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Tähelepanu 

Filmivõtted kooli üldtutvustava filmi 

koostamiseks toimuvad 18. - 26. 

aprillini. Filmitakse kooli üldvaateid, 

ainetunde, valikkursusi, huviringe ning 

kevadkontserdil esinenud koore, 

ansambleid, pillimängijaid, IG ja 

liputoimkonda. Riietus peab kõigil 

olema korrektne, seljas koolivest ning 

esinejatel esinemisriietus. 

Olgem väärikad! 

Saavutused 

Kultuuriloolisel viktoriinil, kus eesti ja 

vene õppekeelega koolide õpilased on 

ühises võistkonnas, saavutasid Birgit 

Bergson ja Mariann Smolski 11B 

klassist koos Tallinna Linnamäe Vene 

Lütseumi õpilaste Ksenia Kukuškina ja 

Elina Bersinaga 7. koha. Juhendaja õp 

Külliki Kaju. 

Lingvistikaolümpiaadi lõppvooru 20.-

21. aprillil Tartus oli kutsutud Kristiina 

Paju 9B, Annette Miller 11A, Airika 

Harrik 11C ja Britta Pung 10B. 

Juhendaja õp Triin Pappel. 

Õppekäigud 

16. aprill osales 3C klass koos 

klassijuhataja Marelin Peetrisega 

KUMU haridusprogrammis „Käekõne“. 

17. aprill osales 1B klass koos 

klassijuhataja Kaja Männikuga 

muuseumitunnis Miia-Milla-Mandas. 

17. aprill osales 1D klass koos 

klassijuhataja Endla Ükstiga KUMU 

haridusprogrammis „Klaaspalee“. 

17. aprill osales 2C klass koos 

klassijuhataja Gitta Allikuga KUMU 

haridusprogrammis „Punased 

hobused“. 

18. aprill oli 5C klass koos õpetaja 

Anne-Ly Lääne ja klassijuhataja Indrek 

Vahtraga õppekäigul 

Loodusmuuseumis, kus MTÜ Eesti 

Sukeldujate Klubi koostöös Eesti 

Loodusmuuseumiga viis läbi 

õppeprogrammi „Läänemeri“. 

19. aprill oli 2B klass koos 

klassijuhataja Renna Marjundiga 

õppekäigul Tarbekunsti ja 

Disainimuuseumis ja osales ehete 

valmistamise töötoas „Mõtle järele“. 

19. aprill oli 5A klass koos õpetaja 

Anne-Ly Läänega õppekäigul 

Loodusmuuseumis, kus MTÜ Eesti 

Sukeldujate Klubi koostöös Eesti 

Loodusmuuseumiga viis läbi 

õppeprogrammi „Läänemeri“. 



 

 

20. aprill vaatas 6B klass koos 

klassijuhataja Leelo Miileniga  

„Estonias“ etendust „Prints ja kerjus“. 

21. aprill vaatas 1C klass koos 

klassijuhataja Tiina Villmeriga 

Draamateatris etendust „Vana roosa 

maja“. 

22. aprill osales 3B klassi õpilasi 

Vikerraadio programmis „Laste lood“. 

23. aprill osales 1A klass koos 

klassijuhataja Margit Lestsepaga 

Kadrioru Kunstimuuseumi programmis 

„Lossikool“. 

24. aprill oli 1D klass õppekäigul 

Kadrioru lossis. 

25. aprill osaleb 3C klass koos 

klassijuhataja Ulla Jõgiga KUMU 

haridusprogrammis „Karussell“. 

29. aprill on 2D klass koos 

klassijuhataja Sirje Uiboga õppekäigul 

„Kullo“ Lastegaleriis. 

Õppetöö 

15.aprillil osales 24 10. klasside 

õpilast meediaõpetuse raames filmi 

õpitoas. Õpituba viis läbi Mikk Rand, 

Kinobuss.  

17. aprillil tutvustas vilistlane ja 

Maastrichti University üliõpilane 

Kristjan Kangro 12B klassi õpilastele 

õppimisvõimalusi oma ülikoolis ja 

Hollandi kõrgharidust laiemalt. 

18. aprillil külastasid 11. klasside 

riigikaitse valikkursuse õpilased 

õppekavakohaselt Tapa 

Väljaõppekeskust. Õpetaja Martin Kirk. 

18. aprillil külastasid 7B klassi 

tüdrukud Tarbekunstimuuseumi, kus 

vaatasid Marimekko kangaste näitust 

ning osalesid töötoas. Poisid käisid 

Tallinna Linnamuuseumi Bastioni 

käikudes ning osalesid töötoas. 

Õpetaja Sanne Haab. 

14. mail külastavad 7B klassi õpilased 

JustFilmi raames kino Sõprust, 

vaadatakse noortele mõeldud 

väärtfilmi „Müürililleks olemise 

iseärasused“ (2012). 

Teated 

12. klasside õpilastel algab 

eksamiperiood 

12. klasside õpilastel lõpeb korraline 

õppetöö 25. aprillil kell 14.00 piduliku 

lõpukellaga, kuhu on oodatud kõik 

gümnaasiumi klasside õpilased ja 

õpetajad. 

26. aprill – õppenõukogu 

gümnaasiumi kooliastme õppetöö 

tulemustest. 

29. aprill – emakeele riigieksam. 

3. mai – ühiskonnaõpetuse riigieksam. 

7. mai – inglise keele riigieksami 

kirjalik osa. 

8.-9. mai – inglise keele riigieksami 

suuline osa. 



 

 

Kohal olla 9.30. Kirjalike eksamite 

algus kell 10.00. Kaasa võtta isikut 

tõendav dokument! 

Suuline eksam algab kell 9.00. 

Muudatused tunniplaanis ja ruumides 

Seoses riigieksamitega on tulemas 

mitmeid muudatusi tavapärases 

tunniplaanis ja ruumide osas. Vajalik 

kõigi kaasõpilaste mõistev suhtumine 

ja muudatuste korrektne täitmine. 

9. klasside õpilastele! 

Gümnaasiumi õpilaskandidaadid, 

kellele on väljastatud Hea tahte 

protokoll (HTP), peavad oma otsuse 

langetama ja Hea tahte protokolli 

koolile tagastama või õpilaskohast 

loobuma hiljemalt 30. aprilliks. 

2. mail täpsustub 

gümnaasiumiklasside põhinimekiri ja 

võimalusel täiendatakse 

õpilaskandidaatide nimekirja. 

Õpilasesindus teatab 

Tunnusta koolikaaslast ja esita  

15. maiks tubli ja ettevõtliku õpilase 

kandidatuur konkursile  

AASTA TEGIJA 2013. 

Täpsem info ja ankeet aadressil 

http://21k.ee/koolielu/aasta-tegija/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edu eksamitel, head 

kaheteistkümnendikud! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infolehe toimetus: 

Laura Reha & Kreete Huik 11C 

http://21k.ee/koolielu/aasta-tegija/

