
 

Õppetöö 
• V perioodi infominutid toimuvad 

järgmistes ruumides: 
 

10.a – 144 11.a – 213 12.a - 
 135 

10.b – 139 11.b - 136 12.b - 
 105 

10.c – 203 11.c - 225 12.c - 
 227 

10.d -  220 11.d - 141 12.d - 
 202 

10.e -  303 11.e - 102 12.e - 
 217 

* söögivahetunnid: 

I vahetunnil (pärast 3. tundi):  10.b, 
10.d, 11.a, 11b, 11.d 
II vahetunnil (pärast 4. tundi): 
 10.a, 10.c, 10.e, 11.c, 11.e 
12. klasside õpilased lõunatavad neile 
sobival ajal söökla lahtioleku aegadel. 
• 12. klasside õpilastel on võimalus 

osaleda kehalise kasvatuse tundides 
järgmistel aegadel: 

kolmapäeviti  1. - 2. tund  

kolmapäeviti  3. - 4. tund 

reedeti   7. - 8. tund 

• Füüsika praktikumid toimuvad 
teisipäeviti 11.a. klassil 5.-6. ja 11.b 
klassil 7.-8. tunni ajal TÜ 
õppehoones Tähe 4. 

• Õpilastel, kel on õppeaasta jooksul 
mõne kursuse arvestus kahel korral 
ebaõnnestunud, on võimalus 
taotleda luba arvestuse 
veelkordseks sooritamiseks. 
Kolmandat korda arvestust sooritada 
soovijatel ja 12. klasside õpilastel, 
kes soovivad mõne kursuse hinnet 
ümber vastata, tuleb esitada 
avaldused 16.maiks 
õppealajuhatajale. Avalduste 

blankette saab alates 21. aprillist 
kooli kantseleist. Medalit taotlevatel 
õpilastel on vastavalt kooli 
õppekavale lubatud ümber vastata 
kuni kaks kursusehinnet. Kolmanda 
korra arvestustele ja 12. klasside 
õpilaste kursusehinnete 
ümbervastamisele lubamise otsustab 
õppenõukogu, mis toimub 22. mail 
kell 15.30. Informatsiooni 
arvestustele lubamise kohta saavad 
õpilased klassijuhatajalt ja 
aineõpetajalt. 

• Meeldetuletus abiturientidele 

Kooli lõpetamiseks on vaja läbida 
kooli õppekava. Olles valinud omal 
soovil lõpueksamid, tuleb 
riigieksamiteks valmistujatel läbida 
eksamiks ettevalmistavad kursused, 
mille hinne mõjutab ka 
kooliastmehinnet (lõputunnistusele 
kantav hinne). Juhul kui nimetatud 
kursus jääb läbimata (täitmata jääb 
siis ka kooliõppekava), muutub kooli 
lõpetamine küsitavaks. 
Koolieksamiks valmistumiseks tuleb 
V perioodi alguses pöörduda  
aineõpetaja poole 
individuaaljuhendite saamiseks. 

• Õpetaja T. Pluum on 18.04. alates 
kella 11st täiendkoolituses, õp. A. 
Ristikivi osaleb erialasel 
konverentsil 21.-22.04. ning õp. L. 
Titova 17.-18.04. Õpetaja Ü. Seevri 
viibib 18.04. geograafiaolümpiaadi 
lõppvoorul Tallinnas. Tundide 
asendused: 

Õpetaja L. Titova tunde asendab õp. 
O. Kornilova. 

Neljapäev, 17.04. 

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

Reede, 18.04. 
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11.b 4. tund füüsika õp. M. 
Reemann - 225 

11.c 4. tund kunst õp. P. Beier – 205 

11.e 5.-6. tund kehaline kasvatus õp. 
A. Saarva/P. Parisoo 

Esmaspäev, 21.04. 

10.d 2.-3. tund kirjandus õp. H. 
Tering - 105 

11.d 4. tund kirjandus õp. T. Pluum - 
102 

12.d 5.-6. tund eesti keel õp. H. 
Tering - 105 

12.d 12.e 5.-6. tund – eesti keel 
õp. T. Pluum - 102 

Teisipäev, 22.04. 

11.d 7.-8. tund – jääb ära 

12.a 3.-4. tund matemaatika õp. H. 
Kiisel - 135 

12.b 3.-4. tund matemaatika õp. Ü. 
Hüva - 102 

12.c 3.-4. tund matemaatika õp. E. 
Timak – 139, 7.-8. tund jääb ära. 

Reede 

Geograafia eksamikursus jääb ära. 

• V perioodi kehalise kasvatuse 
tunnid toimuvad alates 15.04. 
Tähtvere pargis. 

Õpilased 
• Geograafiaolümpiaadi lõppvooru 

on kutsutud ka Anna Smertina 
(10.c). 

• 5.-6. aprillil toimus 
väitlusmeistrivõistluste viimane 
etapp Viljandi Paalalinna 
Gümnaasiumis.  Seekord läks 
võistkondlik meistritiitel Miina 
Härma Gümnaasiumile. Eesti 
meistrivõistluste lõplikus arvestuses 
oli võistkond Gea Ketšup 
(koosseisus Epp Sinisaar, Gea Lepik 
ja Agnes Urbanik) kokkuvõttes 
kuues ning HTG 7 (koosseisus 
Katrin Lepp, Mihkel Trei ja Martin 
Mets) seitsmes. Individuaalses 
arvestuses jäi võit Treffnerisse, 

parimaks spiikriks oli Gea Lepik 
(12.b), teise koha saavutas Agnes 
Urbanik (12.b). Esikümnesse jõudis 
ka veel Martin Mets (12.b), kes 
saavutas 8. koha. Kokku osales 
meistrivõistluste sarjas 50 
võistkonda ning 152 väitlejat, 
Treffnerist oli osalejaid 9 võistkonna 
jagu (27 väitlejat).  

• Sihtasutuse "Archimedes" poolt 
korraldatud vabariiklikul õpilaste 
teadustööde konkursil jõudsid teise 
vooru Riinu Ots (11.b) ja Birgit 
Selge (12.e). 

• Kairi Kangro on valitud 
rahvusvahelise matemaatika-
olümpiaadi (14.-22.juuli Madriidis) 
Eesti võistkonda. 

• 9. aprillil toimus 29. vabariikliku 
keemiaviktoriini lõppvoor, kus 
osalesid ka meie kooli kolm 
võistkonda. Edukamad olid HTG I 
(Allan Avi, Maksim Buldakov, Siim 
Rinken) ja HTG II (Liina  Nigu, 
Riin Tammiste, Kai Tiitsaar) 
võistkonnad, kes saavutasid 
vastavalt VI  ja VII koha.  

Eelmisel nädalal 
• „NÄITEMÄNGUDE PÄEVAD” 29. 

ja 30. märtsil Athena keskuses 

Tänavu osales Tartu kooliteatrite 
festivalil 18 alg- ja põhikooli ning 10 
gümnaasiumi vanuseastme näitetruppi. 
Meie kooli esindasid neli erinevate 
juhendajatega truppi, kes leidsid 
äramärkimist järgmiselt: 

* B.Brecht “Kolmekrossiooper” 
juhendaja Lennart Peep 

Liina Pappa (11.e) – Parim 
meesosatäitja 

* “Paragrahv 41” omalooming 

juhendaja Helgi Tering 

Eveli Post (12.d) - Karakteri 
tabamise ja nüansseeritud esituse 
eest 



Trupile – Eesti Vabariigi 
põhiseaduse elule efektse lähemale 
toomise eest 

* Tom Stoppardi põhjal “Segane 
lugu, vürtsitet pommiga” juhendaja 
Keiu Virro 

Timo Kägo, Miikael Jekimov 
(10.e) - Parim tantsiv 
koomikutepaar; 

Teated 
• Täna, 15. aprillil kell 12.10 toimub 

aulas abiturientide viimase 
koolikella aktuse lipuvalve proov 
11.a ja 12.a klassiga. 

• Kooli kevadkontsert on  reedel,  18. 
aprillil kell 18.00 Tartu Ülikooli 
aulas (pääsmed hinnaga 25.- müügil 
huvijuhi juures). Kontserdi peaproov 
toimub täna, 15. aprillil algusega 
kell 18.00 samuti ülikooli aulas. 

Isokyrö külalisi majutavaid õpilasi 
ning õpetajaid oodatakse 
kolmapäeval, 16. aprillil kell 10.35 
aulasse väikesele nõupidamisele. 

• Põllumajandusministeerium kuu-
lutab  juba viiendat aastat välja 
noorte projektikonkursi „Maal on 
mõnus” .Konkursi eesmärgiks on 
juhtida noorte tähelepanu asjadele 
või asjaoludele, mis teevad maal 
olemise ja elamise nende jaoks 
mõnusaks. 
Põllumajandusministeerium väär- 
tustab eelkõige neid projekte, mis 
keskenduvad isetegemisele ja 
ühistegemisele.  

Projekte oodatakse kuni 1. maini 
2008 ning konkursi parimad 
selgitatakse välja 19. maiks. 
Toetatavad projektid tuleb ellu viia  
ajavahemikus juuni kuni oktoober 
2008. Kogu info konkursi kohta on 
kättesaadav põllumajandus-
ministeeriumi kodulehel 
www.agri.ee/noortekonkurss. 

• Direktor Ott Ojaveer on 15. aprillil 
Tallinna Ülikoolis seminaril. 

• Sel õppeaastal täidavad kooli 
sisehindamise küsimustikku 11. 
klasside õpilased – üks klass igast 
harust. Küsitlust viib läbi õpetaja 
Anna-Liisa Jõgi. 

• Kooli kevadkontsert toimub reedel,  
18. aprillil kell 18.00 Tartu Ülikooli 
aulas (pääsmed hinnaga 25.- müügil 
huvijuhi juures). Kontserdi peaproov 
toimub täna, 15. aprillil algusega 
kell 18.00 samuti ülikooli aulas. 

Isokyrö külalisi majutavaid õpilasi 
ning õpetajaid oodatakse 
kolmapäeval, 16. aprillil kell 10.35 
aulasse väikesele nõupidamisele. 

• Kooli lõpetamisega seotud rahad 
tuleb klassijuhatajatele ära tuua 
reedeks, 18. aprilliks. 

V perioodi ülekoolilised üritused: 
*16.-19.04 Soome, Isokyrö 

sõpruskooli vastuvõtt 

* 18.04 - Kevadkontsert TÜ aulas 
kell 18.00 

* 23.04 - Viimase koolikella aktus 
aulas kell 14.00 

* 27.04 - 01.05. Sõprusreis Rootsi, 
Uppsalasse 

* 30.04.-04.05. õppeekskursioon 
Berliini (10. kl. õpilastele) 

* 02.05. - Kevadine spordipäev 

* 06.05. - Direktori vastuvõtt ja 
kunstiringi II aastanäituse avamine 

* 07.05 - Kooliteatri õhtu 
Sadamateatris kell 18.00 

* 11. - 21.05 - "Tantsutallad" 
ülemaailmsel rahvatantsufestivalil 
Türgis 

* 23.05. - Ausambapäev 

* 13.06. - 10.-11. klasside 
lõpetamine 

* 21.06. - 12. klasside lõpuaktus 
Vanemuise Kontserdimajas kell 12.00, 

kell 19.00 lõpuõhtu koolimajas 

• Järgmisel esmaspäeval, 21. aprillil 
oodatakse kõiki, keda huvitab 



tarbijakaitse ja sellega seonduv, 
kella 15.45ks auditooriumisse - 
toimub vastavateemaline loeng ja 
näidatakse filmi tarbijakaitsest, kus 
näitlejatena astuvad üles meie enda 
kooli näiteringide õpilased. 

• Maikuu toiduraha maksmise 
viimane kuupäev on 24. aprill. 
Talongid väljastatakse kantseleist 
28. - 30. aprillil. Maikuus (5. - 30. 
mai, 2. mai on spordipäev) on 20 
toidupäeva: 20 x 18 = 360.-, 
poisteports 20 x 25 = 500.-. 

 

Olümpiaadid 
12. ja 13. aprillil toimus 

bioloogiaolümpiaadi vabariiklik 
voor. 

Meie parimad olid: 

10. klasside üldarvestuses:  

2. koht Kristiina Tomasson  

3.koht Katrin Kalind 

11. klasside üldarvestuses:  

1. koht Mark Gimbutas  

2. koht Kai Tiitsaar 

12. klasside üldarvestuses: 

1. koht Rudolf Bichele   

3. koht Liisa Kübarsepp 

Rahvusvahelise olümpiaadi 10-
liikmelisse harjutusmeeskonda on 
kutsutud: Katrin Kalind, Kristiina 
Tomasson, Kai Tiitsaar, Mark 
Gimbutas, Liisa Kübarsepp, Rudolf 
Bichele ja Kärt Must. 

Kooliarsti teated 
• Jätkub 11. klasside õpilaste 

läbivaatus: 

T 15.04. - 11.d (läbivaatusel käimata 
õpilased) 

K 16.04. - 11.e  

N 17.04. - 11.e (läbivaatusel viibivad 
ka 5. kursuse arstitudengid) 

R 18.04. - 11.e 

• 18.- 24. aprillini toimub 
südamenädal. Temaatiline stend 
pannakse üles garderoobi juures ja 
infovoldikuid võib leida kooli 
valvelauast. 

Klasside tegemised 
Laupäeval, 19.04. viib 10.e klass 

läbi ”ööakadeemia”. 

 

 

 


