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Juhtkond tänab
• õpetaja Mall Mattot õpilase eduka
ettevalmistamise eest rahvusvaheliseks
konkursiks;
• ansambli Tantsutallad tantsijaid VI
Koolinoorte Rahvatantsufestivali korraldamise
eest.

Õppetöö
• 17. mail toimub kirjalik saksa keele riigieksam
Raatuse Gümnaasiumis, prantsuse keele
riigieksam Descartes´i Lütseumis ning vene keele
riigieksam Mart Reiniku Gümnaasiumis. Eksam
algab kell 10.00. Suulise eksami täpne kellaaeg
teatatakse kirjalikul eksamil.
• Kolmapäeval, 18. mail teatavad aineõpetajad
IV perioodi järelarvestuste hinded ja kannavad
need ka õpetajate toas olevatesse tabelitesse.
• Õpetaja Tiina Niitvägi-Hellamaa on
haigestunud, arendusjuht Anna-Liisa Jõgi osaleb
20. mail täiendkoolitusel.
• Esmaspäeval, 23. mail toimuvad 12. klasside
infominutid järgmistes ruumides:
12.a – 225, 12.b – 144, 12.c – 227, 12.d – 141,
12.e - 139
• Kolmandat korda arvestust sooritada
soovijatel ja 12. klasside õpilastel, kes soovivad
mõne kursuse hinnet parandada, tuleb esitada
õppenõukogu nimele avaldus. Avalduste blankette
saab kooli kantseleist sekretärilt või valvurilt.
Täidetud avaldus esitada õppealajuhatajale
hiljemalt 24. maiks. Avaldusel peab olema
aineõpetaja arvamus ning allkiri.

Muudatused tundide ja ruumide plaanis

esmaspäev, 16. 05
10.e 7.-8. tund prantsuse keele rühmal jääb ära

teisipäev, 17.05
10.b 7.-8. tund prantsuse keele rühmal (A-keel)
iseseisev töö õp. A. Roots – 108
10.c 7.-8. tund prantsuse keele rühmal (A-keel)
iseseisev töö õp. A. Roots – 108
10.d 7.-8. tund prantsuse keele rühmal (A-keel)
iseseisev töö õp. A. Roots – 108
10.e 4. tund prantsuse keele rühmal (C-keel)
iseseisev töö õp. A. Roots – 301

11.b 5.-6. tund prantsuse keele rühmal (A-keel)
iseseisev töö õp. A. Roots – 108
11.c 5.-6. tund prantsuse keele rühmal (A-keel)
iseseisev töö õp. A. Roots – 108
11.d 5.-6. tund prantsuse keele rühmal (A-keel)
iseseisev töö õp. A. Roots – 108

kolmapäev, 18.05
10.c tunde ei toimu, õuesõppepäev

reede, 20.05
10.a 1.-2. tund keemia õp. E. Paabo – 217
            5.-6. tund füüsika õp. M. Reemann – 213
11.a 1.-2. tund füüsika õp. M. Reemann – 213
            5.-6. tund kunst õp. P. Beier – 202
11.e 5.-6. tund religioonilugu õp. T. Jürgenstein
- 225

Teated
• Täna, 16. mail kell 18.00 on kooli muuseumis
loomingulise õhtu külaline vilistlane Kertu
Moppel (Rakvere teatri näitleja), kes räägib
noorest loomingulisest inimesest loomingulises
keskkonnas. Kõik noored loojad on oodatud!
• 17. mail kell 11.50 (teisel suurel vahetunnil)
räägitakse auditooriumis 10.d ja 10.e klasside
õpilastele humanitaarpraktikast. Kuna kõigi
õpilaste osavõtt praktika tutvustusest on väga
vajalik, võivad 10.d ja 10.e klasside õpilased, kes
peavad lõunatama II vahetunnil, sööma minna I
vahetunnil.
• Teisipäeval, 17. mail kell 15.45 ootab
ajalooring ruumi 141 kõiki, kes soovivad vaadata
filmi "Suurim vaikus: vägistamistest Kongos".
• Kolmapäeval, 18. mail on 10.c klass koos
klassijuhataja K. Ojaveerega Meenikunno rabas
räätsamatkal õuesõppepäeval.
• Klassidevahelise mälumängu viimane
jõukatsumine toimub kolmapäeval, 18. mail kell
15.45 auditooriumis.
• 20.- 21. maini toimub koolis võitluskunstide
treeninglaager, mille korraldab kooli vilistlane
Reedik Pääsuke.
• Pühapäeval, 22. mail kell 17.00 toimub
Genialistide Klubis HTG kooliteatri õhtu.
Pileteid, hinnaga 2 eurot, saab osta näiteringide
õpilastelt ja huvijuhilt.
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• Eesti ja vene keelt kõnelevaid keskkooliõpilasi
kutsutakse osalema projektis "Maastik ja
identiteet". Projekti koolitus toimub 28.-29. mail
Põlvas. Täiendav info ja koolituse programm
projekti kodulehel
https://sites.google.com/site/landscapeandidentity/
• TTÜ kutsub õpilasi Mäeinstituuti
suvepraktikale! Lisainfo ja registreerumine
arendusjuht Anna-Liisa Jõgi juures.
• Eesti Noorsootöö Keskus kuulutab välja Eesti
noorte omaloomingu laulu-, luule- ja
proosakonkursi, kuhu on oodatud tööd noortelt
vanuses 7-26. Konkursitöid saab esitada kuni 23.
juunini. Konkursi lisainfo:
www.entk.ee/omalooming

Õpetajad
• 12. mail andis õpetaja Hele Kiisel Hea kolleegi
taldriku üle õpetaja Liile Jõgile. Õnnitleme!
• 18. mail on õppealajuhataja A. Punga ja
direktor O. Ojaveer Tartu Koolijuhtide Ühenduse
aruande-valimiskoosolekul AHHAA keskuses.
• 19. mail toimub kooli hoolekogu koosolek, kus
otsustatakse Mauruse stipendiumi saajad.
• Mini õppenõukogu toimub kolmapäeval, 25.
mail algusega kell 15.45, kuna 26. mail kell 15.00
on linnavalitsuse vastuvõtt konkurssidel ja
olümpiaadidel edukalt esinenud õpilastele ja
nende juhendajatele.

Võistlused ja konkursid
• Elis Kusma (11.d) saavutas Baltimaade saksa
keele olümpiaadil 12. koha.
• Ulakassi üleriigilisel arvustuste võistlusel sai
gümnaasiumiastmes II koha Sander Lupp (11.c),
autorit mõistva arvustuse eripreemia Marilyn
Fridolin (11.d) ning hea arvustuse preemia
vääriliseks tunnistati Liina Luht (11.d), Kaisa Mill
(11.d) ja Bo Britt Peet (11.d).

Sport
• Meie kooli võistkond tuli Tartu koolide
meistriks neidude võrkpallis tuli meie kooli
võistkond. Võistkonnas mängisid Greete Kirik
(10.a), Hele-Liis Peedosk (10.b), Minna-Mari Lett
(10.c), Airi Venno (10.d), Birgit Kadastik (11.b),
Ellu Krikmann (12.a), Laura Kaur (12.d), Hannela
Ingver ja Heike Randlahe (12.e). Võistkonna
parimaks mängijaks tunnistati Greete Kirik. II

koha saavutas MHG ja III koha Tamme
gümnaasiumi võistkond.
• 29. Tartu jooksumaratonil osalesid 23 km
jooksus - Kati Tammjärv, Talis Tiivoja (12.a),
Martin Teder (11.e), Monika Piirimäe ja Ott
Ojaveer
23 km kepikõnnil - Triin Väisanen (11.d), 10 km
jooksus - Marie-Helene Lõhmus (11.c), Liisa
Peedo, Vahur Tambaum (12.a), Karl Kirsimäe
(10.c) ja Danica Kubi, 10 km kepikõnnil -
Hemminki Otstavel (11.e)

Söökla teated
• Juunikuu toiduraha palume maksta ülekandega
hiljemalt 27. maiks. Juunikuu koolitoidu
maksumus: tava- ja taimetoit 6 päeva x 1.15 EUR
= 6.90 EUR, poisteports 6 päeva x 1.60 EUR =
9.60 EUR.
Talonge väljastatakse kantseleist 30. ja 31. mail.


