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Juhtkond tänab
	11c klassi ja klassijuhataja Eha Paabot, Kaia Raigi, Saima Kaarnat ja Ülle Seevrit ning kõiki teisi, kes aitasid kaasa sügispikniku korraldamisele Taevaskojas.
Bussijuhid avaldasid kiitust meie kooli õpilastele, kes pidasid ennast bussisõidu vältel väga hästi üleval.
	psühholoog Kaia Raigi õpilasnõustamise organiseerimise eest. 

11d klassi ja klassijuhataja Aive Rootsi väga hästi korraldatud 10. klasside tutvumisõhtu läbiviimise eest.
	õpetaja Kristiina Pungat ja Marilin Savi rootsi õpilaste ja õpetajate vastuvõtu organiseerimise  eest ning õpilasi, kes majutasid rootslasi.
õpetaja Ljubov Titovat ja Aive Rootsi võõrkeeleprojekti raames korraldatud Läti-Leedu reisi organiseerimise eest.
Eelmisel nädalal
Piknikul toimunud võistluste tulemused olid järgmised:
- maakunst „Peegeldused” – võitja 12a klass
- köievedu –  võitja 12b klass
- kotivedamine – võitja 11c klass
- üllatusvõistlus – võitja 10e klass
Õpilased
Õpilaste nimekirjast on seoses teise kooli õppima asumisega kustutatud alates 20.09. Triinu Põlgast (11a) ja Andrei Kornilov (11b).
Õppetöö
	Tunniplaani muudatus 28. septembril:
11a 7.-8. tund kehaline kasvatus – A. Saarva/P. Parisoo

ajaloo tund toimub esmaspäeval, 3. oktoobril (5.-6. tund)
11c 1.-2. tund matemaatika – Ü. Puusepp (ruum 139)
5.-6. tund kunstiajalugu – P. Beier (ruum 144)
ajalugu neljapäeval, 6. oktoobril(3.-4. tund).
	Muudatus ruumides 29. sep-tembril: 
11a klassi informaatika (5.-6. tund) toimub ruumis 303.

10bc klasside saksa keele (3. tund) toimub ruumis 202.
	Kuna õpetajad Ü. Hüva ja H. Kiisel viibivad 7. oktoobril vabariiklikel matemaatikaõpetajate päevadel, toimub koolisisene matemaatikaolümpiaad reedel, 30. septembril (mitte 7. oktoobril, nagu oli ette nähtud perioodi tööplaanis) kell 8.10 – 12.00 ruumides 225, 227, 221. Olümpiaadist võtavad osa kõik 10a ja 10b klasside õpilased ning ülejäänud klassidest õpilased vastavalt aineõpetaja soovitusele. Olümpiaadist osavõtjad jätkavad õppetööd 5. tunnist alates.

Muudatused tunni- ja ruumide plaanis seoses olümpiaadiga:
10a		ära jäävad esimesed neli tundi
10b 	ära jäävad esimesed neli tundi
10e 	12 tund – geograafia õp. Ü. Seevri – 139
10d 	34 tund – geograafia õp. Ü. Seevri – 220
11d	34 tund – prantsuse keel õp. H. Toots – 141
12b	12 tund – keh. kasv. õp. A. Saarva / P. Parisoo
Olümpiaadi aitavad läbi viia ruumis 225 – 1.-2. tunni ajal õp. Ü. Hüva, 3.-4. tunni ajal õp. S. Oks; ruumis 227 – õp. Ü. Puusepp; ruumis 221 – 1.-2. tunni ajal õp. H. Kiisel ja E. Paabo, 3.-4. tunni ajal õp. H. Kiisel ja Ü. Keerberg.
Sport
Tartu koolide sügisestel teatejooksuvõistlustel saavutasid meie kooli sportlased suurepäraseid tulemusi. Võideti kõik kolm kavas olnud distantsi (20x80m pendelteatejooks, 4x400m ringteate-jooks neidudele ja 4x800m  ringteate-jooks noormeestele).
Võidud tõid:
20x80m: Kerli Luik, Kirsi Masso, Kärt Simre, Liisa Juul, Marit Laas, Kaisi Udumäe, Krista Rohtmets, Regina Alber, Kaija Jõeveer, Sandra Vahi, Helen Soeorg,  Kadri Rohtmets, Aarne Nirk, Mart Raus, Andre Pettai, Märt Kroodo, Priit  Paalo, Kristo Must, Andres Reiljan, Riho Rokk, Sven Velt ja Mihkel Kuresoo.
4x400m: Kärt Simre, Kaisi Udumäe, Sandra Vahi ja Regina Alber.
4x800m: Marti Pähn, Henri Kaljumäe, Hardi Rikand ja Aarne Nirk.
Õnnitleme!
Teated
	Teisipäeval, 27. septembril toimub ÕOV juhatuse valimine. Kandidaatidel palume oma kandidatuurist teatada Anni Jatsale (11e klass, e-mail: jatsa@hot.ee). Iga klass peab valimistele saatma vähemalt ühe esindaja või klassivanema. Valimine toimub ruumis 203, kell 15.30.

Kolmapäeval, 28. septembril kell 15.30 on SELGE autokooli esimene tund ruumis 102.
	Psühholoog Kaia Raig tänab kõiki 11. klasside vabatahtlikke õpilasnõustajaid – tuutoreid 10. klasside õpilastele kooliga kohanemisel heaks nõuandjaks ja kaaslaseks olemise eest. Täname aktiivseid 11c ja 11d klassi vanemtuutoreid Taevaskojas 10c ja 10d klassi õpilastele läbi viidud töötubade – ühisürituste eest. REBASTE NÕUKODA sulgeb uksed. Aga – kui vaja – nõu ja abi saab ikka. 
29. sept. kell 14.00 toimub Vabariigi Valitsuse väljasõiduistung erakorraliselt meie kooli II korruse  arvutiklassis. Istungijärgne pressi-konverents viiakse kell 15.30 läbi auditooriumis. Pressikonverentsi on oodatud kuulama 12a, 12b, 12c klasside õpilased.
Edasijõudnutele õpetab sel aastal prantsuse keelt Anne Chamard.




