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Õppetöö 

 Jätkuvad I perioodi järelarvestused  
esmaspäev, 09.11 
kell 16.00  kirjandus õp A. Salo – 107 
kell 16.00 füüsika õp S. Oks – 225 
teisipäev, 10.11 
kell 16.00 eesti keel õp K. Soodla – 105 
kell 16.00 füüsika õp M. Reemann - 213 
kolmapäeval, 11. novembril saavad õnnetunnis 
järelarvestusi sooritada järelarvestuste nädalal 
haigestunud õpilased või need, kellel langes kaks 
järelarvestust samale ajale. Õnnetundi saab 
registreeruda 9. novembri hilisõhtuni. 
Isolatsioonis viibivatel õpilastel on võimalus 
sooritada I perioodi järelarvestusi, kui taastub 
normaalne õppetöö. Täpsem teade 16. novembri 
infolehes. 
 Varem planeeritud õppetöö analüüs 
neljapäeval, 12. novembril jääb ära. Toimuvad 
vestlused klassijuhatajatega. 
 Kolmapäeval, 11. novembril on võimalik 
eeloleval arvestuste nädalal kaitsmisele tulevate 
UPT-21 tööde autoritel saada koordinaatoritelt 
konsultatsiooni. Vajalik eelregistreerimine 
Moodles. 
 Neljapäeval, 12. novembril kell 8.05–11.00 
toimub ruumis 221 füüsikaolümpiaadi koolivoor. 
Olümpiaadil osalevad õpilased lõunatavad kohe 
pärast ülesannete lahendamist või klassile ette 
nähtud vahetunnil ning osalevad 3., 4. ja 
5. tunniplaanijärgses tunnis. Täpsem info 
füüsikaõpetajatelt. 
 13. novembril kell 14.35–15.50 toimub aulas 
TTÜ rektori Tiit Landi loeng huvilistele 
11.-12. klasside õpilastele. Loengus annab ta 
ülevaate õppimisvõimalustest TTÜ-s, räägib 
teadlaseks olemisest ning teaduse osast 
riigijuhtimises. Juhtkond soovitab õpilastel, kes 
plaanivad õpinguid jätkata TTÜ-s loengus osaleda, 
kuna me ei saa kindlad olla õppekäigu 
korraldamises TTÜ-sse. 

Muudatused tunniplaanis 

teisipäev, 10.11 
10.b  2. tund saksa keel (2. rühm) õp A. Roots – 

204 

10.c  2. tund saksa keel (2. rühm) õp A. Roots 
– 204 

10.d  2. tund saksa keel (2. rühm) õp A. Roots 
– 204 

11.e 3. tund saksa keel õp A. Roots - 204 
12.a 4. tund ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi – 

135  
12.d 1. tund ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi – 

139  
12.e 1. tund bioloogia õp S. Kaarna – 225 
 5. tund kirjandus õp T. Pluum – 102 

kolmapäev, 11.11 
10.b  3. tund saksa keel (2. rühm) õp A. Roots 

– 204 
10.c  3. tund saksa keel (2. rühm) õp A. Roots 

– 204 
10.d  3. tund saksa keel (2. rühm) õp A. Roots 

– 204 
11.b 1. tund ajalugu õp I. Pajur – 105 
 3. tund muusika õp E. Paap – 220 
11.c 3. tund matemaatika õp A. Külter – 139 
 4. tund muusika õp E. Paap – 220 
11.d 1. tund füüsika õp J. Paaver – 227 
 4. tund kunstiajalugu õp P. Beier – 220 
11.e 1. tund keemia õp J. Jõgela – 139 
 2. tund eesti keel õp T. Pluum – 102 
 4. tund füüsika õp J. Paaver – 213 
12.c 2. tund ajalugu õp I. Pajur – 220 
 3. tund matemaatika õp E. Timak – 135 
 4. tund bioloogia õp S. Kaarna – 225 
12.e 1. tund filosoofia õp T. Jürgenstein – 203 
 2. tund füüsika õp J. Paaver – 202 
 3. tund bioloogia õp S. Kaarna – 225 
 4. tund matemaatika õp A. Külter – 139 

neljapäev, 12.11 
11.e 4. tund saksa keel õp A. Roots – 204 

esmaspäev, 16.11 
11.b 2. tund matemaatika õp E. Timak – 135 
 5. tund keemia õp E. Paabo – 217 
11.c 2. tund kemia õp E. Paabo – 217 
 5. tund muusika õp E. Paap – 220 
11.d 2. tund muusika õp E. Paap – 220 
 5. tund füüsika õp J. Paaver – 203 
12.c 2. ja 5. tund füüsika õp S. Oks – 213 
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Konkursid 

 27. novembril toimub 3. tunni ajal (11.20-
12.35) rahvusvaheline inglise keele võistlus „Best 
in English“. Võistlus on arvutipõhine ja koosneb 
kuulamis-, lugemis- ja grammatikaülesannetest. 
Sel aastal võivad õpilased võistlusel ka oma 
isiklikku arvutit kasutada. Rohkem infot võistluse 
ja auhindade kohta: https://bestinenglish.org/. 
Registreerimine (tähtaeg 16. november): 
https://tinyurl.com/htgbest2020. 
 Eesti Lastekirjanduse Keskus ootab osalema 
loovkirjutamise konkursil „Kas pilt ütleb 
rohkem kui 1000 sõna?”. Tööde esitamise tähtaeg 
on 25. november, täpsem info 
https://www.elk.ee/?p=40434. 
 Kirjandusmuuseum ootab osalema 
kogumisvõistlusel „Kirjad minu elus“. 
Materjalide esitamise tähtaeg on 1. detsember 
2021. Täpsem info 
https://www.kirmus.ee/et/uudised/eesti-
kultuuriloolise-arhiivi-ja-uhenduse-eesti-elulood-
kogumisvoistlus-kirjad-minu-elus. 

Teated 

 Täna õhtul kell 18.00 lähevad etiketiõpetuse 
raames pidulikule õhtusöögile restorani Vilde ja 
Vine 10.e klassi õpilased, homme ehk teisipäeva 
õhtul 10.c klassi õpilased. 
 Teisipäeval, 10. novembril kutsub ajalooring 
kuulama TÜ professori Eiki Bergi ettekannet 
Armeenia-Aserbaidžaani konfliktist. Alustame kell 
16 auditooriumis (ruum 221). 
 Neljapäeval, 12. novembril jääb ballieelne 
seltskonnatantsu kursus ära. 
 Inglise keele kõnevõistluse formaat on 
muudetud: Iga osaleja teeb endast video, kus ta 
esitab enda kirjutatud kõne (ei pea olema peas). 
Videod tuleb laadida kas Google Drive-i või 
Youtube-i ning jagada meilitsi 
(susann1117@gmail.com või grethen111@gmail.c
om). Video esitamise tähtaeg on neljapäev, 
12. november ning video võivad esitada ka need 
inimesed, kes pole end kõnevõistlusele 
registreerinud. 
 Kooli meditsiiniõde tuletab jätkuvalt meelde, 
et nii hooajaliste infektsioonide kui ka COVID-19 
viiruse levikut aitavad vähendada hea käte ja 
respiratoorne hügieen. Selleks tuleb päeva jooksul 
korduvalt pesta käsi sooja vee ning seebiga 
vähemalt 20-30 sekundit või teha käte antiseptikat 
(hõõrudes käsi kuni desovahendi kuivamiseni). 

Samuti aitavad respiratoorsete viiruste leviku 
tõkestamisele kaasa piisava distantsi hoidmine, 
selle võimaluse puudumisel kaitsemaski 
kasutamine. Kaitsemaske tuleb kanda vastavalt 
tootjapoolsele juhisele ja kasutamisjärgselt visata 
need märgistatud prügikonteinerisse. Koju tuleb 
jääda väiksemategi haigussümptomite korral 
ning vajadusel kontakteeruda oma perearstiga, 
kes annab vastavalt olukorrale edasised juhised. 
Lae alla HOIA-äpp. 

Õpetajad 

 Petangi Eesti sisemeistrivõistlustel 
paarismängus võitis õpetaja Aimar Poom 
pronksmedali. Nii seda medalit kui ka teisi Tartu 
petankerite võidetud auhindu saab näha 
petangihallis paiknevas äsjavalminud 
auhinnakapis. 

Sport 

 Eesti Kadettide KV vehklemises saavutas 
Susanne Lannes (10.b) 3. Koha. 
 Ööorienteerumise võitsid 12.a klassi 
noormehed Priidik Meelo Västrik ja Mark 
Theodor Jalakas, teise koha saavutasid Robin 
Aus ja Emma Joonas 11.c klassist ning kolmanda 
koha Peeter Pissarenko 11.b klassist. Parim klass 
oli kokkuvõttes 10.c. 

Eelteated 

 Teisipäeval, 17. novembril toimub 
keemiaolümpiaadi koolivoor. Täpsem info 
keemiaõpetajatelt.  
 Teisipäeval, 17. novembril kell 16.00–17.00 
toimub klassivanemate ümarlaud, kus õpilaste 
küsimustele vastavad kooli juhtkonna liikmed. 
 


