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Juhtkond tänab
	12.e klassi ja klassijuhataja Age Salo lõpuaktuse ja -õhtu korraldamise eest;

näiteringi õpilasi, 11.b klassi ja õpetajaid Liisa Tagelit ning Anneli Mägi 1. septembri aktuse korraldamise eest;
11.e klassi ja klassijuhataja Aive Rootsi Hugo Treffneri haua korrastamise eest Uue-Jaani kalmistul;
11.c klassi ning klassijuhataja Katrin Ojaveeri sügispikniku korraldamise ja läbiviimise eest.
Õppetöö
	Tundide asendused

teisipäev, 13.09
10.a	1.-2. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 102
10.b	4. tund matemaatika õp. H. Kiisel – 102
10.e	7.-8. tund kunst õp. P. Beier – 102
kolmapäev, 14.09
10.a	7.-8. tund eesti keel õp. M. Piirimäe – 102
10.c	1.-2. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand – 203
7.-8. tund keemia õp. E. Paabo - 217
10.d	5.-6. tund eesti keel õp. M. Piirimäe – 102
10.e	3.-4. tund kehaline kasvatus õp. 
A. Saarva/P. Parisoo
11.b	1.-2. tund keemia õp. E. Paabo – 217
7.-8. tund ajalugu õp. K. Punga – 144
11.d	1.-2. tund ajalugu õp. K. Punga – 144
7.-8. tund jääb ära
reede, 16.09
10.b	3.-4. tund füüsika praktikum kogu klassil õp. M. Reemann - 213
10.c	5.-6. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
10.d	3.-4. tund keemia õp. H. Pähno – 217
	5.-6. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 227
10.e	1.-2. tund kunst õp. P. Beier – 227
11.a	1.-2. tund kehaline kasvatus õp. 
A. Saarva/P. Parisoo
12.a	5.-6. tund kunst õp. P. Beier - 141
12.c	3.-4. tund füüsika õp. S. Oks – 141
12.e	1.-2. tund filosoofia õp. T. Jürgenstein – 141
	11.a ja 11.b klassi füüsika praktikume juhendab TÜ õppejõud Helgi Oks ja praktikumid toimuvad TÜ füüsikahoones (Tähe 4 – 325). Esimene praktikum on teisipäeval, 13.09 11.a klassil 7.-8. tunni ajal ja 11.b klassil 5.-6. tunni ajal.

I perioodi õnnetunnid toimuvad 22.09, 29.09, 06.10 ja 13.10. Sel õppeaastal tuleb õnnetunnis osalemiseks eelnevalt elektrooniliselt registreeruda. Täpsem selgitus järgmises infolehes.
Valikkursused algasid 9. septembril ja toimuvad esmaspäeviti 1. ja neljapäeviti ning reedeti 7.-8. tunni ajal. Soovijate vähesuse tõttu ei avata esialgsete andmete põhjal ladina keele, robootika ning metallide ja mittemetallide keemia kursusi.
I perioodi infominutid toimuvad esmaspäeviti järgmistes ruumides:
10.a - 136	11.a - 144	12.a - 141
10.b - 135	11.b - 107	12.b - 225
10.c - 220	11.c - 139	12.c - 202
10.d - 227	11.d - 102	12.d - 203
10.e - 217	11.e - 105	12.e - 213
söögivahetunnid:
I vahetunnil (pärast 3. tundi): 11.a, 11.b, 11.c, 12.a, 12.b, 12.c, 12.d, 12.e
II vahetunnil (pärast 4. tundi): 10.a, 10.b, 10.c, 10.d, 10.e, 11.d, 11.e
Õpetajad
	Õpetajad osalevad täiendkoolitusel: õpetaja T. Pluum 13.-14.09, õpetajad Ü. Seevri, H. Kiisel ja A. Ristikivi 16.09. 

Direktor O. Ojaveer on 18.-25. septembrini välislähetuses Kreekas ning õppealajuhataja A. Punga korralisel puhkusel 16.-30.09.
Õpetaja Liile Jõgi andis eelmise õppeaasta lõpus hea kolleegi taldriku direktor Ott Ojaveerile. Õnnitleme!
Teated
	Segakoor "Anima" alustab uut lauluaastat 12. septembril kell 15.50 neidude prooviga kooli aulas. Teisipäeval pärast 8. tundi toimub noormeeste proov muusikaklassis ja kolmapäeval pärast 8. tundi proov kõikidele häälerühmadele kooli aulas. Oodatud on kõik vanad ja uued lauljad!

Teisipäeval, 13. septembril kell 15.40 alustab ajalooring uut hooaega. Kõik huvilised on oodatud ruumi 141.
	Teisipäeval, 13. septembril kell 15.45 ruumis 141 tutvustab 11. ja 12. klasside õpilastele õppimisvõimalusi OÜ Autosõit, kolmapäeval (14.sept.) samas ruumis 17.00 Autokool Selge.
	Roheliste töögrupp kutsub kolmapäeval, 14. septembril kell 15.30 ruumi 203 tee- ja küpsiseõhtule. Kõik uued ja vanad huvilised on oodatud. Kaasa võtta oma teekruus. 
	Lingvistikaülesannete lahendamisest ja keeleteadusest huvitatud treffneristid on oodatud olümpiaadikursusele. Esimene kokkusaamine toimub esmaspäeval, 19. septembril kell 15.50 ruumis 107. Juhendavad vilistlane Helen Kirsipuu ja õpetaja Age Salo.
	Koolilehe Miilang toimetus koguneb teisipäeviti kell 15.30 raamatukogus. Igast klassist oodatakse kaastöölisi.
	TÜ teaduskool ootab kaugõppe vormis õppima gümnaasiumiealisi noori, kes tahavad süvendatult tegelda oma lemmikainega. Põnevatele kursustele saab registreeruda kuni 20. septembrini. Kursuste täpsemad kirjeldused ja registreerumine veebis:
http://www.teaduskool.ut.ee/kursused
Rahvusvahelised olümpiaadid
	Eelmisel õppeaastal tõid rahvusvahelistelt olümpiaadidel medaleid järgmised õpilased:

Eva-Lotta Käsper (12.c) - lingvistikas kuld, astronoomias ja keemias pronks;
Ants Remm (lõpetas kooli 2011) – füüsikas kuld, Balti informaatikaolümpiaadilt pronks; 
Jaagup Repän (12.a) - informaatikas pronks, Balti informaatikaolümpiaadilt hõbe;
Uku-Laur Tali (lõpetas kooli 2011) bioloogias hõbe;
Anu-Liis Laar (lõpetas kooli 2011) - Kesk-Euroopa geograafiaolümpiaadilt pronks;
Kristin Jesse (lõpetas kooli 2011) pranglimise MM-ilt hõbe; 
Mart Kiis (11.c) - pranglimise MM-ilt pronks.

Õpilased
	Laupäeval, 3. septembril valiti Tartu linna parimat tantsijat. Tiitli pälvis treffnerist Helina Muld 11.d klassist. Õnnitleme!
	11.b klassi õpilased Tõnis-Peeter Kull, Klaus-Peeter Ladva ja Kaarel Adamson võitsid reisikorraldaja GoAdventure korraldatud parima harrastusvideo konkursi. Preemiaks said poisid reisi Türki. Õnnitleme!

Lauljad ja tantsijad
	Õpetajad Ülle Keerberg ja Uve Saar tänavad kõiki lauljaid ja tantsijaid imeliste päevade eest noorte laulu- ja tantsupeol Tallinnas.
	Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts korraldas 20.-28. augustini tantsuprojekti TeateTants 2011, mille käigus läbiti tantsides 1000 km Eestimaa maanteid. Ettevõtmisel osalesid ka Tantsutaldade tantsijad.
	19.-29. augustini viibisid tantsuansambli Tantsutallad 22 liiget Põhja-Küprosel, kus toimus kaheksas rahvusvaheline folkloorifestival. Festivalilt toodi kaasa rahvaste sõpruse ja rahu auhind. Vaata pilte kooli koduleheküljelt!

Piknik
	Kooli piknikul Emajõe vabaujulas kuulutati välja võitjad järgmistes kategooriates:

10.c - lipu ja koogi konkursi võitjad
10.b - võistluste võitja rebaste kategoorias   
11.a - köieveo üldvõit 
12.a - paberlennukite võistluse võitja
12. klasside koondvõistkond võitis kummikommide Aliase.
Sport
	20.-21 augustil toimunud Eesti noorte meistrivõistlustel sõudmises sai Marliis Reinkort (10.d) tüdrukute B klassi kahepaadil hõbemedali. Õnnitleme!

Kooliarsti teated
	Tartu spordimeditsiini ja taastusravi kliinik kutsub noori terviseuuringutele. Projektis saavad osaleda noored, kes treenivad nädalas viis või enam tundi (ka treeneri abita ehk iseseisvalt) ja ei ole vanemad kui 19 eluaastat. Lisainfo tel 7319 221 või  www.kliinikum.ee/noorsportlasele/
	Profülaktilisele läbivaatusele on oodatud 
neljapäeval, 15.09 – 10.a
reedel, 16.09 – 10.a
esmaspäeval, 19.09 – 10.a
teisipäeval, 20.09 – 10.a
kolmapäeval, 21.09 – 10.a
neljapäeval, 22.09 – 10.b

Üritused ja konkursid
	14. ja 15. septembril on Tartu linnaraamatukogus (Kompanii 3/5) rebasepäevad. Vaata lähemalt www.luts.ee. 
	Lille Maja korraldab Genklubis 23. septembril algusega kell 11.00 subkultuuride seminari. Täpsem info ja registreerimine www.lille.tartu.ee.

ETV teadusvõistlusmäng Rakett 69 otsib uusi osalejaid. 16-24 aastastel teadushuvilistel noortel on võimalik osaleda talentide voorus. 23. septembriks oodatakse aadressile  rakett@rakett69 (Cc: ylle@vesilind.ee):
1) vabas vormis elulookirjeldust ja lühikest ülevaadet oma huvialadest (saavutustest, kui neid on) ning väikest põhjendust, mida teeksid 10 000 EUR stipendiumiga
2) fotot 
3) kontaktandmeid: e-mail, telefoninumber, postiaadress
4) õppeasutust, klassi või kursust, kus õpid, ja vanust
	23. septembril kell 18-22 avab Eesti Maaülikool üle-eestilise teadlaste öö raames laborite uksed. Alates kella 16.00st saavad koolid tutvuda õppimisvõimalustega. Täpsem info www.emu.ee
	Tiigrihüppe haridusportaal kuulutab välja logokonkursi "Koolielu 10". Tähtaeg 1. oktoober.	Lisainfo http://www.rajaleidja.ee/koolielu-10-logokonkurss/
	Wikimedia Eesti ja TeadusTeave korraldavad teadusfoto konkursi. Tähtaeg 1. oktoober. Lisainfo http://www.rajaleidja.ee/teadusfoto-2011/
	Tõlkevõistlusele Juvenes Translatores registreerimise tähtaeg on 20. oktoober. Lisainfo http://www.rajaleidja.ee/tolkevoistlus-juvenes-translatores-2011/ 
	EENet, Eesti Metsaselts ja RMK korraldavad arvutijoonistuste võistluse. Tööde esitamise tähtaeg on 14. november. Täpsemaid tingimusi vaata http://joonistaja.eenet.ee/

KÕVERNAELAD
	2011. aasta lõpuõhtul valisid lõpetajad õpilaste ja õpetajate seast järgmiste kõvernaelte omanikud:

ÕPILASED
Hermione („Harry Potter“) – Laura Valli
Lara Croft („Tom Rider“) -  Laura Kaur
Agnes („Viimne reliikvia“) – Anni Haas 
Amelie („Amelie“) -  Trine Uusen
Elle („Arukas blondiin) – Egle Toomjõe
Jack Sparrow („Kariibi mere piraadid“) – Hendrik Roland Helm
Robin Hood („Robin Hood“) -  Sander Gering
MacGyver  („MacGayver“) -  Priit Sulamägi
Toomas Nipernaadi ( „Toomas Nipernaadi“) -  Oliver Taul
Mr Bean („Mr Bean“) -  Silver Markus Käppa
Bella&Edward („Videvik“) -  Trine Uusen ja Jaan-Kristjan Lepp
ÕPETAJAD
Sid („Jääaeg“) – Helgi Tering
Muumimamma („ Muumioru lood“) -  Kristiina Punga
Käsna-Kalle („ Käsna-Kalle kantpüks“) – Toomas Jürgenstein
Lotte („ Lotte reis lõunamaale“) – Priidu Beier
Заяц („ Nu pagadi“) –Aare Ristikivi

