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Juhtkond tänab
	psühholoog Kaia Raigi ja kõiki tuutoreid, kes aitasid 10. klasside õpilastel kooliellu sisse elada;
	12.d klassi väga kena ja südamliku õpetajate päeva korraldamise eest koolimajas;

õpetajaid Kristiina Pungat, Age Salo, Helgi Teringut, Maia Käppat, Tiina Pluumi, Merille Hommikut, Priidu Beierit, Toomas Jürgensteini ja Aare Ristikivi kolleegidele 5. oktoobri pärastlõunal sisuka õpitoa korraldamise eest Antoniuse Gildi õuel.
Teated
	Õpetajate päeval andis õpetaja Anna-Liisa Jõgi Hea Kolleegi taldriku edasi õpetaja Helgi Teringule. Õnnitleme!
	Päästeameti nõudmisel peavad kõik tuletõkkeuksed olema ööpäevaringselt suletud. Seetõttu ei saa me enam lahti hoida klaasuksi aatriumis ja koridorides.

	Südameuuringus osalevad õpilased järgmistel aegadel:

Esmaspäev, 8.oktoober:
12.a Artur Kahre
12.a Sander Õigus
12.a Kaarel Kallandi
12.a Helina Mats
12.b Martin Noorkõiv
12.b Toomas Karja
12.e Mari-Anna Lepasson
12.e Evelin Orgmets 
Teisipäev, 9.oktoober:
11.d Ants Siim
11.d Johannes Sats
12.d Tambet Tuul
12.d Henri Zeigo
12.d Liina Vaabel
12.d Juhan Kinks
12.e Marti Pähn
Kolmapäev, 10.oktoober
11.b Kaarel Siim
11.b Taavi Repän
11.c Liisa Ojakõiv
11.c Remo Jõgela
12.b Martin Bek
12.b Martin Mets
12.b Liisi Saareleht
12.b Saara Sadrak
12.b Marten Juurik
12.e Kaisa Ilves
Neljapäev, 11.oktoober:
12.c Kirsika Kurg
12.c Ann Starkopf
12.c Moonika Pärt
12.c Aveli Noortoots
12.c Oskar Illak
Karin Kungla uuringutel osalemise aega pole hetkel määratud.
Õpilased puuduvad koolist terve uuringuteks ettenähtud päeva.

	Hambaarst  dr. Ülle Hanson ootab TÜ Stomatoloogia Polikliinikusse (Raekoja plats 6, III korrus) hammaste kontrollile

12.a klassi õpilasi 10.10. kell 11.45 ning 
12.c klassi õpilasi 12.10. kell 11.45.
	8. ja 9. oktoobril külastab õppeala-juhataja Aime Punga välishindamise käigus Tallinna Reaalkooli.
	Klassivanemate ümarlaud toimub kolmapäeval, 10. oktoobril kell 15.30 – 16.15 ruumis 204. Juttu tuleb kooli õppekava ülesehituse põhimõtetest ning õppetöö alal varasematel aastatel korduma kippunud küsimustele annab selgitusi õppealajuhataja. Ümarlauast on palutud osa võtma kõik klassivanemad. 


	11.-12. oktoobril Haridus-ministeeriumi poolt korraldatud konverentsil Koolikatsuja 2006+ osalevad õpetajad Ülle Seevri ja Toomas Jürgenstein, õppealajuhataja Aime Punga ja direktor Ott Ojaveer. 11. oktoobri pärastlõunal kell 14.15 – 15.30 toimuvad konverentsi rühmatööd (6 gruppi) meie koolimajas.

11. oktoobril on 12.b klass ja õpetajad Mall Matto ning Aare Ristikivi õppeekskursioonil Tallinnas. 
Õpetaja M. Matto tunde asendab õpetaja Aive Roots.
Õpetajate Ülle Seevri, Aare Ristikivi ja Toomas Jürgensteini tundide asendus:
Neljapäev, 11. 10.
10.d	5.-6. tund keemia õp. H. Pähno – 227
11.d	5.-6. tund keh. kasv. õp. A. Saarva/P. Parisoo
12.c	1.-2. tund füüsika õp. M. Kask - 203
3. tund keemia õp. E. Paabo – 203
12.e	4. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
5.-6. tund keh. kasv. õp. A. Saarva/P. Parisoo
Ära jäävad majandus- ja religiooniõpetuse valikkursuse tunnid.
Reede, 12.10.
10.b	5.-6. tund eesti keel õp. A. Salo – 107
10.c	3.-4. tund keh. kasv. õp. A. Saarva/P. Parisoo
10.e	1.-2. tund keemia õp. H. Pähno – 227
12.d	1.-2. tund kunst õp. P. Beier – 203
3.-4. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
12.e	1.-2. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
3.-4. tund kirjandus õp. T. Pluum - 102
Reedel toimuvad majandus- ja religiooniõpetuse valikkursuse tunnid.

	Reedel, 12. oktoobril on õpetaja Mall Matto Tallinnas Riiklikus Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuses saksa keele riigieksami töörühmade koosolekul. Tema tunde asendab õpetaja Aive Roots.


	I perioodi arvestuste nädalal 15.-19.10. ei helise koolikell.

Palun kõikidel õpilastel säilitada koolimajas (eriti aatriumis) vaikus, et mitte segada koolikaaslaste õppetööd.
 Tundide ajad:
1.-2. tund	  8.15 –   9.45
3.-4. tund	10.15 – 11.45
5.-6. tund	12.15 – 13.45
7.-8. tund	14.15 – 15.45
Kooli söökla on arvestuste ajal avatud kell 10.00 – 14.00. Lõunatada saab söökla lahtiolekuaegadel, teile sobival ajal. Kindlaid söögivahetunde klassidele ei ole.
10.c, 10.d ja 10.e klassil on I perioodil kuus arvestust. Seetõttu toimub 10.d klassi eesti keele (õp. H. Tering) arvestus reedel, 12.10. 1.-2. tunni ajal, 10.e klassi eesti keele (õp. A. Salo) arvestus reedel, 12.10. 3.-4. tunni ajal ning 10.c klassi bioloogia arvestus esmaspäeval, 22.10. bioloogia tunni ajal. 

	15. oktoobril kell 8.30 - 11.45 toimub õpetajatele koolimajas täiendkoolitus.


II perioodi tunniplaan valmib 19. oktoobriks.

	Tänu Tartu Linnavalitsusele on kõikidel Tartu koolidel ja lasteaedadel võimalus tasuta kasutada Lõunakeskuses asuvat siseliuvälja esmaspäevast reedeni kell 9.00-11.00. Liuvälja kasutamise graafiku koolidele ja lasteaedadele koostab Tartu Linnavalitsuse Haridusosakond. Koolile eraldatud ajal on riietus – ja duširuumide kasutamine ning uiskude laenutamine tasuta. Vastavalt kehtivale lepingule lubatakse siseliuväljale korraga maksimaalselt 80 õpilast ning kui jääl on vähem kui 60 õpilast, võib OÜ Lõunakeskus müüa jääle lubamiseks täiendavaid pileteid.

Meie kooli õpilastel on võimalus uisuvälja kasutada I perioodi arvestuste nädalal 15.-19. oktoobrini kell 9.00-11.00. Igale klassile on määratud uisutamiseks küll kindel päev, kuid kui arvestuste graafik lubab, võib ka teistel päevadel meie koolile ettenähtud ajal uisutama minna. Täpsema informatsiooni saamiseks pöörduge palun kehalise kasvatuse õpetajate poole.
	EV President kuulutas välja 9. ajalooalaste uurimustööde võistluse, mille teemaks on sel aastal "Eesti Euroopas". 29.-30. oktoobril toimuvad Tartus koolituspäevad, kus räägitakse võistlusest lähemalt. Huvilistel palume ühendust võtta oma ajalooõpetajaga.
	12.-14. oktoobril toimub Lähtel ja Tartus Euroopa Parlamendi simulatsioon, milles osalevad meie kooli õpilased  Helge Lilleorg, Heili Hein, Karl Haljasmets ja Siret Varblane (11.d), ühe komisjoni juhiks on Gea Lepik (12.b).

3. oktoobril toimus õpilaste teadusliku ajakirja "Akadeemiake" avanumbri esitlus. Kaante vahele sai teiste tööde kõrval ka Pille Pulloneni (12.b)  "Nõiaprotsessid Eestis" (juhendaja Aare Ristikivi). Ajakirjaga saab tutvuda kooli raamatukogus ning juba oodatakse uusi kaastöid jaanuaris ilmuvale numbrile.

	12.-13. oktoobrini toimub aulas ja võimlas Wado-Ryu laager. Täpsem informatsioon juhendajalt Reedik Pääsukeselt.


	Kõiki keelehuvilisi treffneriste, kes tahavad enam teada erinevatest keeltest ja lahendada lingvistikaülesandeid  ning teha kaasa lingvistikaolümpiaadil, oodatakse teisipäeval, 9. oktoobril kell 15.30 ruumis 107. Info koos ülesannetega on üleval ka õpilasstendil.
	27.-30. septembrini viibis Tartus kooliõpilaste grupp Göteborgi lähistelt Ale gümnaasiumist. Selles koolis õpetatakse valikainena eesti kultuurilugu ning seetõttu viibivad õpilased igal aastal praktikal Eestis. Täname meie kooli õpilasi, kes aitasid rootsi kooliõpilasi majutada: Jüri Mälberg, Henrik Ling, Merle Alupere, Madis Järvpõld, Sigrid Vanker (11.b); Helina Mats, Helena Krinal (12.a), Emilie Toomela,  Saara Sadrak (12.b); Kärt Salumaa, Maarika Pae, Mihkel Liiber, Kristi Sobak, Mai Jürine (12.d) ja Liina Land (12.e).
	Head vene ja/või saksa keele oskajad!
Projekti „Kaks keelt – kaks võimalust” raames sõidame oktoobri lõpus taas külla Leedu sõpruskoolile Lazdijais. Projekti töökeelteks on saksa ja/või vene keel. Kõik projektitöö huvilised on oodatud esmaspäeval, 8. oktoobril pärast 8. tundi kella 15.45-ks saksa keele klassi (ruum 204). 

	Ballieelsed seltskonnatantsu kursused hakkavad toimuma esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 17.45-19.15 aulas. Esimene tund on esmaspäeval, 22. oktoobril. Tantsukursuseid viib läbi õp. Anita Kreen, ühe korra hind on 10 krooni, kokku toimub 10 tantsutundi. Kursused on mõeldud eelkõige 10. klasside õpilastele, osaleda võivad aga ka vanemate klasside õpilased. NB! Kaasa tantsukingad!
Sport

	22. septembril  Ihastes toimunud Tartu koolinoorte MV valikorienteerumise meistriks tuli Nele Taba (12.a).

Eelmisel nädalavahetusel Riia lähistel Jurmalas toimunud noorte Balti matšil orienteerumises võitis individuaalrajal kuldmedali Timo Sild (12d).
Õnnitleme!


Järgmine infoleht
 ilmub 22. oktoobril. 



