klasside arvutiõpetuse
tasemetöö, 8C klassi õpilased
kohtuvad dermatoloogiga.
14. mai – 2A klass vaatamas „Pipi
Pikksukka” „Estonias”.
16. mai – 5. klasside ajaloo
tasemetöö, 2B ja 1B klass osalevad
haridusprojektis „Hunt ja seitse
kitsetalle” „Estonia” talveaias.

17. mai – vene keele riigieksam
(kirjalik osa), 5. klasside võistkond
osaleb liiklusvõistlusel VIGURVÄNT
Nõmme Spordikeskuses, 4A klass
korraldab kevadkontserdi
lastevanematele.
18. mai – vene keele riigieksam
(suuline osa), 3. klasside eesti
keele tasemetöö, 1A klass
õppekäigul tutvumas jugade ja
joastikega.
19. mai – 6. klasside kunstiõpetuse
tasemetöö.
20. mai – 11. klasside saksa keele
tasemetöö, 4B klassi õppeaasta
lõpupidu, 4C klass ekskursioonil,
1B klass õppekäigul Polli
taluloomaaeda, 1C klass
ekskursioonil Kivisaare ratsatalus.
23. mai – 10. klasside geograafia
tasemetöö, 4. klasside eesti keele
tasemetöö, 2B klass ekskursioonil
Käsmus, 1C klass programmi
„Saame tuttavaks” raames Juku
mängumaal.
24. mai – bioloogia riigieksam,
meedia koolieksam (11C), 3.
klasside matemaatika tasemetöö,
2A klass programmi „Saame
tuttavaks” raames Juku
mängumaal.
25. mai – juhtkonna pidulik
vastuvõtt tublimatele õpilastele,
arvutiõpetuse koolieksam (12A), 6.
klasside matemaatika tasemetöö,
3B klass ekskursioonil Müüsleris

Kilplaste külas, 2B klass Kadrioru
kunstimuuseumi tunnis „Väikesed
hollandlased”.
26. mai – 3C klass programmi
„Saame tuttavaks” raames Juku
mängumaal , 2A ekskursioonil
Lahemaal.
26.-27. mai – 5C klassil külas meie
Lahti sõpruskooli 5. klass, 4B klass
ekskursioonil Lõuna-Eestis.
27. mai – 8., 10., ja 11. klasside
õpilastele eksamieelne vaba päev,
6. klasside eesti keele tasemetöö,
3A ekskursioonil Müüsleris
Kilplaste külas, 4A klassi õppeaasta
lõpupidu Raplamaal.
30. mai – ajaloo riigieksam,
8. 10. Ja 11. klasside koolieksamid,
7. ja 9. klassidele õppetöö eriplaani
alusel, veerandi- ja aastahinnete
väljapanek.
31. mai – 1A ,1C, 2A, 2B, 3B, 3C
vaatamas tantsukooli Noor Ballett
lasteballetti „Loomade karneval”
kell 10.00 aulas.

Õppepäevad ja
eksamid juunis
1. juuni – aktiivõppepäev,
õppenõukogu, 8 kõige tublimat 6.
klasside esindajat osalevad projekti
KEAT ohutusteemalises laagris
Muraste Piirivalvekoolis, 5.
klassidele vanalinnamäng,
korraldajaks 6B ja 7B klassi
õpilased.

2. juuni – õppekäigud
3. juuni – geograafia riigieksam,
viimane koolipäev, õppeaasta
lõpuaktused
6. juuni – põhikooli eesti keele
lõpueksam
7. juuni – keemia riigieksam, kunsti
ja kirjanduse koolieksamid
8. juuni – õpetajate koolituspäev
10. juuni – põhikooli matemaatika
lõpueksam
13. juuni – füüsika riigieksam
15. juuni – põhikooli valikeksamid
16. juuni – jätkub põhikooli
valikeksami suuline osa (inglise
keel)
17. juuni – õppenõukogu
20. juuni – gümnaasiumi lõpuaktus
algus kell 15.00
21. juuni – põhikooli lõpuaktused
12.00 – 9A, 9B
15.00 – 9C, 9D
22. juuni – vajadusel põhikooli
järeleksamid

Õpilasesindus teatab
21. aprillil andis aulas kooli lipule
piduliku teenistusvande
Liputoimkonna VI koosseis,
liikmetega Henry Lemendik ja
Martin Tammvee 10A, Kert Laur
10B ning Mihkel Ruubas ja Karl
Villiam Vaserik 10C. Liputoimkonna
VI koosseisu ülemaks on Mihkel
Ruubas.
29. aprillil kell 16.00 toimus meie
kooli staadionil G5 jalgpalliturniir.
I koha sai Tallinna Reaalkool,
IV koha Tallinna 21. Kool.
2. mail kell 11.45 annavad
President ja asepresidendid aulas
ametivande.
Projekti „Tibud kampa“ annetustest
laekus 250 eurot, saadud toetus
õppetöö jätkamiseks antakse üle
Kohtla-Järve lastekodu
kasvandikule, kes jätkab
haridusteed Eesti Mereakadeemias.
Meie kooli koor ja parimad
sportlased on kutsustud 4. - 12.
maini esindama Eestit
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Euroopa riigi kultuuri- ja spordifestivalil EUROPTAFESTIVAL 2011.
Festival leiab aset kolmandat
aastat, Eesti osaleb esimest korda.
Festivalil osaleb 44 õpilast 10. ja
11. klassidest ning õpetajad Indrek
Vahtra, Kadri Mägi, Merilyn Meristo
ja Maarika Paun.

Tallinna Haridusameti kutsel
esinevad meie kooli 4A klassi
ansambel ja solistid, 2A klassi
solistid, 7.-8. klasside ansambel ja
kandlemängija Ann Kase 10C
pidulikel vastuvõttudel 6. mail
Õpetajate Majas ja 31. mail
Lillepaviljonis.
2011. aasta töökaimad ja
päikselisimad õpetajad ning
parimad koostööpartnerid
kuulutatakse välja maikuu lõpus.
Kes on AASTA TEGIJA 2011?
Esita oma kandidaat

http://www.21k.ee/page.php?id=305

Päikeselist
ja
pingutusterohket
kooliaasta
lõppu!

Toimetus: Tuule Kivihall & Andrea Tamm 12C

