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Koolipere õnnitleb
• kauaaegset kooli direktorit Laine
Raudseppa 80. sünnipäeva puhul!

Juhtkond tänab
• 12.d klassi õpilasi ja klassijuhataja Aare
Ristikivi südamliku õpetajate päeva eest.

Õppetöö
• I perioodi arvestused toimuvad 13.-19.
oktoobrini. Klassidel, kel I perioodil on kuus
arvestust, toimub üks arvestus teisipäeval,
12. oktoobril ainetundide ajal või II perioodi
esimeses ainetunnis.
Teisipäeval, 12. oktoobril toimuvad
arvestused:

11.c 1. 2. tunni ajal füüsika arvestus õp. S.
Oks – 213

11.d 5.-6. tunni ajal matemaatika arvestus
õp. Ü. Hüva – 136

II perioodi esimeses ainetunnis toimuvad
järgmised arvestused:

10.a matemaatika õp. H. Kiisel

10.c geograafia õp. Ü. Seevri

10.d matemaatika õp. L. Jõgi

11.a füüsika õp. M. Reemann

11.b matemaatika õp. Ü. Hüva

11.e ajalugu õp. T. Kreegipuu

12.b saksa keel õp. M. Matto

12.c saksa keel õp. M. Matto

12.d saksa keel õp. M. Matto

• 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

Kõikidel õpilastel palutakse arvestuse
nädalal säilitada koolimajas (eriti aatriumis)
vaikus, et mitte segada koolikaaslaste
õppetööd.
• Arvestuste plaanis on väike viga:

10.c klassi bioloogia kirjalik arvestus toimub
esmaspäeval, 18.10. kell 10.15 – 11.45
ruumis 225.
• Kooli söökla on arvestuste ajal avatud
kella 11.00 – 15.00ni. Lõunatada saab söökla
lahtiolekuaegadel, kindlaid söögivahetunde
klassidele ei ole.
• II perioodi tunniplaan valmib 19.
oktoobriks.
• Kolmapäeval, 20. oktoobril ilmub
järgmine infoleht, toimuvad klassijuhatajate
infominutid ning tundide ajad on muudetud.
1.-2. tund 8.10 –   9.40
    3. tund 9.50 – 10.35
I söögivahetund
    4. tund 11.05 – 11.50
klassijuhataja infominutid
II söögivahetund
5.-6. tund 12.35 – 14.05
7.-8. tund 14.15 – 15.45
• Õpetaja U. Kokassaar peab 11.-12.
oktoobril loenguid TÜ Türi Kolledžis.
• Õppealajuhataja Aime Punga viibib 15.
oktoobril koolinõunike koolitusel.

Muudatused tunniplaanis

esmaspäev, 11.10
10.c 7.-8. tund jääb ära
10.b 7.-8. tund geograafia õp. Ü. Seevri -
220
11.b 5.-6. tund vene keel õp. O. Kornilova –
139
11.c 5.-6. tund vene keel õp. O. Kornilova –
139
11.d 5.-6. tund vene keel õp. O. Kornilova –
139

teisipäev, 12.10
10.c 3. tund eesti keel õp. H. Tering – 105,
(toimub ka 5.-6. tund)

Õpetajad
• Eesti Ajaloo ja Ühiskonnaõpetuse
Õpetajate Selts valis seltsi auliikmeks meie
kooli kauaaegse direktori Allan Liimi.
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• Õpetajate päeval andis kooli sekretär
Ketlin Taidre Hea Kolleegi taldriku edasi
õpetaja Anneli Mägile. Õnnitleme!
• Kolmapäeval, 13. oktoobril kell 12.15 –
15.45 on õpetajate sisekoolitus teemal „Uue
õppekava rakendamine koolis“. Lektoriks
Tarmo Salumaa koolitusfirmast Merlecons.
• Teisipäeval, 12. oktoobril koguneb kooli
hoolekogu. Analüüsitakse kooli 2009/2010
õppeaasta õppetöö tulemusi, 10. klasside
komplekteerimist, kevadel kooli lõpetanute
edasiõppimist ja Mauruse stipendiumi
väljaandmisega seonduvaid küsimusi.
Koosolekul valitakse hoolekogu esimees.

Õpilased
• 12.c klass seikles 3. - 4. oktoobril
Vargamäel: arendas meeskonnatööoskusi
kirjanduslikul seiklusrajal, külastas Albu
mõisakooli ning matkas Kakerdaja rabas.
• 16. – 22. oktoobrini toimub
õpilasvahetuse projekt MerletCollege’iga
(Holland). Projekti raames külastatakse
muuhulgas neljapäeva (21. okt.) hommikul
8.10 – 9.40 tunde. Projektis osalevad
õpilased Sander Lang (11.a), Pille Korobov
(11.b), Robin Gielen (11.b), Kaisa Jõgeva
(11.c), Nastja Malkova (11.c), Annika Anni
(11.d), Eliisa Urbel (11.d), Julius Air Kull
(11.d), Karl Kristjan Kaup (11.d), Marjaliisa
Palu (11.d), Sandra Sagar (11.d), Veiko
Staruss (11.d), Maimu Jõgeda (11.e) Karl
Erik Loime (11.d), Karoline Paide (11.e),
Riinu Pae (11.e) ning õpetajad Tiina
Niitvägi-Hellamaa, Katrin Ojaveer ja Külli
Rootsi.

Teated
• Õnnetund on teisipäeval, 12. oktoobril
kell 15.35 - 17.05 ruumis 221.
• Selle õppeaasta esimene klassivanemate
ümarlaud toimub teisipäeval, 12. oktoobril
kell 15.35 – 16.40 ruumis 204.
Klassivanemate küsimustele vastavad
direktor, õppealajuhataja ja huvijuht.
Ümarlauast on oodatud osa võtma kõik
klassivanemad ning õpilaskogu esindus.
• Ajalooring kutsub kõiki suguvõsa
uurimisest huvitatuid teisipäeval, 12.
oktoobril kell 15.45 III korruse arvutiklassi
(ruum 303). Praktilisi näpunäiteid uurimise

kohta jagab Eesti Isikuloo Keskuse juhataja
Fred Puss.
• Klassijuhatajad ootavad sõrmuste raha
kuni 12. oktoobrini.
• Tänu Tartu Linnavalitsusele on kõikidel
Tartu koolidel ja lasteaedadel võimalus
tasuta kasutada Lõunakeskuse siseliuvälja.
Liuvälja kasutamise graafiku koolidele ja
lasteaedadele koostab Tartu Linnavalitsuse
haridusosakond. Koolile eraldatud ajal on
uiskude laenutamine tasuta. Siseliuväljale
lubatakse korraga maksimaalselt 80 õpilast.
• Meie kooli õpilastel on sel õppeaastal
võimalus Lõunakeskuses uisutada 14.-
19.10, 08. - 14.12 ja 14. - 16.02 kella 9.00 -
11.00. Igale klassile on arvestuste nädala
plaanis määratud uisutamiseks kindel päev.
Kui arvestuste graafik lubab, võib ka teistel
päevadel meie koolile ettenähtud ajal
uisutama minna. Kui klassil on suuline
arvestus, on mõistlik koostada vastamise
ajagraafik nii, et need, kes soovivad
uisutada, saavad seda teha. Kasutage ära
kõik võimalused! Uisutama on oodatud ka
õpetajad. Täpsema informatsiooni
saamiseks palun pöörduge kehalise
kasvatuse õpetajate poole.
Uisutamise võimalused 14. - 19. oktoobrini

neljapäev, 14.10
10.a, 10.b, 10.c, 10.d, 10.e, 11.a, 11.e
suuline arvestus – 11.b, 11.c, 11.d

reede, 15.10
11.b, 11.c, 12.a
suuline arvestus – 10.c, 10.d, 11.a 11.e, 12.b,
12.c

esmaspäev, 18.10
10.b, 10.e,
suuline arvestus – 10.c, 11.a, 11.b, 11.c,
12.b, 12.d, 12.e

teisipäev, 19.10
10.a, 10.c, 11.a, 11.b, 11.d, 11.e,
suuline arvestus – 10.e

Konkursid ja võistlused
• Tartu Ülikool kuulutas välja õpilaste ja
tudengite populaarteaduslike videoklippide
valmistamise konkursi. Üldhariduskoolide
õpilastelt oodatakse klippe teemal "Kuidas
teadus aitab mind igapäevases elus?".
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Klippide üleslaadimise tähtaeg on
17.01.2011 Lisainfo stendil ja
www.novaator.ee/video.

Kooliarsti teated
• Tervisekontrolli on oodatud järgmiste
klasside õpilased:
E. 11.10. - 10.c
T. 12.10. - 10.c
• Arvestuste nädalal õpilaste profülaktilist
läbivaatust ei toimu.
• Kõigil, kes soovivad vaktsineerida gripi
vastu, palutakse end arstikabinetis
registreerida. Vaktsiin on tasuline.


