
Osalejate nimed: ..................................................................................................... 
ja üks e-posti aadress: .....................................................................

21. KOOLI ISAD NUTIJAHIL 
Soovituslik on jahile minna kaaslasega – vajad kindlasti head 
kaardilugejat või guugeldajat! Juhiseid QR koodide leidmiseks 
vaata lehe tagumiselt küljelt. 

Ettevalmistus jahiks: QR koodi jahiks vajad nutivahendit, QR koodi  
lugemise äppi ja internetti (kooli wifi kasutajanimeks on tagasikooli 
ja parooliks 21kool)  Kui sinu nutivahendis ei ole QR koodi lugemise 
äppi, lae alla näiteks äpp nimega NeoReader.

Teie ülesandeks on koguda koolimaja pealt kokku peidetud koodid, murda need nutivahendi abil 
lahti ja kirjuta küsimuste vastused sellele samale lehele! Iga koodi all on peidus üks küsimus või 
veebilink vastuse leidmiseks. Vastuseid võite guugeldada ka internetist. 

Toredat nutijahti!  J
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Vastuste leht toimetage palun stardipaika, kust üheskoos alustasite!



... ja jaht võib alata!

1. Esimese QR koodi leiate siit samast aatriumist, kui võtate üheskoos istet pingil, puu all ja panete
    paika jahiplaani.

2. Seadke sammud trepist üles I korrusele ja leidke vahend tule kustutamiseks.

3. Leidke I korruselt huvijuhi kabinet ja selle lähedusest järgmine kood murdmiseks. 

4. Peale 3. koodi murdmist, pöörake ümber ja liikuge edasi koridori lõppu ja paremale.
    Sportlaste reservaadi sissepääsul ootab murdmist uus kood.

5. Korrus kõrgemal puhake jalga puhkealal ja „Avastage endas Avastaja!“

6. Liikuge edasi ja leidke lõvi 206 ja 207 reservaadi vaheliselt alalt.

7. Jätkake teekonda tähtede poole ja leidke kuulsuste alleelt meie kooli vilistlane Erkki Raasuke.

8. Edasi, ikka kõrgemale suundudes heida pilk seinale, kust võiksid tulevikus leida endagi nime.

9. Võtke suund vasakule ja liikuge vastupäeva südame poole, teejuhiks armastus muusika vastu.

10. Tehke üheskoos vahelduseks väike lend ajalukku – salakoodiks 314.

11. Võtke istet ja puhake jalga, enne, kui jätkate teekonda kõrgemale. Oht võib varitseda paremalt!

12. Enne veel, kui jõuadte üles, heitke pilk peeglisse – kas näete „TULEVIKU TEGIJAID 20... „?

13. Nüüd üks kiire kõne helimehele, et võib pillid häälde seada ja soundchecki ära teha!

14. Enne tagasiteele asumist, tuleb teele panna ka kiri jõuluvanale – selleks liigu mööda pikka
      ja käänulist metsasihti salajase paigani, kus on ootamas ees jõulusokk soovide edastamiseks.

15. Pöörduge tagasi ja tõuske veel viivuks kõige kõrgemasse punkti, koordinaatidega (404;407) 
      leiate eest infostaabid ja saate vajadusel abi mõne teel murdmata jäänud koodi muukimiseks.

      Kasutajakood: tagasikooli
      Parool: 21kool

 
Head koduteed ja kontserdi nautimist! :)


