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Juhtkond tänab
• Kõiki õpetajaid, kes aitasid kaasa
sügispikniku korraldamisele Taevaskojas.

Õppetöö
• Õpetaja T. Jürgenstein viibib
õpilasgrupiga 17.-20.09. preemiareisil
Strasbourgis, õpetajad T. Pluum 15.09.
alates kella 12st ning H. Tering 18.09. alates
kella 10st konverentsil.

• Õpetaja K. Ojaveer asendab 21.09.
Berliini maratonist osa võtvat õp. D. Kubi
ning 18.09. õpetaja Marcus Hildebrandti, kes
viibib täiendkoolitusel Suurbritannias
Exteris (14.-16.09. asendab õp. M.
Hildebrndti tunde õp. M. Park).

Muudatused tunniplaanis:

T. 15.09.

10.c 5.-6. tund informaatika (mõlemad
rühmad) õp. L. Jõgi - 303

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

10.e 5.-6. tund eesti keel õp. A. Salo – 107

   7.-8. tund matemaatika õp. L. Jõgi -
213

12.b 5.-6. tund muusika õp. Ü. Keerberg
220

7.-8. tund kirjandus õp. A. Salo - 107

N. 17.09.

Religiooniloo 1. kursuse  tunnid jäävad ära

R. 18.09.

10.a 5.-6. tund matemaatika õp. E. Timak –
139

11.c 3.-4. tund matemaatika õp. E. Timak -
135

12.d 5.-6. tund ühisk. õpetus õp. A. Ristikivi
– 203

12.e 1.-2. tund ühisk. õpetus õp. A. Ristikivi
– 203

Religiooniloo 1. kursuse  tunnid jäävad ära

Olümpiaadid
• 17. septembril alustab informaatika
olümpiaadikursus. Tunnid toimuvad
neljapäeviti algusega 14.00 III korruse
arvutiklassis (303). Kursust juhendab
vilistlane Ardi Loot. Osalemissoovist andke
teada õpetaja Anneli Mägile.

Õpetajad
• Kooli atesteerimiskomisjon omistas
alates 1. septembrist õpetajatele Anna-Liisa
Jõgi, Katrin Ojaveer ja Age Salo
vanemõpetaja ametijärgu. Õnnitleme!

Teated
• Segakoor alustab hooaega:

esmaspäeval, 14.09. 10. klasside tütarlapsed;

teisipäeval, 15.09. 10. klasside poisid;

kolmapäeval, 16.09. toimub proov kogu
koorile.

Proovid algavad kõikidel päevadel pärast 8.
tundi.

• Mauruse Hääl ehk HTG raadio töögrupp
otsib alanud õppeaastaks oma meeskonda
uusi liikmeid. Eelnev kogemus kooliraadios
ei ole oluline. Oodatud on kõik, kes usuvad,
et nende muusikavalik suudab vahetunnid
mõnusamaks muuta. Huvilistel palutakse
tulla teisipäeval, 15. septembril pärast 3.
tundi raadioruumi (3. korrusel inglise keele
klassidega samas tiivas klaasseintega ruum).
Lisainfo E. Sinipalult (12.d).
• Väitlusringi näidisväitlus toimub
teisipäeval, 15. septembril kell 15.45
auditooriumis. Näidisväitluse teemaks on
"Riigieksamite kohustuslikuks tegemise
lõpetamine on põhjendatud".
• Plaanid osaleda ajaloo-olümpiaadil?
Tahad lihtsalt ajaloost rohkem teada?
Teisipäeval, 15. septembril kell 15.30 kohtub
ruumis 141 sel õppeaastal esmakordselt
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kooli ajalooring. Loeme tibud üle ja arutame
selle aasta tegemisi. Kõik huvilised on
oodatud!
• Õpilastel, kes käivad koolis jalgrattaga,
palutakse oma sõiduvahend kooli hoovis
võimalikult tugeva lukuga kinnitada
rattahoidja külge.
• Koolimaja koridorides, rõivistus ja
õpperuumides ei ole lubatud ringi liikuda
joogitopsidega. Einestamise koht on
kooli söökla.

Üritused
• Neljapäeval, 17. septembril algab kell
18.00 koolimajas 10. klasside tutvumisõhtu.
Korraldab 11.c klass. Jälgi informatsiooni
stendil.
• Sügispikniku spordivõistluste tulemused:
penaltite löömine
I  10. e
II  11. b
III - IV  10.b ja 10.d
täpsusvise
I  10.b
köievedu
I   11.c
II  10. a
III - IV 12.b ja 12.c

Konkursid
• MTÜ AUH kutsub osalema
loomakaitseteemalisel esseekonkursil.
Esseede esitamise tähtaeg on 5. oktoober.
MTÜ korraldab erinevaid projekte loomade
aitamiseks. Vaata lähemalt
http://www.auh-auh.ee
• Tervise Arengu Instituudi eestvedamisel
algab 12. oktoobrist "Suitsuprii klass
2009/2010" võistlus. Võistluse eesmärk on
vähendada tubakatoodete tarvitamist noorte
seas, motiveerida suitsetavaid õpilasi
tubakast loobuma ning toetada
mittesuitsetamist kui eluviisi. Klasside
osavõtt võistlusest on vabatahtlik ning
põhineb vastastikusel austusel ja usaldusel.
Täpsem info õpetaja Anna-Liisa Jõgilt.

Klasside tegemised
• 11.-12. septembril viibis 12.b klass koos
õp. A. Salo ja K. Pungaga õppeekskursioonil
Vargamäel. Külastati Tammsaare muuseumi
ning kohtuti sõprusklassiga Kohtla-Järve
Tammiku Gümnaasiumist
• Reedel, 11. septembril oli 11.e klassi
ööakadeemia, 18. septembril toimub 12.d
klassi ööakadeemia.

Kooliarsti teated
• Alustame õpilaste iga-aastast
profülaktilist läbivaatust.
N. 17.09.09. 10.e
R. 18.09.09. 10.e
• Teisipäeval, 15.09. on meditsiiniõe
vastuvõtt kella 13.00.

Raamatukogu info
• Tartu linnaraamatukogu kutsub
värskeid gümnasiste 16. ja 17. septembril
kell 12.00-18.00 I korruse fuajeesse
rebasepäevadele, kus jagatakse infot
linnaraamatukogu, veebikataloogi ESTER ja
Eesti artiklite andmebaasi ISE kohta.
Lugejaks vormistamiseks võta kaasa pildiga
dokument.


