
 

Juhtkond tänab 

•  õpetajaid Anneli Saarvat, Priit  

Parisood ja 12.c klassi, kes valmistasid ette 
ja viisid läbi selleaastase sügispikniku 
koolimajas; 

•  õpetajaid Hele Kiiselit, Ülle Hüva  

ja vilistlast Jaan Aru järjekordse 
Tarkusepäeva korraldamise eest. 

Teated 

• Vello Salo näituse "Üks 
soomepoiss" avamine  
Õpetajad ja 12. klasside õpilased on  
esmaspäeval, 15. septembril kell 12.10 
oodatud auditooriumisse. Näitus avatakse 
kooli muuseumi ruumides ning seda saab 
külastada 15.-19.09. 

• Ajalooring alustab oma tööd sel 
esmaspäeval, 15. septembril kell 16 
auditooriumis. Arutame edasist tegevust ja 
kuulame õpetaja Aare Ristikivi ettekannet 
Iisraelist. 
• Intellektuaalseid väljakutseid nautima!  

Kõik õpilased, keda huvitab 
lingvistikaülesannete lahendamine ja 
võistlemine, on oodatud teisipäeval, 16. 
septembril kell 15.30 ruumi 107. Tulla 
võivad kindlasti needki, kellele teema 
huvitav tundub, aga ülesannetega siiani 
kokku puutunud pole. 

• Kolmapäeval, 17. septembril kell  

15.45 toimub õpetajate toas 
juubelitoimkonna koosolek. 

• Neljapäeval, 18. septembril algusega  

kell 18.00 toimub koolimajas 10. klasside 
tutvumisõhtu. Õhtut korraldab 11.b klass. 

• Kursus „Tere tulemast 

skautlusesse” toimub 18. septembril 
Viljandis ning on mõeldud inimestele, kes: 

- on vähemalt 18 aastat vanad, 

- tahavad lähemalt tundma õppida 
skautlikku liikumist või, 

 

- soovivad teada saada, kes need 
skaudid üldse on. 

Registreerumise tähtaeg on 15. september. 
Täpsem informatsioon osavõtutingimuste 
kohta on õpilaste infostendil. 

• Järgmisel teisipäeval, 23. septembril  

kell 15.45 hakkavad õpilased ja õpetajad 
mälumängus jõudu  katsuma. Tule 
auditooriumi omadele kaasa elama! 

• B-kategooria juhilubade koolitust 

pakuvad meie kooli õpilastele sel aastal kaks 
firmat: 

OÜ Autosõit tutvustab soovijatele  
õppimisvõimalusi B-kategooria juhilubade 
saamiseks teisipäeval, 16. septembril kell 
17.00 ruumis 107  

Autokool SELGE B-kategooria juhilubade 
kursusele registreerimise lehed on 
klassijuhataja käes. Soovijatel registreerida 
end kuni 22. septembrini. 

Söömine 
• Supipäevadel on kaks tagumist  

söögisaali kaetud supi sööjatele. Palume 
poisteportsu sööjatel nendel päevadel istuda 
esimestesse söögisaalidesse.  

• Kuna sööklas on talongitoidu sööjaid  

palju ja kõik korraga istuma ei mahu, on 
soovitatav osal õpilastest sööma tulla näiteks 
vahetunni keskel, kui on juba tekkinud vabu 
istekohti. 

• Kui laual saab leib otsa või  

koolipiima kannud saavad tühjaks, küsige 
lisa letist. 

• Salatilaualt palume võtta salatit 

mõõdukalt - et seda jätkuks kõigile 
talongitoidu sööjatele, ka neile, kes hiljem 
sööma tulevad. 

• Palume asetada mustad nõud 
kärudele nii, et ei tekiks suuri nõude virnu. 
Need võivad ümber minna ja nõud  
puruneda. 
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Üritused 
• 12. septembril peeti koolis 
sügispiknikku. Võimlas toimunud sportlike 
võistluste tulemused olid järgmised: 

Mehekandmine: I koht - 10.c, II - 12.b, III - 
10.d 

Kotisjooks: I koht - 11.a, II - 11.d, III - 10.b 

Köievedu: I koht - 12b, II - 11.c, III - 10.c 

Kokku osales 12 võistkonda.  

Täname tublisid võistlejaid ning arvukat ja 
aktiivset publikut! 

Kooliarsti teated 
• Jätkub 10. klasside õpilaste 
profülaktiline läbivaatus:  

E 15.09. – 10.a 

T 16.09. – 10.a 

K 17.09. – 10.a 

N 18.09. – 10.c 

R 19.09. – 10.c 

Konkursid ja võistlused 
• Alanud on üleriigiline kooliõpilaste 

digiloomingu võistlus üldhariduskoolide 
õpilastele.  
Konkursi eesmärgiks on innustada õpilasi 
infotehnoloogilisi vahendeid ning legaalseid 
programme kasutades end loominguliselt 
väljendama. Parimad konkursitööd võivad 
jõuda meediakanalitesse üle maailma.  
Võistlus toimub kolmes kategoorias:  
* muusika,  
* muusika koos videoga ning  
* CD-plaadi ja plaadiümbrise kujundamine.  
Võistlusele võib esitada nii  
instrumentaal- kui ka vokaalpalasid, mis ei 
ole varem avalikkuse ees kõlanud. CD-
plaadi ja plaadiümbrise puhul kujundatakse 
nii ümbrise sise- kui ka väliskülg ning plaat.  
Võistlustööd  tuleb esitada hiljemalt  7. 
novembriks, kõik võistlustööd laetakse 
võistluse kodulehele aadressil 
http://digi.haridus.ee/ 
Töid hindab žürii. Auhinnafondi ja võistlust 
toetavad Microsoft, Elion, Ordi, IT Kolledž, 
Balti Meedia ja Filmikolledž ja Tallinna 
Haridusamet. 
• Arvutijoonistuste võistlus "Minu  

Eesti" on pühendatud Eesti Vabariigi 90. 
sünnipäevale; parimate piltide autoreid ning 

kõige töökamaid juhendajaid ootavad 
auhinnad. 
Pilte saab esitada 17. novembrini ning valida 
on 7 teemat: 

    * Silmades taevas ja meri 
    * Sinine ja must ja valge 
    * Öölaulupidu 
    * Balti kett 
    * Juubeliaasta parim hetk 
    * Kingitus Eestile 
    * Soomusrongid Vabadussõjas 
Täpsemad tingimused ja piltide esitamine: 
http://joonistaja.eenet.ee/ 

• Riigikohus on välja kuulutanud 9.-12. 
klassi õpilaste kaasuskonkursi. Tööde 
esitamise tähtaeg on 13. november. Lisainfo 
konkursil osalemiseks ja lahendamiseks 
kaasused leiad leheküljelt 
www.riigikohus.ee. 
• Alanud on eelregistreerimine TTÜ, TÜ 
ja IT Kolledzi korraldatavale avalikule 
rahvusvahelisele robotivõistlusele Robotex 
2008. Lähem info ja registreerumine 
leheküljel www.robotex.ee. 

 

NB!  
Seoses laupäeval, 13. septembril 

toimunud vargusega õpilaste garderoobis, 
oleme sunnitud laupäeviti hoovipoolset ust 
lukus hoidma. Majja pääseb vaid peaukse 
kaudu! 

Samas tuletame õpilastele meelde, et 
kool ei saa vastutada teie isiklike asjade 
kadumise eest kui kapiuks ei ole lukustatud! 

 

Ilusat koolinädalat! 
 

 


