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Koolipere tänab  
• Tanel Linnust (vil. 1972), kes kinkis koolile II 
korruse koridori puidust lillealused. 

Juhtkond tänab 

• kehalise kasvatuse õpetajaid Anneli Saarvat ja 
Priit Parisood sügispikniku ettevalmistamise ja 
läbiviimise eest. 

Õppetöö 

Muudatused tunniplaanis 

teisipäev, 16.09 
11.d 4. tund matemaatika õp. H. Kiisel – 135 
 5. tund aialugu õp. T. Kreegipuu – 141 
12.c 4. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi 

tundi asendab õp. T. Kreegipuu – 141 

esmaspäev, 22.09 - tundide ajad on muudetud 
1. tund 8.00 – 9.15 
2. tund 9.20 – 10.35 

I söögivahetund 
3. tund 11.05 – 12.20 

II söögivahetund, AHHAA teaduskeskuse 
teadusratas 

4. tund 13.00 – 14.15 
klassijuhatajate info 

5. tund 14.45 – 16.00 

Teated 

• Segakoor Anima alustab oma uut lauluaastat 
esmaspäeval, 15. septembril kell 16.00 aulas, 
kus toimub esimene neidude proov. Teisipäeval, 
16. septembril kell 16.00 on muusikaklassis proov 
noormeestele ja kolmapäeval, 17. septembril kell 
16.00 saab kogu koor aulas kokku, et meenutada 
eelnevat ja vaadata tulevikku. Laulmiseni! 
• Lingvistikast huvitatud õpilasi ootab õpetaja 
Kristiina Punga teisipäeval, 16. septembril pärast 
3. tundi raamatukokku. 
• Teisipäeval, 16. septembril toimub suurte 
vahetundide ajal aatriumis Baltic Sessioni eeltuur. 
Tule vaata ja osale! 
• Ajalooring  ootab teisipäeval, 16. septembril 
kõiki uusi ja vanu sõpru aastaalguse 
jalutuskäigule kunstiajaloolase Enriko Talvistu 
seltsis. Koguneme kell 15.50 välisriietes valvelaua 

juures ja võtame sihiks Supilinna. Kõik on 
oodatud! 
• Teisipäeval, 16. septembril kell 16.15 algab 
auditooriumis selle õppeaasta esimene 
klassidevaheline mälumäng. Igast klassist on 
võistlema oodatud 5-liikmeline meeskond. 
• 11. ja 12. klasside klassivanematel palub 
direktor kolmapäeval, 17. septembril kell 14.20 
tulla ruumi 207. Kõigi osavõtt on väga vajalik.  
• Kolmapäeval, 17. septembril külastab meie 
kooli Dream Foundationi esindaja, kes tutvustab 
12. klassidele (2. tund 12bcd; 3. tund 12.ae) 
auditooriumis CAE eksamit. 
• Tartumaa Rajaleidja keskuse karjäärinõustajad 
kutsuvad seminarile „Kuidas juhtida oma elu?“, 
kus arutletakse, kas ja mille pärast oma elu 
planeerida ning kuidas olla ise oma elu juht. 
Reedel, 19. septembril kell 13.00 kohtutakse 
ruumis 107 abiturientidega ja kell 14.20 on 
oodatud 11. klasside õpilased. 
• Nädalavahetusel (20.-21. septembrini) 
toimuvad meie koolis Jaapani popkultuuri päevad 
„AniMatsuri“, kogu koolimaja on välja üüritud 
ürituse korraldajatele. 
• Seoses Teadlaste Öö festivaliga on 
esmaspäeval, 22. septembril kell 12.30-13.00 
HTG ees Ahhaa teaduskeskuse teadusratas. 
Tehakse keemia- ja füüsikakatseid. Tulge 
vaatama!  
• Õpilastel palutakse koolihoovis jalgratas 
kindlasti lukustada, mitte lahti jätta: hoovis 
puuduvad jälgimiskaamerad ja varguse oht on 
suur. Kool ei vastuta hoovis olevate jalgrataste 
eest. 

Jaapani päevad 

• Kolmapäeval, 17. septembril kell 14.25 räägib 
vilistlane Mann Loper ruumis 141 Jaapani 
vaimuilmast. Pakutakse Jaapani teed. 
• Neljapäeval, 18. septembril on aatriumis 
mõlema suure vahetunni ajal võimalus panna end 
proovile söögipulkade kasutamises. Kell 15.50 on 
kõik oodatud ruumi 107, et vaadata filmi „Minu 
naaber Totoro“. Filmi kommenteerib vilistlane 
Helmi Ulrika Kirm. 
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• Reedel, 19. septembril kell 14.30 külastatakse 
ühiselt Spordimuuseumi näitust „Baruto.10 aastat 
Jaapanis“. Kogunetakse kooli valvelaua juures. 

Konkursid 

• Demokraatiapäev kuulutab välja 
kuulamisteemalise õppevideo konkursi, mille 
auhinnaks on grupireis Brüsselisse. Filmi 
esitamise tähtaeg on 28. september, täpsem info 
https://www.facebook.com/demokraatia 
• Koerus korraldatakse 4. oktoobril juba 12. 
korda Kalju Lepiku luulevõistlust. Iga osavõtja 
esitab kuni kümne minuti jooksul seni trükis 
avaldamata luulet. Osavõtusoovist palutakse teada 
anda 30. septembriks. Täpsem info 
emakeeleõpetajatelt. 
• Õpilasleiutajate riiklik konkurss ootab noorte 
nutikaid ideid 15. oktoobrini. Konkursi 
preemiafond on 25 950 eurot. Konkursile 
oodatakse leiutisi, mis aitavad lahendada kellegi 
igapäevaelus ette tulevaid probleeme ja seeläbi 
nende elu paremaks muuta. Täpsem info veebis: 
http://bit.ly/1rDh6lO 
• Tervise Arengu Instituut (TAI) korraldab 
loovtööde konkursi „Söögivahetund“. 
Gümnaasiumiõpilastelt oodatakse kolmeminutilist 
videot „Reklaam koolitoidule“. Töö esitamise 
tähtaeg on 23. oktoober 2014. Täpsem info 
http://www.terviseinfo.ee/et/konkursid/soeoegiva
hetund  
• Eesti Geoinformaatika Selts kuulutab välja 
kaartide koostamise võistluse, mille eesmärk on 
selgitada välja kuni 18-aastaste laste parimad ja 
huvitavamad kaardid. Tööde esitamise tähtaeg on 
31. oktoober 2014. Täpsem info: 
http://www.gispaev.ee/gis-paev-
2014/kaardivoistlus/ 
• Saue Gümnaasium ootab osalema lühifilmide 
konkursil Saue Noortefilmi Festival. 
Maksimaalselt seitsmeminutilisi filme oodatakse 
3. novembriks. Täpsem info www.saue.edu.ee. 
• Tervise Arengu Instituudi eestvedamisel 
toimub juba kolmeteistkümnendat korda võistlus 
„Suitsuprii klass 2014/2015“. Konkursi toimumise 
aeg on 6.10.2014-6.04.2015. Konkursi tingimused 
ja täpsem info www.terviseinfo.ee. 

Õpetajad 

• Õpetaja Mari Jõgiste osaleb 16.-23. 
septembrini kunstifestivalil Istanbulis. 

• Raamatukoguhoidja Ave Rikas on 16. 
septembril alates kella 11.30 seminaril TÜ 
raamatukogus. 
• Õpetaja Aare Ristikivi osaleb 16. septembril 
alates 11.00st UNESCO võrgustiku koolide 
kokkusaamisel. 

Õpilased 

• 10. septembril oli 2015. aasta lend ühiselt 
Vargamäel: külastati giidi juhatusel muuseumi, 
söödi maitsvat suppi, lauldi vast valminud 
laululaval A. H. Tammsaare „Tõe ja õiguse“ 
teemalisi laule ning jalutati läbi sügisese raba 
Järva-Madise kiriku juurde. 

Vilistlased  

• 13. septembril külastasid kooli 1964. aasta 
vilistlased. 
• 2014. aastal kevadel lõpetas meie kooli 179 
õpilast, õpinguid erinevates kõrg- ja 
kutseõppeasutustes jätkab neist 163: Tartu 
Ülikoolis 93, Tallinna Tehnikaülikoolis 27, 
Tallinna Ülikoolis 5, Eesti Maaülikoolis 4, Eesti 
Kunstiakadeemias 4 ja Tartu Kõrgemas 
Tervishoiukoolis 4 õpilast. Treffneristid jätkavad 
õpinguid ka Eesti Lennuakadeemias, Tallinna 
Tehnikakõrgkoolis, Eesti Muusika- ja 
Teatriakadeemias, Tartu Kõrgemas Kunstikoolis 
ja Tartu Kutsehariduskeskuses. Pärast lõpetamist 
teenib kaitseväes, töötab või reisib 16 lõpetanut. 
2014. aastal lõpetanud treffneristide seas on 
populaarsemad teaduskonnad Tartu Ülikoolis 
arstiteaduskond (22 treffneristi) ja informaatika 
(16); Tallinna Tehnikaülikoolis tööstus- ja 
tsiviilehitus (6).  
Rohkem kui eelmistel aastatel asus lõpetanuid 
õppima välismaale (16 treffneristi). Õpinguid 
jätkatakse Inglismaal (Tech Music School ja 
University of Arts Londonis, Manchesteri 
ülikoolis ja University of South Walesis), 
Helsingi Sibeliuse Akadeemias, Riias (Stockholm 
School of Economics), Jaapanis (Global studies 
eriala Ritsumeikanis), Taanis ja Šotimaal, USAs 
ning Saksamaal. 

Raamatukogu teated 

• 22. septembril avatakse kooli raamatukogus 
näitus „80 aastat kirjanik Helga Nõu sünnist“. 
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Söökla teated 

• Oktoobrikuu toiduraha palutakse maksta 
ülekandega hiljemalt 25. septembriks. 
Oktoobrikuu koolitoidu maksumus, kui õpilane 
sööb ka arvestuste nädalal: 
- tava- ja taimetoit 18 päeva x 1.36 eurot = 

24.48 eurot, poisteports 18 päeva x 1.80 eurot 
= 32.40 eurot; 

Kui õpilane ei söö arvestuse nädalal: 
- tava- ja taimetoit 13 päeva x 1.36 eurot = 

17.68 eurot, poisteports 13 päeva x 1.80 eurot 
= 23.40 eurot. 

Talonge väljastatakse kantseleist 26., 29. ja 30. 
septembril. 

Sport 

• Klaipedas toimunud juunioride sulgpalli 
Euroopa karikaetapil võistles hästi Mihkel 
Laanes (11.c), tulles meesüksikmängus 
kolmandaks, segapaarismängus koos Kristin 
Kuubaga teiseks ja jõudis meespaarismängus koos 
Mario Saunperega poolfinaali. 
• Eelmisel nädalal kooli piknikul toimunud 
võistluste tulemused: 

Toomemäe jooks 
I koht - 11.c 
II koht - 11.a 
III-IV koht - 11.d ja 11.e 

Täpsusvise 
I koht - 10.b 
II koht - 11.c 
III-IV koht - 10.c ja 11.b 

Ringteatejooks 
I koht - 11.c 
II koht - 10.a 
III koht - 10.d 

Köievedu 
I koht - 11.c 
II koht - 11.a 
III-IV koht - 11.b ja 11.e 

Kokku 
I koht - 11.c 
II koht - 11.b 
III koht - 11.e 


