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Juhtkond tänab
* õpetaja Ülle Keerbergi, Inna Samuilovit,
Lilian Kaivi, Tiiu Voorti, segakoori

"Anima" ning vilistlaskammerkoori;

* õpetaja Helgi Teringut ja vilistlaste
näiteringi;

* rahvatantsuansamblit "Tantsutallad";

* õpetaja Aare Ristikivi, Merille
Hommikut ning kõiki muuseumi
töörühma kuulunud õpetajaid;

* 11.e klassi ja õpetaja Aive Rootsi;

* ja kõiki  õpetajaid ja kooli töötajaid, kes
andsid oma panuse juubelipidustuste
kordaminekuks;

* eriti suur tänu härra Maurusele!

• Sandra Oksaart (12.e), Karl
Haljasmetsa (12.d), Katrin Köbast (11.d),
Kertu Viderit (12.e) ja Triinu Lukast (12.d)
Õpetajate Lehte kooli tutvustavate artiklite
kirjutamise eest;
� Roheliste töögruppi eesotsas
Linda Rusalepa ja Tody Tubliga, kes
võitsid HTG ökonädala projektiga Tervise
Arengu Instituudi poolt korraldatud konkursi
"Tervist Edendava Idee Projekt".

Õpetaja tänab
Kuud ja aastad mööduvad

ja on igaveseks möödas,

kuid mõni kaunis silmapilk

jääb kaunistama kogu elu.

/Franz Grillparzer/

Õpetaja Ülle Keerberg tänab kõiki lauljaid!

Eelmisel nädalal
� Kooliajaloo viktoriini tulemused:

I koht – 11.c

II koht – 10.a

III koht – 10.d

IV koht - 10.b

V koht - 10.e

Õppetöö
� II perioodi arvestused

toimuvad 10.-16. detsembrini. Kuna 10.a,
10.b ja 10.c klassil on II perioodil kuus
arvestust, toimuvad nimetatud klasside
esimesed arvestused juba teisipäeval, 9.
detsembril ainetundide ajal.

10.a matemaatika õp. Ü. Hüva 5.-6. tund -
136

10.b matemaatika õp. H. Kiisel 1.-2. tund -
135

10.c bioloogia õp. U. Kokassaar 3.-4. tund
– 227

11.b, 11.c ja 11.d klassi õpilastel, kes
õpivad prantsuse keelt A-keelena, toimub
prantsuse keele arvestus teisipäeval, 9.
detsembril.

� Kõik 12. klassid kirjutavad

proovikirjandit teisipäeval, 9. detsembril kell
11.00 – 15.25 (esimesed kolm tundi
toimuvad tunniplaani järgi).

• Õpetaja T. Kreegipuu osaleb 4.-10.12.
koolitusel ning 8.12. ei vii õppetööd läbi
õpetaja H. Tering.
Muudatused tunni- ja ruumide plaanis:

E 8.12.

10.c 4. tund keemia õp. E. Paabo – 217

5.-6. tund kunst õp. P. Beier – 144

10.d 4. tund informaatika õp. A. Mägi / L.
Jõgi – 206/303

11.b 4. tund saksa keel õp. A. Roots – 136

11.c 4. tund saksa keel õp. A. Roots – 136

12.a 5.-6. tund matem.-füüsika pr. õp. Ü.
Hüva / M. Reemann – 136 / 212

7.-8. tund jääb ära

12.b 5.-6. tund ühisk. õpetus õp. A.
Ristikivi – 141

7.-8. tund matem.-füüsika pr. õp. Ü.
Hüva / M. Reemann – 136 / 212

12.c 5.-6. tund füüsika õp. S. Oks – 213
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7.-8. tund ühisk. õpetus õp. A.
Ristikivi – 141

12.d 3. tund ajalugu õp. A.Ristikivi 141

T 9. 12.

10.d  3. tund geograafia õp. Ü. Seevri –
227

7.-8. tund muusika õp. Ü. Keerberg –
220

11.c 7.-8. tund bioloogia õp. S. Kaarna –
227

12.b 1.-2. tund bioloogia õp. S. Kaarna -
225

12.c 3. tund ajalugu õp. M. Käppa – 141

R 12.12.

12.d 7.-8. tund bioloogia õp. S. Kaarna –
jääb ära

� Arvestuste nädala võõrkeeletundide

ruumide jaotuse plaan pannakse stendile
teisipäeval, 9. detsembril.

• Arvestuste nädalal ei helise koolikell.
• Tundide ajad arvestuste nädalal:

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

• Palun kõikidel õpilastel säilitada
koolimajas (eriti aatriumis) vaikus, et ei
segaks koolikaaslaste õppetööd.
• Kooli söökla on arvestuste ajal avatud
kell 11.00 – 15.00. Lõunatada saab söökla
lahtiolekuaegadel, kindlaid söögivahetunde
klassidele ei ole.
• III perioodi tunniplaan valmib 16.
detsembriks
• Meie kooli õpilastel on sel
õppeaastal viimane võimalus uisuväljal
uisutada II perioodi arvestuste nädalal 10.-
16. detsembrini 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. Kasutage ära kõik
võimalused! Uisutama on oodatud ka
õpetajad. Täpsema informatsiooni
saamiseks pöörduge palun kehalise
kasvatuse õpetajate poole.
� Kolmapäeval, 17. detsembril ilmub

järgmine infoleht, toimuvad klassijuhatajate
infominutid ning tundide ajad on muudetud.

Tundide ajad kolmapäeval, 17.12.

1.-2. tund 8.10 –   9.40

3. tund 9.50 – 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

� 12. klasside õpilased saavad

8. detsembri infominutites klassijuhatajatelt
kolme õppeaasta hinnetelehe. Kui
hinnetelehel on vigu, tuleb valele hindele
ring ümber tõmmata ning hinnetelehe alla
äärde (mitte pöördele) märkida
ÕPPEAINE, KURSUSE NUMBER,
ÕPETAJA NIMI ning
ÕPINGURAAMATUS OLEV HINNE.
Näiteks: kui füüsika 8. kursuse hindes on teie
arvates viga, tuleb hinnetelehele kirjutada:
füüsika 8. kursus (või ka FÜ8) õp. M.
Reemann – hinne 5+.

Märge ”0” näitab kursusehinde puudumist –
kas arvestuse sooritamata jätmise tõttu või on
hinne jäänud mingil põhjusel kooli
dokumentidesse kandmata. Ka sel juhul
palun kirjutada õpinguraamatus olev hinne
hinnetelehele eelpoolnäidatud viisil.

Hinnete kontrollimisel ei ole vaja pöörduda
aineõpetajate poole, vaid kõik parandused
palun teha õpinguraamatu põhjal.
Parandustega hinneteleht tuua
õppealajuhatajale hiljemalt 19. detsembriks.
Kui hinnetelehel vigu ei ole, jääb
hinneteleht õpilasele.

� 13.-18. detsembrini võtavad meie
kooli õpilased ning õpetaja Aive Roots osa
Saksamaal toimuvast Euroopa Liidu
teemalisest seminarist. NB! Kohtume
esmaspäeval, 8.12. kell 12.15 ruumis 301!

Teated
� Teisipäeval, 9. detsembril tuuakse

koolimajja jõulukuusk. Kõik, kes

 soovivad kuuse ehtimisele kaasa aidata, on
oodatud suurtel vahetundidel
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 aatriumisse.

NB! Võta kuuse kaunistamiseks kaasa
kuuseehe!

Reedel, 19. detsembril toimub õpilaste
jõulupidu. Täpsem informatsioon järgmises
infolehes!

• Tähelepanu 12. klasside õpilased!
Lõpualbumite tellimus koos rahadega tuleb
tuua huvijuhile teisipäevaks, 9. detsembriks!

� Kolmapäeval, 10. detsembril kell

8.30 - 11.15 toimub õpetajate koolitus Tartu
Ülikooli Füüsika Instituudis.

� Neljapäeval, 11. detsembril kell

14.00 tutvustatakse auditooriumis
edasiõppimisvõimalusi Tartu Ülikoolis.

Sport
� Võrus toimunud Eesti

karikavõistlustel judos tuli täiskasvanute
seas karikavõitjaks Tartu Do klubi
võistkonnas Evert Rööpson (11.b). Noortest
saavutas Roger Rööpson (10.b) Do klubi
koosseisus teise koha.

Kooliarsti teated
• Esmaspäeval, 8.detsembril on

profülaktilisele läbivaatusele oodatud 11.c
klassi õpilased.

• 9.-10. detsembrini viibib kooliõde

Stella Nuust koolitusel. Kabinet on suletud.

• Arvestuste nädalal õpilaste

profülaktilist läbivaatust ei toimu.

Konkursid ja võistlused
� Sellel aastal pakub UWC Eesti Ühing

 täisstipendiumeid Itaalia ning Walesi
kolledžitesse. Stipendium katab õppemaksu,
majutuse ning söögi. Lisakulud (lennupiletid,
taskuraha) tuleb tasuda õpilase poolt.
Kandideerima oodatakse hea õppeedukusega
10. või 11. klassi õpilasi, keda iseloomustab
enesedistsipliin, teistega arvestamine,
eneseväljendusoskus inglise keeles ja
suhtlemisjulgus. Palume kandidaatidel enne
avalduse saatmist tutvuda põhjalikult UWC
liikumisega (www.uwc.org ja www.uwc.ee ).

Dokumendid saata e-maili aadressile
konkurss@uwc.ee hiljemalt 20.
veebruariks 2009.

Täpsem informatsioon stendil.

Õnnitleme!
• Tarvo Metspalu (12.a) võitis HTMi ja SA

Archimedes korraldatud leiutajate
konkursil III preemia.

• Järgmise kooliaastapäeva balli, mis
toimub koolimajas, korraldab 10.e klass.


