
1

Juhtkond tänab
• 11. d klassi ja nende klassijuhatajat Mall
Mattot suurejoonelise aastapäeva balli
korraldamise eest;
• 12.c klassi õpilasi ja nende klassijuhatajat
Danica Kubi, 10. ja 11. klasside näiteringe ning
nende juhendajaid Liisa Tagelit ja Reimo Rehklit,
õp. Ülle Keerbergi ja Inna Samuilovit ning kõiki
lauljaid ja instrumentaliste kooli aastapäeva
aktuste läbiviimise eest;
• A/S Toidutorni ning A/S Frehame töötajaid
igakülgse abi eest kooli aastapäeval.

Koolipere õnnitleb
• Madle Timmi, Getter Kala (11.c) ja Uku-Laur
Tali (12.c), kelle koostatud ökonädala projekt
"Värskeks kui kurgike" võitis Tervise Arengu
Instituudi konkursil Tervist Arendava Idee Projekt
gümnaasiumiastmes I koha.

Õppetöö
• II perioodi arvestused toimuvad 8.-14.
detsembrini. Kui klassil on II perioodil kuus
arvestust, toimub üks arvestus III perioodi
esimesel töönädalal. III perioodi esimeses
ainetunnis on järgmised arvestused:
10.a matemaatika õp. H. Kiisel
10.b füüsika õp. S. Oks
10.c matemaatika õp. L. Jõgi
10.e geograafia õp. Ü. Seevri
12.a matemaatika õp. Ü. Hüva
12.d matemaatika õp. E. Timak
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.
• Kooli söökla on arvestuste ajal avatud kell
9.45-15.00. Lõunatada saab söökla
lahtiolekuaegadel, kindlaid söögivahetunde
klassidele ei ole.

• III perioodi tunniplaan valmib hiljemalt 14.
detsembriks.
• Kolmapäeval, 15. detsembril 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
• Riigikaitse valikkursuse esimene tund toimub
neljapäeval, 16. detsembril ruumis 107.
Valikkursuse viib läbi Kaitseväe Ühendatud
Õppeasutuste kapten Tamur Kusnets. Klasside
nimekirjad kursusel osaleda soovijate nimedega
palutakse viia õppealajuhatajale 8. detsembriks.
• 11.a ja 11.b klassi õpilastel on vastavalt kooli
õppekavale kohustus läbida üks
tehnoloogiakursus. Võimalik on valida
materjalitehnoloogia (juhendaja TÜ professor
Jaak Kikas), Eesti Maaülikooli tutvustava
tehnoloogiakursuse (kursuse kuraator vilistlane
Juhani Püttsepp) või robootika (kursuse viib läbi
õp. S. Oks) kursuste vahel. Kummalegi klassile on
ette nähtud kuni 10 kohta kõigile kolmele
kursusele. Kursusest on vabastatud sel õppeaastal
matemaatika, füüsika või keemia
olümpiaadikursustel aktiivselt osalevad õpilased.
12. klasside õpilased, kellel eelmisel aastal jäi
tehnoloogiakursus läbimata, tuleb kursusele
registreerumiseks võtta ühendust
õppealajuhatajaga. Klassijuhatajatel palutakse
esitada õppealajuhatajale kursustest osa võtvate
õpilaste nimekirjad 22. detsembriks.
• Õpetajad on õppetööst eemal: õp. M. Matto
6.12 koolitusel alates kella 11st ja 7.12 saksa
keelediplomi eksamil, matemaatikaõpetajad Ü.
Hüva, H. Kiisel ja E. Timak on 7.12 alates kella
14st viie kooli kohtumisel, õp. M. Reemann 7.12
koolitusel.
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Muudatused tunniplaanis
esmaspäev, 6.12

Õpetaja M. Matto tunde asendab praktikant Judith
Köhler.

11.a 7.-8. tund jääb ära

12.a 5.-6. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136

teisipäev, 7.12

10.b 7.-8. tund jääb ära matemaatika praktikum
(õp. H. Kiisel), füüsika praktikum toimub.

11.a 7.-8. tund jääb ära matemaatika praktikum
(õp. E. Timak), füüsika praktikum toimub.

11.c 7.-8. tund matemaatika (õp. Ü. Hüva) jääb
ära.

12.b 1.-2. tund dr. M. Punabi loeng – 221

12.c 1.-2. tund dr. M. Punabi loeng – 221

12.d 1.-2. tund dr. M. Punabi loeng – 221

Uisutamine Lõunakeskuses
• 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. Meie
kooli õpilastel on sel õppeaastal võimalus
uisutada 8.-14.12 ja 14.-16.02 kell 9.00-11.00.
Igale klassile on arvestuste nädala plaanis
määratud uisutamiseks küll kindel päev, kuid 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, seda ka saavad teha. Kasutage ära kõik
võimalused! Uisutama on oodatud ka õpetajad.
Täpsema informatsiooni saamiseks pöörduge
kehalise kasvatuse õpetajate poole. Uisutamise
võimalused 8.-14. detsembrini
kolmapäev, 8.12
10.a, 10.d, 10.e, 11.b, 11.d, 11.e, 12.b
neljapäev, 9.12
10.b
Suuline arvestus – 10.a, 10.e
reede, 10.12
10.b, 10.c, 11.a, 11.c, 12.c, 12.d
Suuline arvestus – 10.d, 10.e, 11.b, 11.e, 12.a
esmaspäev, 13.12
10.a, 10.b

Suuline arvestus – 10.d, 10.e, 12.c, 12.d

teisipäev, 14.12

10.b, 10.c, 10.d, 11.a, 11.b, 11.c, 11.e, 12.a, 12.e

Suuline arvestus – 10.a, 12.a

Abiturientidele
• 12. klasside õpilastele jagavad klassijuhatajad
infominutites kolme õppeaasta hinnetelehed. 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 FÜs8) õp. M. Reemann
– hinne 5+ (kui niisugune hinne on
õpinguraamatus).
Märge ”0” näitab kursusehinde puudumist – kas
on arvestus sooritamata või on hinne mingil
põhjusel jäänud kooli dokumentidesse kandmata.
Ka sel juhul palutakse kirjutada õpinguraamatus
olev hinne hinnetelehele eelpoolnäidatud viisil.
Hinnete kontrollimisel ei ole vaja pöörduda
aineõpetajate poole, vaid kõik parandused
palutakse teha õpinguraamatu põhjal.
Parandustega hinneteleht palutakse viia
õppealajuhatajale hiljemalt 22. detsembriks. Kui
hinnetelehel vigu ei ole, jääb hinneteleht
õpilasele.
• Dr. Margus Punab peab terviseloengud 12.
klasside õpilastele järgmistel aegadel:
12.b, 12.c ja 12.d klassi õpilastele - teisipäeval, 7.
detsembril 1.-2. tunni ajal auditooriumis (221);
12.a ja 12.e klassi õpilastele kolmapäeval, 8.
detsembril kell 8.15 – 9.45 (auditooriumis).
Loengutest osavõtt on kõikidele 12. klassi
õpilastele kohustuslik.

Õpetajad
• Õpetaja Anneli Mägi andis kooli aastapäeval
„Hea kolleegi“ taldriku üle õpetaja Ljubov
Titovale. Õnnitleme!
• Direktor O. Ojaveer osaleb 10. detsembril
Haridus- ja Teadusministeeriumis toimuval
seminaril.
• Eesti Rahvuskultuuri Fond eraldas stipendiumi
õpetaja Age Salo projektile "Kultuurilise
integratsiooni praktika", mis toetab
humanitaarsuuna õppekava.
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Õpilased
• Järgmise kooli aastapäeva balli korraldamise
võitsid endale 10.e klassi õpilased. Õnnitleme!
• 12.c klass nautis PÖFFil Põhjamaade
filmikunsti. Üheskoos vaadati filme
"Polaarjoone sangarid", "Tuhat korda tugevam" ja
"Müramuusika".
• Susann Kivi (11.e) pälvis Eesti Rahvuskultuuri
Fondi Wiedemanni-nimelise stipendiumi
kodukohaga seotud rahvapärimuse talletamiseks
ja uurimiseks.

Teated
• Õnnetund on teisipäeval, 7. detsembril kell
16.00-17.30 ruumis 221. Õpilane, kes soovib
järeltööd sooritada õnnetunnis, on kohustatud
seda tegema esimesel võimalusel (arvestame, et
tööks õppimiseks peab jääma vähemalt kaks
päeva). Erandid on õpilase haigus, olümpiaadidel
osalemine või muu väga mõjuv põhjus. Järeltööd
teha sooviv õpilane peab minema aineõpetaja
juurde hiljemalt päev enne õnnetundi ja paluma
luba kontrolltöö sooritamiseks. Õpilasele, kes ei
ole käinud luba küsimas, õpetaja järeltöö teksti
õnnetundi ei anna.
• Teisipäeval, 7. detsembril kella 10.00 – 16.00
korraldab Tartu Ülikool auditooriumis noortele
õpetajatele seminari, mis käsitleb ainete ja
keeleõppe lõimimist.
• Teisipäeval, 7. detsembril tuuakse kooli
jõulukuused. Kuuskede ehtimisega tegelevad 11.b
klassi õpilased, kelle korraldada on ka 22.
detsembril toimuv ülekooliline jõulupidu.
• Laupäeval, 18. detsembril algab kell 11.00
HTG auditooriumis järjekordne tarkusepäev.
Praktikanurgas jagavad ülikoolide juures
laboripraktikal käinud õpilased oma muljeid ja
kogemusi. Internetiportaali skeptik.ee asutaja ja
eestvedaja Martin Vällik räägib skeptikuks
olemisest ning  Jaan Aru pajatab teadvusest ja
ajust. Täpsem info mõne aja pärast stendil.

Olümpiaadid  ja võistlused
• 11. detsembril 2010 toimub Eesti
informaatikaolümpiaadi eelvoor. Eelvoorus
osalemiseks palutakse registreeruda enne
arvestuste nädala algust õpetaja Anneli Mägi
juures.
• Reedel 17.12. toimub inglise keele
olümpiaadi koolivoor ruumis 221 kella 8.10-

9.45, millest võtavad osa eelnevalt registreerunud
õpilased (registreerimine kuni 13.12. inglise keele
õpetajate juures).
• 4. detsembril toimus geograafiaolümpiaadi
Tartu linna piirkonnavoor. Gümnaasiumiastmes
võttis osa 32 õpilast.
Meie kooli parimad olid
1. Eva-Lotta Käsper 11.c
2. Anu-Liis Laar 12.c
3. Oliver Parv 12.e
4.-5. Liis Lääts 11.c
4.-5. Sander Tars 10.b
7. Erik Räni 10.c
8. Madli-Johanna Maidla 10.c
9.-10. Kertu Simulask 10.c
9.-10. Henri Ots 10.c
11. Kaarel Karolin 10.c
12.-13. Maris Pärn 10.c
12.-13. Uku-Laur Tali 12.c
Õpetaja Ülle Seevri tänab kõiki osavõtjaid.
• 25. novembril toimus keemiaolümpiaadi
koolivoor, kus osales 60 treffneristi. Parimad
ülesannete lahendajad olid:
10. klassidest
1. Erik Räni (10.c)
2. Kristjan-Marti Kirjanen (10.a)
3. Enn Rusi (10.c)
4. Kristjan Müürsepp (10.c)
5. Agnes Aadusaar (10.c)
6. Kevin Keskküla (10.a)
7. Maris Mõttus (10.a)
8. Margit Kuslap (10.c)
9. Remi Leopard (10.b)
10. Karl Kirsimäe (10.c)
11. klassidest
1. Eva-Lotta Käsper (11.c)
2. Ken Riisalu (11.c)
3. Kaur Karus (11.b)
4. Olivia Luige (11.a)
5. Tuuli Lõhmus (11.a)
12. klassidest
1. Uku-Laur Tali (12.c)
2. Laura Valli (12.c)
3.-4. Taavi Aru (12.c)
      Triin Paabo (12.c)
5. Kaarel Tõnisson (12.a)
• 8.-12. novembrini peeti koolinoorte
informaatikaviktoriini "Kobras" esimest vooru.
Juuniorite vanuserühmas (9.-10. klass) pääses
lõppvõistlusele Sander Tars (10.b). Osavõtjaid oli
kokku 1059.
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Seeniorite vanuserühmas (11.-12. klass)
kutsutakse lõppvooru  Joosep Heinmets (11.b),
Stenno Sirdla  (11.a), Priit Sulamägi  (12.c).
Osalejaid oli 920. 
• Teisipäeval, 7. detsembril toimub Miina Härma
Gümnaasiumis viie kooli kohtumise eelvõistlus.
Võistlus algab kell 11.00. Võistlusest võtavad osa
Miina Härma Gümnaasiumi, Tartu Tamme
Gümnaasiumi, Nõo Reaalgümnaasiumi, Viljandi
Carl Robert Jakobsoni Gümnaasiumi ja meie
kooli kümneliikmelised võistkonnad 6.-11.
klassini. Kooli esindavad Kristjan Martin
Kirjanen (10.a), Maris Mõttus (10.a), Kaarel
Adamson (10.b), Margit Kuslap (10.c), Ants-
Oskar Mäesalu (10.b), Mari Sild (10.a), Els Heile
(10.b), Tõnis Peeter Kull (10.b), Anu Parvelo
(10.a), Mari-Liis Oja (10.a), Andreas Sepp (10.a)
Jo Kroll (10.b); Eva-Lotta Käsper (11.c), Jaagup
Repän (11.a), Kaspar Kesli (11.b), Tuuli Lõhmus
(11.a), Taavi Adamson (11.a), Kaur Karus (11.b),
Laura Kasearu (11.a), Moorits Mihkel Muru
(11.b), Kristiina Sakarias (11.a), Kristel Luik
(11.a), Kristiina Matrosov (11.b), Karl Karu
(11.b). Meie kooli põhikooli klasse asendavad
Tartu Kesklinna kooli õpilased.

Konkursid
• Tiigrihüppe haridusportaal Koolielu kutsub
õpilasi osalema õpimängude stsenaariumite
konkursil. Mäng võib olla mõeldud arvutis või
mobiiltelefonis mängimiseks. Mängu esitamise
tähtaeg on 31. jaanuar 2011. Täpsem info:
http://koolielu.ee/pg/info/readnews/49656

Kooliarsti teated
• Kooliõde Stella Nuust viibib 13.-14. detsember
Tartu linna tervishoiuosakonna korraldatud
koolitusel Värskas.
• Arvestuste nädalal õpilaste profülaktilist
läbivaatust ei toimu.

Sport
• Tartu koolide karikavõistlustel
kergejõustikus esinesid hästi meie kooli
võistkonnad. Tütarlaste A-vanuseklassi naiskond
ja juunioride vanuseklassi naiskond võitsid
esikoha ning noormeeste A-vanuseklassi
meeskond II koha. Võistkondade kooseisud:
TA - Elenor Koemets (10.e, I koht 600m jooksus),
Mari-Ann Katariina Sklave (10.c, I koht
kuulitõukes), Els Heile (10.b, II koht

kõrgushüppes), Mariann Männistu (10.d, III koht
60m jooksus), Triinu Palmre (10.e).
NJ - Hemminki Otstavel (11.e, I koht
kaugushüppes), Kristel Luik (11.a, II koht 60m
jooksus), Laura Kasearu (11.a, II koht
kõrgushüppes), Maarja Helena Meriste (12.d, II
koht kuulitõukes), Karin Kõrgesaar (10.e), Kristin
Jesse (12.a).
PA - Tõnis Kristian Koppel (10.d, I koht 600m
jooksus), Kevin Jurs (10.d, II koht kõrgushüppes),
Karl Kirsimäe (10.c, III koht kuulitõukes), Marvin
Maran (10.b), Harald Astok (10.b).
4x200m teatejooksus saavutas TA vanuseklassi
võistkond II koha ja NJ vanuseklassi võistkond I
koha.

Tähelepanu!
Õpilaskogu koos kooli juhtkonnaga kuulutab välja
HTG lõpumärgi ideekavandi konkursi. Konkursi
tähtajaks on 24. veebruar 2011. Täpsem
informatsioon konkursi tingimuste kohta
pannakese üles kooli koduleheküljele hiljemalt
10. detsembriks.


