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Teated 

4. klasside kogunemine on  

10. septembril kell 14.00, 

5. klassid kell 14.25. 

Teemaks kooli kodukord ja  

ühtsed nõuded.  

6. klasside kogunemised toimuvad 

jooksvalt ajavahemikul 9.- 13. 

september. 

16. -17.  septembril on aatriumis 

traditsiooniline sügisnäitus. 

Näitusele võib tuua nunnusid ja 

põnevaid leide loodusest. 

Pane töö alusele! 

Kirjuta juurde nimi ja klass! 

20. septembril on rebaste päev - 

korraldavad 12. klassid ja 

klassijuhatajad. 

22. – 27. septembrini on kõigil suurtel 

ja väikestel teadushuvilistel võimalik 

uudistada, millega teadlased 

täpsemalt tegelevad ning tutvuda 

erinevate teadusvaldkondade 

värskemate saavutustega. 

Kõik huvilised on oodatud osa saama: 

 Kaasahaaravatest teaduskohvikutest 

 tujuküllastest filmiõhtutest AHHAA 

kinosaalis ja Genialistide Klubis 

 rokkivast eksperimentaalbändide 

konkursist 

 lustlikest töötubadest Raekoja platsil 

asuvate teaduskuplite all 

 avalikkest debattidest 

 meeliköitvatest viktoriinidest 

 huvipakkuvatest 

konverentsiettekannetest 

27. septembril - Teadlaste öö. 

Täpsema kava toimuvate ürituste 

kohta leiate www.21k.ee. 

2. oktoobril on KOOLI 110. AASTAPÄEV 

12.00 - tantsijate proov Lauluväljakul 

13.00 - kooride proov Lauluväljakul 

15.00 - ühislaulmine Lauluväljakul 

17.00 - bankett õpetajatele ja 

külalistele koolimajas 

4. oktoober - aktus klasside 

esindajatele, õpetajatele ja külalistele 

Õppetöö 

Gümnaasiumiõpilased! 

8. septembrist algas veebipõhine 

registreerumine valikkursustele. 

Kiirusta, sest õppekohtade arv on 

osadel kursustel piiratud! 

Kursused alustavad tööd  

16. septembrist. 

Vaata täpsustavat infot kooli 

kodulehelt. 

http://www.ahhaa.ee/ahhaa-teaduskohvikud-2013/
http://www.ahhaa.ee/ahhaa-filmiohtud-2013/
http://www.ahhaa.ee/ahhaa-filmiohtud-2013/
http://www.ahhaa.ee/dokumentaalfilmid/
http://www.ahhaa.ee/eksperimentaalband-2013/
http://www.ahhaa.ee/eksperimentaalband-2013/
http://www.ahhaa.ee/ahhaa-teaduskuplid-2013/
http://www.ahhaa.ee/teaduskonverents-sina-oled-katsejanes/
http://www.21k.ee/


13. septembril toimub õppekäik 

Vargamäele 12A ja 12B klasside 

õpilastele. 

18. septembril kell 12.00 

auditooriumis Cambridge inglise keele 

eksami koolitus. 

19. september - Spordipäev. 

19. septembril peale spordipäeva 

filmikoolitus "Minu film" valikkursuse 

"Tsivilisatsioonide arenguteooriad" 

õpilastele. 

Algavad TÜ tasuta loengud ja TLÜ 

õpilasakadeemia kursused, 

lisainformatsiooni vaata kooli 

kodulehelt, lisaks alustab TÜ 

Täppisteaduste kool oktoobrist uute 

kursustega. 

Algavad sportlikud võistlused 4., 5. ja 

6. klassidele. Võisteldakse läbi terve 

aasta. Võitja klass selgub kevadel. 

Septembris toimub jalgpallivõistlus. 

Korraldajaks kehalise kasvatuse 

õpetajad. 

Õpilasesindus 

Ootame uutelt Õpilasesinduse 

liikmekandidaatidelt motivatsioonikirju 

18. septembriks aadressil 

gethel.burlaka@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infolehe toimetus: 

Laura Reha & Kreete Huik 12C 

mailto:gethel.burlaka@gmail.com

