
Koolipere tänab
vilistlast Indrek Ilometsa, kes
finantseeris II k. vitriinile turvaklaasi
ostu.

Juhtkond tänab
• koolilehe "Miilang" toimetust

eduka esinemise eest Hansapanga
noorteprojektide konkursil „Tähed
särama” (alamprojekt „Kooli
häälekandja ´07”), mille tulemusel
pank premeerib kooli 50 000
krooniga;

• Indrek Lillemägi (11.a), Raul
Ojamaad (11.b), Juhan Kinksi
(11.d), Marti Pähna, Siim Maripuud,
Liina Landi, Argo-Remo Viljastod,
Tanel Ojalille, Eveli Naarist, Gertu
Sõerunurka, Kerli Lepikut ja Kaisa
Ilvest (11.e) kooli keldriruumide
puhastamise eest tulevase muuseumi
tarbeks;

• kõiki Õpilaskogu liikmeid
ausambapäeva ettevalmistamise ja
läbiviimise eest.

Õpetajad
• 31. mail osaleb psühholoog Kaia

Raig Tartu Ülikoolis Eesti  Karjääri-
nõustajate Ühingu aastakoosolekul.

• 29.05. – 12.06. parandab õp. Ülle
Seevri ning 06. – 10.06. õp. Eha
Paabo riigieksamitöid.

Teated
• Esmaspäeval, 28. mail kell 17.15 on

hoolekogu koosolek. Arutatakse
õpilaste õppeedukust, lastevanemate
küsitluse kokkuvõtteid, kooli
sisehindamise korraldamist, kooli
arengukava tegevuskava täitmist ja
10. klassi vastuvõttu.

• Teisipäeval, 29. mail kell 11.45
toimub aulas 11.b klassiga lipuvalve
proov.

• Teisipäeval, 29. mail kell 15.35
ootab õp. U. Saar kõiki tantsijaid
võimlasse viimasesse tantsutundi
enne X Noorte Tantsupidu Tallinnas.

• Õpilased, kes tellisid endale
kevadkontserdi või direktori
vastuvõtu pildi, saavad selle kätte
neljapäeval, 31. mail teise suure
vahetunni ajal huvijuhi käest.

• Laupäeval, 2. juunil tähistatakse
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku
90. sünnipäeva. Aastapäevaga
seotud üritused toimuvad Jaani
kirikus ja meie koolis. Õpilastele on
sellel päeval koolimaja suletud.

• Õpilased annavad oma riidekapid
klassijuhatajatele üle järgmistel
aegadel:
esmaspäeval, 4. juunil kell 9.00 -
10.a, 10.b, 10.c, 11.a ja 11.e
teisipäeval, 5. juunil kell 9.00 - 10.d,
10.e, 11.b ja 11.d
kolmapäeval, 6. juunil kell 9.00 -
12.a ja 12.b; kell 9.30 - 12.c ja 12.e;
kell 10.00 - 12.d ja 11.c
NB! Kellel ei õnnestu mõjuvatel
põhjustel nimetatud kuupäevadel
riidekappi üle anda, need saavad
seda teha 11. juunil kell 12.00 -
13.00 otse huvijuhile.

• Õpilaskogu aasta lõpetamine
toimub esmaspäeval, 28. mail kell
16.00 kooli sööklas. Täpsem
informatsioon ÕK presidendilt,
Indrek Lillemägilt!

• NB! Teisipäeva, 29. mai õhtul Lutsu
Teatrimajas toimuma pidanud
teatriõhtu jääb mõjuvatel
põhjustel ära. Vabandame!

• 10.-11. klasside lõpetamine toimub
neljapäeval, 14. juunil kell 9.00
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aatriumis. Kogunemisele aatriumis
järgnevad klassijuhatajate tunnid:
10.a – 227  11.a – 135
10.b – 136  11.b – 203
10.c – 225  11.c – 220
10.d – 102  11.d – 202
10.e – 213  11.e – 220

• 12. klasside lõpuaktus toimub
reedel, 22. juunil kell 12.00
Vanemuise Kontserdimajas.
Abiturientidel palutakse kohal olla
kell 11.45 kontserdimaja II korruse
fuajees. Lõpuõhtu algab koolimajas
kell 19.00.  Nii aktust kui lõpuõhtut
korraldab 11.b klass.

Õppetöö
• Õp. T. Pluum on haige. Tema

tundide asendused:

E. 28.05

5.-6. tund – 10.c – kunst õp. P. Beier –
102

T. 29.05

1.-2. tund  11.b – muusika õp. Ü.
Keerberg

11.e – H. Toots -213

3.-4. tund – 11.a – bioloogia õp. S.
Kaarna – 225, toimub ka 7.-8. tund

5,-6. tund – 11.e – religiooniõpetus õp.
T. Jürgenstein – 102

7.-8. tund  - 10.d – jääb ära

K. 30.05

1.-2. tund – 10.c – ajalugu õp. M.
Käppa – 102

3. tund – 11.b – ajalugu õp. A.
Ristikivi – 102

4. tund – 11.e – bioloogia õp. S.
Kaarna - 225

• Reedel, 1.juunil kell 10.00 – 13.00
toimub ruumides 213, 220 ja 221
geograafia riigieksam. Eksamit
sooritab 12 abiturienti ja 19 õpilast
10.a klassist, 27 õpilast 10.b klassist,
5 õpilast 10.c klassist, 13 õpilast
10.d klassist ja 12 õpilast 10.e
klassist. Sel päeval ei helise
koolikell ja nimetatud ruumide ees

olevad koridorid on läbipääsuks
suletud. Inglise keele klassidesse
pääseb läbi õpilaste puhkeruumi.

Geograafia riigieksamit sooritavatel
õpilastel on lubatud neljapäeval, 31.
mail koolist puududa, et eksamiks
paremini valmistuda.

• Teisipäeval, 5.06. kell 10.00 – 13.00
toimub ruumides 220 ja 221 keemia
riigieksam. Eksami ajal on
läbipääsuks suletud nimetatud
ruumide ees olev koridor.

• V perioodi arvestused toimuvad 1.
– 8.06. Arvestuste nädalal ei helise
koolikell. Neljapäeval, 7.06. on
arvestuste ajad pisut muutunud, kuna
toimuvad klassijuhatajate
infominutid. Arvestustundide ajad
7.06.:

1.-2. tund 8.15 – 9.45

3.-4. tund 10.15 – 11.45

Infominutid

5.-6. tund 12.30 – 14.00

7.-8. tund 14.15 – 15.45

Infominutid toimuvad ruumides:

10.a – 136  11.a – 144  12.a – 227

10.b – 141  11.b – 203  12.b – 105

10.c – 225  11.c – 217  12.c – 202

10.d – 102  11.d – 107  12.d – 204

10.e – 139  11.e – 220  12.e – 135

Selgitused arvestuste plaani
juurde:

10.b ja 10.d  R 01.06. sooritavad
kirjanduse arvestust õpilased, kes ei tee
geograafia riigieksamit. Eksamit
sooritavatel õpilastel on kirjanduse
arvestust võimalik teha reedel, 08.06.

10.c R 01.06. sooritavad
kunstiajaloo arvestust õpilased, kes ei
tee geograafia riigieksamit. Eksamit
sooritavatel õpilastel on kunstiajaloo
arvestust võimalik teha reedel, 08.06.

• V perioodi järelarvestused
toimuvad 18. – 21. 06. Täpsed ajad
ilmuvad 7. juuni infolehes.



• Tunniplaani muudatus
neljapäeval, 31.05.

10.a ja 10.b – tunnid toimuvad koos

1.-2. tund A võõrkeel 10.b klassi
rühmade juures (v.a. õp. K. Rootsi
rühm – 203)

3.-4. tund ajalugu õp. M. Käppa –
141

5.-6. tund matemaatika õp. Ü. Hüva
– 136

10.c, 10.d ja 10.e tunnid toimuvad
tavalise tunniplaani järgi.

• Meeldetuletuseks abiturientidele:
neljapäeval, 31.05. on viimane päev
vigaste hinnetelehtede äratoomiseks
õppealajuhatajale. Palun sellest
kuupäevast kinni pidada, kuna
hiljem on parandusi väga raske teha.

• Kooli  söökla on avatud kuni 8.
juunini (kaasa arvatud).

• 6. juunil kell 14.15 toimub
laiendatud juhtkonna
nõupidamine. Arutatakse õpilaste
tunnustamist ja olümpiaadideks
ettevalmistamist järgmisel
õppeaastal.

Järgmine infoleht ilmub 7. juunil.


