
Juhtkond tänab
•  Reedik Pääsukest Jaapani nädala

ettevalmistamise ja läbiviimise eest
koolimajas.

Õpilased
•  Vene keele õpetajad tänavad kõiki

õpilasi, kes majutasid Sillamäe Vanalinna
Kooli õpilasi ning aitasid ürituste
ettevalmistamisel ja läbiviimisel: Kristiina
Palok (10.e), Jaanika Jaal, Tõnis Jõgeva,
Kärt Krautman, Taivo Käsper, Merilin Lukk,
Krista Ninaste, Pauline Rummel, Kadri
Peterson, Hiie-Liin Tamm, Liis Uustal,
Mihkel Pajuste (11.d).

Õppetöö
•  I perioodi arvestused toimuvad
14.-20. oktoobrini. Arvestuste nädalal ei
helise koolikell ning tundide ajad on
muudetud:

1.-2. tund 08.15 – 09.45

3.-4. tund 10.15 – 11.45

5.-6. tund 12.15 – 13.45

7.-8. tund 14.15 – 15.45

Palun kõikidel õpilastel säilitada koolimajas
(eriti aatriumis) vaikus ning mitte segada
koolikaaslaste õppetööd.
Kooli söökla on arvestuste nädalal avatud
kell 11.00 – 15.00. Lõunatada saab söökla
lahtiolekuaegadel, kindlaid söögivahetunde
klassidele ei ole.
II perioodi tunniplaan valmib 20.
oktoobriks.
•  Tänu Tartu Linnavalitsusele on

kõikidel Tartu koolidel ja lasteaedadel
võimalus tasuta kasutada Lõunakeskuses
asuvat siseliuvälja. 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 sel õppeaastal
võimalus uisutada I perioodi arvestuste
nädalal 14.- 17. oktoobrini kell 9.00-11.00.
Igale klassile on määratud küll kindel päev,
kuid kui arvestuste graafik lubab, võib ka
teistel päevadel meie koolile ettenähtud ajal
uisutama minna. Kasutage ära kõik
võimalused! Uisutama on oodatud ka
õpetajad. Täpsema informatsiooni

saamiseks pöörduge palun kehalise

kasvatuse õpetajate poole.

•  Teisipäeval, 21. oktoobril ilmub
järgmine infoleht, toimuvad klassijuhatajate
infominutid ning tundide ajad on muudetud.

1.-2. tund 08.10 – 09.40

    3. tund 09.50 – 10.35

I söögivahetund

     4. tund 10.55 – 11.40

infominutid

II söögivahetund

5.-6. tund 12.30 – 14.00

7.-8. tund 14.10 – 15.40

Klasside tegemised
•  17. oktoobril  toimub 11.a ja 11.b
klasside „ööakadeemia“.
•  18. oktoobril ööbivad koolimajas

11.e klassi õpilased.

Teated
•  Täna, 13. oktoobril kell 12.10 on

auditooriumisse oodatud kõik õpilased, kes
huvituvad õppimisvõimalustest Inglismaal.

•  15. oktoobril külastavad meie kooli

 Ukraina koolijuhid.

•  Esmaspäeval, 20. oktoobril kell

14.00 toimub õpetajate toas õppenõukogu,
mille peateemaks on kooli juubeli
tähistamine.
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•  Raadio töögrupi koosolek toimub

kolmapäeval, 22. oktoobril teise suure
vahetunni ajal raadioruumis. Pannakse paika
tulevikuplaanid ja määratakse vastutavad
isikud.

Sport
•  Bulgaarias toimunud U-19 neidude EM

 valikturniiril jalgpallis kuulusid Eesti
võistkonda ka meie kooli õpilased Merle
Alupere (12.b) ja Teele Saarestik (12.d).
Koondisse kuulus ka praegu Belgias õppiv
Maria Sootak.

Toiduraha
•  Novembrikuu toiduraha  palume

maksta ülekandega hiljemalt 21. oktoobriks.
Koolitoidu maksumus: tava- ja taimetoit 20
päeva*18.- = 360.-, poisteports 20*25.- =
500.- Talonge väljastatakse kantseleist alates
23. oktoobrist kell 09.00 - 12.15 ja 24.
oktoobril terve päev.

Õpilaskogu teated
•  8. oktoobril toimus õpilaskogu

üldkoosolek, kus valiti uus juhatus.
2008/2009 õppeaastal on õpilaskogu
juhatuses Kristjan Martin Kasterpalu
(10.b), Maarja Helena Meriste (10.d), Eva
Liisa Kubinyi (11.d), Laura-Maria  Lehiste
(11.e). Presidendina jätkab Elisabeth
Sinipalu (11.d). 

•  22. oktoobril korraldab Õpilaskogu

fantaasiapäeva, mille teemaks on seekord
„METS“. Osalema oodatud on kõik!
Valitakse kõige metsikum klass. Täpsem
info stendilt ja Elisabethilt (11.d).

Kooliarsti teated
•  Profülaktilisele läbivaatusele on

esmaspäeval, 13. oktoobril oodatud 10.e
klassi õpilased. Arvestuste nädalal õpilaste
profülaktilist läbivaatust ei toimu.

Konkursid ja võistlused
•  Võistluse Euroopa koolis 2008/2009

 üldmoto on Ideid Euroopale. Oodatud on
kirjutised ja kunstitööd vabalt valitud žanris,

vormis. Parimatele auhinnad! Tööde
esitamise tähtaeg on 10. märts 2009.
Informatsiooni võistluse tingimuste kohta
leiad infostendilt!

Eelteade
•  13. novembril toimub järjekordne

Noorte talentide õhtu, kuhu ootame õpilasi,
kes:

- laulavad (laul ei pea, aga võiks olla
omalooming)

- tantsivad (kõik stiilid on lubatud)

- näitlevad või oskavad lihtsalt hästi sõnu
ritta seada.

Kui sul on soov ning tahtmine ennast
proovile panna, siis tule ja registreeru kuni
10. novembrini huvijuhi kabinetis!

Head põrumist arvestustel!


