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Juhtkond tänab 

• 11.c klassi õpilasi koolimajja jõulumeeleolu 
loomise eest; 
• õpetajaid Siim Oksa ja Madis Reemanni 
õpilaste konkursiks ettevalmistamise eest.  

Õppetöö 

• III perioodi infominutid toimuvad järgmistes 
ruumides: 
10.a -  139 11.a -  221 12.a -  136 
10.b -  220 11.b -  217 12.b -  144 
10.c -  105 11.c -  102 12.c -  203 
10.d -  141 11.d -  225 12.d -  135 
10.e -  227 11.e -  213 12.e -  202 
 
I vahetunnil (pärast 2. tundi) söövad lõunat 10.e, 
11.c, 11.e, 12.a, 12.b, 12.d ja 12.e klassi õpilased; 
II vahetunnil (pärast 3. tundi) söövad lõunat 10.a, 
10.b, 10.c, 10.d, 11.a, 11.b, 11.d ja 12.c klassi 
õpilased. 
Kõikidel õpilastel palutakse lõunatada klassile ette 
nähtud vahetunnil, et ära hoida söökla ülekoormus. 
• III perioodil algavad järgmised vabaainete 
kursused: 
inglise keel (12. kl. riigieksamiks ettevalmistus) 
õpetaja Katrin Ojaveer – 312 
keemia* (ab-kursus 10. klassidele) õpetaja Helgi 
Pähno – 203 
majandusõpetus 3 õpetaja Ülle Seevri – 227 
prantsuse keel (A-tase) 5 õpetaja Tiina Niitvägi-
Hellamaa – 139 
rootsi keel (A-tase) 6 õpetaja Kristiina Punga – 
144 
saksa keel (A-tase, algajatele) 11 õpetaja Aive 
Roots – 202 
saksa keel (A-tase, edasijõudnutele) 14 õpetaja 
Mall Matto - 204 
vene keel (A-tase, algajatele) 8 õpetaja Olga 
Titova – 301  
Tunnid toimuvad esmaspäeviti kell 8.00 – 9.15 (1. 
tund), kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 14.25–
15.40 (5. tund). II perioodi esimene vabaainete 
tund toimub kolmapäeval, 14. detsembril. 
Jätkuvad meistriklassikursused (olümpiaadideks 
ettevalmistus), mille toimumise aja ja koha 
teatavad aineõpetajad. 

* 10. klassi keemia ab-kursusest on kohustatud 
osa võtma kõik õpilased, kellel keemia esimene 
kursus ebaõnnestus.  
• III perioodi õnnetunnid toimuvad 
18. jaanuaril (90 min), 26. jaanuaril (45 min) ja 
2. veebruaril (90 min). 
• Neljapäeval, 15. detsembril 5. tunni ajal 
vastavad kõik 10. klasside õpilased, kellel ei ole 
vabaaine tundi, Tartu linnavalitsuse koostatud 
küsimustikule. Vastamine võtab aega umbes 45 
minutit. Küsitlusele vastamine toimub järgmistes 
ruumides: 
10.a ruumis 135 
10.b ruumis 136 
10.c ruumis 105 
10.d ruumis 141 
10.e ruumis 102 

Muudatused tunniplaanis  

neljapäev, 15.12 

10.d kõik tunnid toimuvad. Alates kella 11st 
ajaloo arvestus ruumis 108 vastavalt 
aineõpetaja poolt koostatud ajagraafikule 

11.e 1. tund kirjandus õp K. Soodla - 202 
12.c 3. tund kirjandus õp K. Soodla - 202 
12.d 2. tund ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi - 

202 
12.e 4. tund jääb ära 

reede, 16.12 
11.a 3. tund kirjandus õp L. Tepp - 102 
11.e 4. tund füüsika õp J. Paaver – 213 
12.c 1. tund kirjandus õp L. Tepp - 102  
12.d 1. tund filosoofia õp J. Paaver – 217 

2. tund matemaatika õp K. Orav-Puurand 
– 202 
3. tund füüsika õp J. Paaver - 217 

12.e 1. tund matemaatika õp K. Orav-Puurand 
– 202 
2. tund filosoofia õp J. Paaver – 217 

Teated 

• Neljapäeval, 15. detsembril kell 18.00 olete 
oodatud kooli ajaloo muuseumisse, kus Hebo 
Rahman (12.c) kõneleb loomingust ning esitab 
oma loodud laule.  
• Tantsuansambli Tantsutallad jõulupidu 
toimub reedel, 16. detsembril Järvselja jahilossis. 
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Välja sõidetakse Vanemuise alumisest parklast 
kell 18.00. 
• 15. detsembril saab 60-aastaseks meie kooli 
vilistlane Indrek Hirv, kes on eelkõige tuntud 
luuletajana, kuid tegutsenud ka graafiku ja 
portselanimaalijana. Kooli raamatukogu 
lugemissaalis on avatud ülevaatenäitus tema 
kirjanduslikust loomingust. 

Konkursid 

• 26. novembril TÜ Teaduskooli poolt 
korraldatud füüsika lahtisel võistlusel esinesid 
meie kooli õpilased väga tublilt. Meie parimad : 
NOOREM RÜHM (168 osavõtjat) 
1. Hannes Kuslap (10.a) 
2. Toomas Tennisberg (10.b) 
16. Andre Anijärv (10.a) 
17.-20. Kaarel Kangro (10.a) 
VANEM RÜHM (68 osavõtjat) 
4.-5. Richard Luhtaru (10.a) 
11. Eva-Maria Tõnson (12.b) 
15.-16. Loona Volke (11.b) 

Õpetajad 

• 15. detsembril osaleb koolitusel õpetaja Kerli 
Orav-Puurand ja 16. detsembril õpetaja Karin 
Soodla. 

Õpilased 

• Stipendiumikonkursil Maxima tulevikutalent 
2016 sai Jürgen Jürgenson (12.b) 
ettevõtlikkustalendi stipendiumi ja Miko Leo Selg 
(11.b) kultuuritalendi stipendiumi. Õnnitleme! 
• Grete-Liis Eksi (10.d) jätkab alates 
12. detsembrist õpinguid Tartu 
Kutsehariduskeskuses. 

Söökla teated 

• Jaanuarikuu toiduraha palume maksta 
ülekandega hiljemalt 5. jaanuariks 2017. 
Jaanuarikuu koolitoidu maksumus:  
tava- ja taimetoit 17 päeva x 0,58 eurot = 9.86 
eurot, poisteports 17 päeva x 1.02 eurot = 17.34 
eurot. 

Eelteated 

• Esmaspäeval, 19. detsembril kell 16.00 toimub 
auditooriumis Tartu-teemaline mälumäng. 
Oodatud on kõik oma kodulinna hästi tundvad 
õpilased, õpetajad ja vilistlased, ning kõik needki, 

kes tahavad ülikoolilinnast enam teada. 
Võistkonda võiks kuuluda kuni neli liiget. 
• Õpetaja Uve Saar peab kõigile huvilistele 
loengu kooli ajaloost kolmapäeval, 
21. detsembril kell 14.25 auditooriumis. 
• 11. klassi õpilased, kel on UPT-18 test 
tegemata, saavad selle sooritada kolmapäeval, 
21. detsembril 5. tunni ajal ruumis 303. 


