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Saavutused ja tunnustamine 

Riigikohtu 96. aastapäeva 

kaasuskonkursi žürii ja Õiguskantsleri 

büroo hindas 9A klassi õpilase Eglyd 

Marion Hirve tööd väga kõrgelt. 

Tänuaktus ja autasustamine toimus 

14. jaanuaril Tartus Riigikohtus. 

Juhendaja õpetaja Tiina Pikamäe. 

Õnnitleme!  

Kristjan Erik Liive 12A klassist 

saavutas 1. koha esseekonkursil 

„Kuidas ning milles saaksid noored olla 

kasulikud Eesti ühiskonnale?“ 

Juhendaja Ingrid Paggi. Palju õnne! 

Kristjan Erik Liive ja õpetaja Ingrid Paggi 

on palutud Haridus- ja 

Teadusministeeriumi ning Integratsiooni 

ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie 

Inimesed vastuvõtule 21. jaanuaril 

Mustpeade Majas. 

15. jaanuaril osalesid Karin Kuum 7A, 

Anna-Britt Lubja 7A ja Enlil Sonn 7C 

veelindude rahvusvahelisel loendusel 

Viimsi poolsaare rannikul. Üritus oli 

preemiaks Tallinna Linnuviktoriinil 

saavutatud 2. koha eest. Linnuviktoriini 

võistkonnas olid lisaks Elis-Christina 

Kuuse ja Kristiin-Heleen Toovis 9A 

klassist. Juhendaja õpetaja Riina Otsus. 

Palju õnne! 

 

Õppetöö 

25. jaanuarist algavad II poolaasta 

kursused ja valikkursused 

10. klassid 

Lõpeb majanduse kursus, 

algab inimeseõpetuse kursus 

 

11 klassid 

lõpeb Religioon ja kultuurilugu, 

algab valikkursus Riigikaitse (K 8.-9. t) 

12. klassid 

lõpeb EV õigussüsteem, algab 

valikkursus Kristlus kunstis (R 1.-2. t) 

lõpeb 20. sajandi arhitektuur, 

algab valikkursus Tänapäeva 

filosoofilised küsimused (R 1.-2. t) 

 

25. jaanuari nädalal lõpetavad 
aastahindega tehnoloogiaõpetuse või 
käsitöö ja kodunduse 4A, 4B, 9A ja 9B. 
Samal nädalal alustavad ainega 4C, 4D 
ja 9C klass. 

I kooliastme õpilastel on 28. jaanuaril või 
4. veebruaril vastavalt plaanile 
talispordipäev. Kohale tuleb 
spetsiaalse varustusega suusabuss ja 
õpitakse suusatamise metoodika 
algtõdesid. Lisaks viiakse läbi 
teatevõistlusi, kelgutatakse ja tehakse 
lumes muud põnevat. 

 

 

 



Olümpiaadid 

Jaanuaris on väga tihe olümpiaadide 

konkursside ajakava. 

Koolivoorud: 

13. jaanuaril võistlesid 40 õpilast 6.-7. 

klassidest bioloogiaolümpiaadi 

elektroonilisel koolivoorul 

14. jaanuaril võistles kokku 32 õpilast 

8.-12. klasside bioloogiaolümpiaadi 

koolivoorus 

18. jaanuaril toimub 7.-12. klasside 

õpilastele emakeeleolümpiaadi koolivoor 

19. jaanuaril toimub 6.-12. klasside 

õpilastele ajaloo-olümpiaadi koolivoor 

27. jaanuaril toimub 8.-12. klasside 

õpilastele füüsikaolümpiaadi koolivoor 

 

Aineolümpiaadide piirkondlike 

voorude toimumisajad 

18. jaanuaril prantsuse keel 

23. jaanuaril keemia  

29. jaanuaril emakeel 

30. jaanuaril matemaatika 

 

10.-12. klasside õpilaste inglise keele 

uurimistöö esitamise tähtaeg Tartu 

Ülikooli on 18. jaanuar. 

 

Head ettevalmistust ning edukat 

võistlemist! 

Konkursid 

Eliis Kristjankroon 7A ja Cecilia 

Martina Mägi 9A klassist jõudsid 

solistide konkursil „Solistica“ 

demovoorust lõppvooru, mis toimub 

22.-24. jaanuaril Kuressaares. 

Juhendaja õpetaja Ene Uibo. 

Palju õnne ja edukat esinemist 

konkursil! 

Karjääriplaneerimine 

22. jaanuaril kell 15 tutvustab 

auditooriumis õppimisvõimalusi 

Stockholmi Kõrgem Majanduskool Riias. 

Oodatud on huvilised 11.-12. klassidest. 

29. jaanuaril kell 15 toimub 66. lennu 

päev. Aulas on võimalus kohtuda 

kevadel gümnaasiumi lõpetanud 

vilistlastega ja saada vahetut infot 

erialade ja õppimisvõimaluste kohta. 

Muid üritusi 

28. jaanuaril on meil külas noortekoor 

Viinist. Viini metsades asuv 

Perchtoldsdorfi Gümnasiumi 30-

liikmeline noortekoor Canta diem esineb 

28. jaanuaril kell 18 Mustpeade Majas 

koos 21. Kooli segakoori ja lastekoori 

Vocal Spirit väikese koosseisuga. 

Kuuleme ka ansambleid Giusto ja 

Üheksa seitsmendikku. Kontsert on 

kõigile tasuta. 

Tulge kuulama! 
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