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Juhtkond tänab 
• õpetajaid Eha Paabot, Ljubov Titovat ja Olga 
Titovat õpilaste konkurssideks ettevalmistamise 
eest; 
• õpetaja Siim Oksa ja õpilasi Jüri Jõulu (11.b) 
ja Oliver Kahret (11.a) õpilastele võrgupeo 
korraldamise eest. 

Õppetöö 

• Neljapäeval, 29. jaanuaril kell 13.00-16.00 
toimub aulas humanitaarsuuna 
õpilaskonverents, millest on kohustatud 
loovpraktika raames osa võtma kõik 
humanitaarklasside õpilased. Konverentsi 
peaesineja on Keiu Virro (ajakirjanik, vilistlane 
aastast 2006), kes peab loengu teemal „Tööst 
Eesti Televisioonis ja mida see endaga kaasa 
toob“. Konverentsil esinevad õpilased 
ettekannetega oma uurimistöödest ning 12.d ja 
12.e klassi õpilased annavad ülevaate 
loovpraktikast.  
• Järgmine õnnetund (45 minutit) toimub 
reedel, 30. jaanuaril kell 15.45 ruumis 107. 
Õnnetunnis osalemiseks saab registreeruda kuni 
28. jaanuari hilisõhtuni. 
• 12. klasside õpilastel palutakse registreeruda 
koolieksamitele. Tabelid eksamiaine 
märkimiseks on klassijuhataja käes ning 
õppealajuhataja ootab neid tagasi hiljemalt 
17. veebruariks.  

Muudatused tunniplaanis 

teisipäev, 27.01 
10.a 2. tund füüsika õp. S. Oks - 227 
10.b 2. tund inglise keel õp. K. Rootsi rühma 

tundi asendab õp. K. Ojaveer - 204 
10.d 1. tund eesti keel õp. K. Soodla – 102 

4. tund keemia õp. H. Pähno - 213 
10.e 3. tund  kehaline kasvatus õp. A. 

Saarva/P. Parisoo – 228 
11.b 1. tund kehaline kasvatus õp. A. 

Saarva/P. Parisoo – 228 
3. tund kunstiajalugu õp. M. Jõgiste - 105 

11.b  3. tund iseseisev töö (õp. K. Rootsi rühm) 
inglise keelest õp. L. Titova - 301 

11.c 3. tund iseseisev töö (õp. K. Rootsi rühm) 
inglise keelest õp. L. Titova - 301 

11.d 3. tund iseseisev töö (õp. K. Rootsi rühm) 
inglise keelest õp. L. Titova - 301 

12.a tunde ei toimu, klass on 
õppeekskursioonil 

12.b tunde ei toimu, klass on 
õppeekskursioonil 

12.e 1. tund füüsika õp. S. Oks – 102 
 4. tund kirjandus õp. K. Soodla - 102 

kolmapäev, 28.01 
12.b 3. tund eesti keel õp. M. Piirimäe - 102 
12.c 4. tund eesti keel õp. M. Piirimäe - 102 
EKab 5. tund eesti keel TÜ praktikant Rauno 

Alev – 102 

neljapäev, 29.01 
10.c 2. tund eesti keel õp. K. Soodla – 225 

4. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand 
– 202 

10.d 3. tund keemia õp. H. Pähno – 217 
4. tund õpilaskonverents 

4.-5. tunni ajal toimub õpilaskonverents, millel 
osalevad kõik humanitaarklasside õpilased. 

Teated 

• Teisipäeval, 27. jaanuaril on holokausti 
ohvrite mälestuspäev. Ajalooring  kutsub kõiki 
sel päeval kell 15.50 ruumi 141 vaatama kolm 
Oscarit võitnud filmi „Elu on ilus“. 
• Kolmapäeval, 28. jaanuaril toimub suurte 
vahetundide ajal koogilaat. Oodatud on kõik 
õpetajad ning õpilased. Huvi korral kirjutada 
meilile kristopullerits@hotmail.com või 
markuslap@hotmail.com. 
• Kolmapäeval, 28. jaanuaril kell 15.50 
oodatakse ruumi 141 õpilasi, kes on huvitatud 
suvekursustest USAs. Erinevaid võimalusi 
tutvustavad Põhja-Ameerika ülikoolide 
teabekeskuse töötajad. 
• Imelise Ajaloo jaanuarikuu viktoriin  toimub 
neljapäeval, 29. jaanuaril auditooriumis, kuid 
erandkorras pärast 2. tundi. Oodatud on nii vanad 
kui ka uued kaheliikmelised võistkonnad. 
Viktoriin kestab umbes 10 minutit, seega jõuavad 
osalejad kindlasti oma vahetunnil sööma. 
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• Neljapäeval, 29. jaanuaril kell 16.00 on 
auditooriumis võimalik vaadata Kuldgloobuse 
nominenti ja parima võõrkeelse filmi Oscarile 
kandideerivat filmi „Mandariinid“ ( 2013). 
Film kestab 87 minutit, eelnevalt selgitab õpetaja 
Kristiina Punga lühidalt filmi mõistmiseks 
vajalikku ajaloolist tausta. 
• Neljapäeval, 29. jaanuaril kell 18.00 algab 
meie kooli siseorienteerumise võistlus. Sellel 
päeval ühtegi ringitundi ei toimu! 
• Õpilased, kes soovivad osa võtta 
lingvistikaolümpiaadist, peavad sellest 
hiljemalt 30. jaanuariks teada andma õpetaja 
Kristiina Pungale (kristiina.punga@htg.tartu.ee), 
sest kooli võistkonna liikmete arv on piiratud. 
Reedel, 30. jaanuaril 5. tunni ajal on 
klassiruumis 144 taas võimalik lahendada 
näidisülesandeid. 
• 30. ja 31. jaanuaril toimub segakoori Anima 
laululaager. Täpsem informatsioon õpetaja 
Ü. Keerbergilt. 

Olümpiaadid ja võistlused 

• 15. jaanuaril toimus K. J. Petersoni 
Gümnaasiumis ülelinnaline vene keele 
tõlkekonkurss. Meie kooli esindanud õpilaste 
tulemused: 
tõlge vene keelest eesti keelde 
1. koht Kerly Kubri (11.c)  
2.-3. koht Kadre Lahtmets (11.a)  
tõlge eesti keelest vene keelde 
3. koht Robert Derevski (11.e)  
5. koht Hele-Riin Rebase (11.e) 
• 24. jaanuaril toimunud keemiaolümpiaadi 
piirkonnavoorus saavutasid väga häid tulemusi 
kõik treffneristid: 

10. klass 
2. Ode Laik (10.c) 
3. Kerli Tali (10.a) 
4. Martin Vasar (10.a) 
5. Aaro Kristjuhan (10.b) 
6. Andreas Vija (10.b) 
7. Sander Kotkas (10.c) 

11. klass 
1. Anton Konovalov (11.a) 
2. Svenno Saan (11.a) 
3. Hendrik Rull (11.c) 
5. Oliver Kahre (11.a) 
6. Fridrich Krull (11.c) 

 

12. klass 
1. Raul Rinken (12. b) 
2. Rasmus Born (12.c) 
3. Jaak Kaljula (12.c) 
4. Jaak Joonas Keldoja (12.b) 
5.-6. Kaisa Teele Oja (12. c) 
5.-6. Hans Daniel Kaimre (12.b) 
• Kooli võrgupeo korraldajad tänavad osalejaid 
(90 õpilast) ning pealtvaatajaid. Võistluse 
tulemused: 
League of Legends turniiri 
1. koht Wortex Gaming, mille koosseisus olid 
teiste seas ka Kermo Kaio (11.e) ja Fred Jõks 
(12.d); 2. koht Cancer Gaming, mille ridades 
mängis Janno Jaal (10.e); 3.-4. koht Tagala 
Tagujad, kuhu kuulusid 12.a klassi õpilased 
Georg Klimušev, Fred Kasemaa, Jaagup Russak, 
Nils Holger Sova, Villem Tõnisson, ning 
Liivimaa Parim LoL-i team, milles võistlesid ka 
11.a klassist Aksel Allas, Viido Kaur Lutsar ja 
Martin Hallist. 
Counter-Strike: Global Offensive turniiri 
1.-2. koht HaWok Risto Valk (11.b) ja Tagala 
Tagujad, 12.a klassi õpilased Georg Klimušev, 
Fred Kasemaa, Jaagup Russak, Nils Holger Sova, 
Villem Tõnisson; 3. koht  Sacred Blue, 12.a 
klassi õpilased Joonas Tomingas, Julius 
Piatkowski, Daniel Kütt, Kert Männik. 

Konkursid 

• Rahvarinde muuseum Tallinnas korraldab 
esseekonkursi gümnasistidele teemal „Riigimees 
Jaan Poska ja Tartu rahu“. Tööde esitamise 
tähtaeg on 2. märts, täpsem info: 
www.facebook.com/rrmuuseum. 
• Käimas on esseekonkurss „Innovaatiline 
E-õppekeskkond“, mille korraldajaks on 
AnnaAbi.ee. Tööde esitamise tähaeg on 
19. aprill. 
• United World Colleges Eesti Ühing kuulutab 
välja 2015. aasta stipendiumikonkursi 
keskhariduse omandamiseks IB diplomiga 
rahvusvahelistes UWC kolledžites. Sellel aastal 
antakse välja täisstipendium UWC South East 
Asia kolledžisse, 90% stipendium UWC 
Changshu Hiina kolledžisse ning stipendium 
UWC Adriatic Itaalia kolledžisse. Konkurss on 
avatud 10. ja 11. klassi õpilastele. Täpsem info 
koos konkursitingimustega on kätte saadav 
http://www.uwc.ee/stipendiumikonkurss. 
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Dokumentide esitamise tähtaeg on 15. veebruar 
2015. 
• Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi 
JCI Toomemäe laste arengu stipendiumile. Välja 
antakse kuus stipendiumi suurusega 500 eurot 
kultuuri, teaduse ja spordi valdkonnas. Taotluse 
esitamise tähtaeg on 20. veebruar, täpsem info: 
www.kultuurkapital.ee. 

Õpilased 

• 12.e klass külastas 23. jaanuaril Maarja küla, 
osales vaibatalgutel, tegi teadusteatrit ja andis 
üle jõulukingid. 
• Reedel, 23. jaanuaril viibisid 10.e ja 10.d 
klassi õpilased koos õpetajate K. Punga, 
T. Kreegipuu, T. Pluumi ja T. 
Niitvägi-Hellamaaga õppekäigul Tallinnas. 
Külastati Kumu näitusi, tehti ekskursioon Patarei 
merekindluses ja vaadati Telliskivi 
Loomelinnaku Vabal Laval etendust „Eesti 
ajalugu“. Päeva lõpetas jalutuskäik õhtuses 
Tallinna vanalinnas. Nii õpilased kui õpetajad 
jäid õpitu-kogetuga väga rahule. 

Õpetajad 

• 27. jaanuaril viibivad õpetajad Ü. Seevri ja 
K. Rootsi koos 12.a ja 12.b klassi õpilastega 
õppeekskursioonil TTÜs ja 28. jaanuaril osaleb 
õpetaja T. Pluum koolitusel. 

Kooli hoolekogu 

• Kolmapäeval, 28. jaanuaril on hoolekogu 
koosolek. Arutatakse õpilaste õppeedukust, 
gümnaasiumi vastuvõtutingimusi, 2015/2016. 
õppeaasta suvevaheaja muutmise ettepanekut 
Tartu linnavalitsusele ja Mauruse stipendiumi 
statuuti. 

Sport 

• Tartu linna ja maakonna koolide 
meistrivõistlustel korvpallis meie koondis 
alagrupist ühe võiduga edasi ei pääsenud. 
Meeskonnas mängisid Uku Kull, Jürgen 
Jürgenson (10.b), Jaagup Russak (12.a), Hans 
Daniel Kaimre, Mikk Kull, Reiko Gregor Ruuda 
(12.b), Hubert Piikov, Andri Uibo (12.c), Ott 
Pluum (12.d), Silver Erik Saage (12.e). 

 

Söökla teated 

• Veebruarikuu toiduraha palutakse maksta 
ülekandega hiljemalt 28. jaanuariks. 
Veebruarikuu koolitoidu maksumus: 
- kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal: 
tava- ja taimetoit 18 päeva x 0.58 eurot = 10.44 
eurot, poisteports 18 päeva x 1.02 eurot = 18.36 
eurot; 
- kui õpilane ei söö arvestuse nädalal: 
tava- ja taimetoit 13 päeva x 0.58 eurot = 7.54 
eurot, poisteports 13 päeva x 1.02 eurot = 13.26 
eurot. 
• Talonge väljastatakse kantseleist 29. ja 30. 
jaanuaril. 

Eelteade 

• Esmaspäeval, 2. veebruaril kell 16.00-17.00 
toimub ruumis 204 klassivanemate ümarlaud, 
millest oodatakse osa võtma kõiki 
klassivanemaid ning õpilaskogu liikmeid. 
Õpilaste küsimustele vastavad kooli direktor ja 
õppealajuhataja. 
• Esmaspäeval, 2. veebruaril 5. tunni ajal on 
aulas kõikidele 10. klasside õpilastele Tartu rahu 
aastapäevaloeng. Loengu peab meie vilistlane 
Trivimi Velliste. 
• Teisipäeval, 3. veebruaril kell 16.00 toimub 
kooli kõnevõistlus. Osaleda soovijail palutakse 
end oma eesti keele õpetaja juures 
30. jaanuariks registreerida. Kõnevõistluse 
võitja esindab kooli gümnaasiumiõpilaste 
kõnevõistlusel „Kuldsuud Põltsamaal“, mis 
toimub 27. veebruaril Põltsamaa 
Ühisgümnaasiumis. 
 


