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Juhtkond tänab 

 õpetaja Ott Maidret, kelle kirjutatud projekt 
koolile mikroskoopide ostmiseks sai Tartu 
linnavalitsuselt täies mahus toetuse; 
 õpetajaid Ülle Hüva ja Karin Soodlat õpilaste 
konkurssideks ettevalmistamise eest. 

Õppetöö 

 Õnnetund (90 minutit) on kolmapäeval, 
25. novembril kell 16.00 ruumis 107. Õnnetundi 
saab registreeruda Stuudiumi keskkonnas (menüü 
all Muu>Registreeri) 23. novembri hilisõhtuni. 
 Isolatsioonis viibinud õpilastel on võimalus 
sooritada I perioodi kirjalikke järelarvestusi 
25. novembri õnnetunnis. Vajalik on eelnev 
kokkulepe aineõpetajaga ning registreerumine 
Stuudiumi keskkonnas. Suulise järelarvestuse aeg 
tuleb õpilasel kokku leppida aineõpetajaga 
isiklikult ja sooritada hiljemalt 25. novembril. 
 24. ja 27. novembril ning 2. detsembril viiakse 
ruumides 308, 309 ja 312 läbi suuline osa inglise 
keele CAE eksamist, mis on võrdsustatud 
riigieksamiga. 10. ja 11. klasside õpilastele on 
nimetatud päevadel suletud kolmanda korruse 
puhkeruum ning tundide ajal pääs kunstiklassi. 
 Teisipäeval, 24. novembril toimub saksa keele 
rahvusvaheline DSD eksam. 
 Kuna kõik 12. klasside õpilased on kuni II 
perioodi arvestusteni distantsõppel, võivad 10. ja 
11. klasside õpilased lõunatama minna kohe 
vahetunni alguses. 10.a klass lõunatab pärast 
3. tundi. 
I vahetunnil (pärast 2. tundi) lõunatavad 10.b, 
10.c, 10.d, 11.a, 11.e 
II vahetunnil (pärast 3. tundi) lõunatavad 10.a, 
10.e, 11.b, 11.c, 11.d 

Muudatused ruumiplaanis 

teisipäev, 24.11 
10.a 5. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 

202; õp Ü. Roostoja – 141 
10.b 1. tund prantsuse keel õp K. Rohtsalu – 144 
 1. tund saksa keel õp M. Hildebrandt - 204 

2. tund inglise keel õp Ü. Roostoja – 217 
 2. tund saksa keel õp A. Roots - 204 
10.c 1. tund inglise keel õp S. Sagar – 139 
 1. tund saksa keel õp M. Hildebrandt - 204 

2. tund inglise keel õp Ü. Roostoja – 217; 
õp E. Hunt - 220 

 2. tund saksa keel õp A. Roots - 204 
10.d 1. tund prantsuse keel õp K. Rohtsalu – 

144 
1. tund saksa keel õp M. Hildebrandt - 
204 
2. tund inglise keel õp Ü. Roostoja – 217; 
õp E. Hunt - 220 

 2. tund saksa keel õp A. Roots - 204 
10.e 2. tund prantsuse keel õp K. Rohtsalu – 

203 
3. tund prantsuse keel õp K. Rohtsalu – 
220 
5. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 
202; õp Ü. Roostoja – 141; S. Sagar – 
135 

11.c 3. tund inglise keel õp S. Sagar – 217 
11.e 3. tund saksa keel õp A. Roots – 204 

reede, 27.11 
10.b 2. tund inglise keel õp E. Hunt – 136; õp 

Ü. Roostoja – 302 
3. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 
204 

10.c 2. tund inglise keel õp E. Hunt – 136; õp 
Ü. Roostoja – 302 

10.d 2. tund inglise keel õp E. Hunt – 136; õp 
Ü. Roostoja – 302 

Olümpiaadid ja võistlused 

 10.b klassi õpilane Kristjan-Erik Kahu osales 
Eesti võistkonnas 12.-16. novembrini peetud 
Balti Tee võistlusel. Balti Tee on võistkondlik 
matemaatikavõistlus, kus 5-liikmelistele 
võistkondadele antakse nelja ja poole tunni 
jooksul ühiselt lahendamiseks 20 ülesannet 
geomeetriast, algebrast, arvuteooriast ja 
diskreetsest matemaatikast. Osavõtjateks 
võistkonnad kõigist Balti mere äärsetest riikidest 
(Venemaa on esindatud Peterburi võistkonnaga), 
Norrast ja Islandilt. Sel aastal peeti võistlus 
virtuaalselt. Eesti võistkond sai 6. koha, võitis 
Saksamaa. 
 GIS nädala ja Tartu linna õpilastele 
korraldatud geograafiapäeva linnavõistlusel 
said gümnaasiumiastmes 18 osavõtja seas 
paremad tulemused järgmised 10.c klassi 
õpilased: Emma Goos II-IV koht, Tiia Tomson ja 
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Minna Gielen V-VI koht, Kaarup Öövel VIII koht. 
 17. novembril toimus keemiaolümpiaadi 
koolivoor. Parimad ülesannete lahendajad olid 

10. klassides: 1. Keidi Käärmann (10.c), 2. Laur 
Härm (10.b), 3. Kevin Akkermann (10.b), 4. Jakob 
Läänemets (10.a), 5. Liisa Tafenau (10.c), 6. Marti 
Pastak (10.c), 7. Markus Roletsky (10.b), 8. Otto 
Richard Sokk (10.c), 9. Rainis Puusepp (10.a), 10. 
Mattias Timm Rast (10.a) 
11. klassides: 1. Stefan Ehin (11.b), 2. Annika 
Prillop, 3. Adele Tamm, 4. Simmo Põld (kõik 
11.c), 5.-6. Vesta Selg (11.c) ja Kärt Sõõru (11.b) 

12. klassides: 1. Adelle Altnurme (12.c), 2. Helen 
Vaino (12.c), 3. Andres Sõmer (12.b). 
 XIX Adsoni-nimelisele luulelugemis-
võistlusele esitati 32 videoklippi. Võru luuletaja 
Artur Adsoni nimeline luuleetlusvõistlus, mida on 
elavas esituses peetud 1999. aastast, korraldati 
tänavu videoklippide esitamise vormis, mis 
rikastas luuleesitusi filmilike võtteelementide 
poolest. 
32 võrukeelse võistlustöö hulgast tunnistas 
hindamiskogu luulelugemisvõistluse üldvõitjaks 
Hipp Saare (vil 2020) ja Eliisabet Raju (Kääpa 
kool) esitatud-lavastatud Evar Saare luuletuse 
„Sadra mõts“. 
10.–12. klassi arvestuses sai 1.–2. koha Vastsõliina 
gümnaasiumi 12. klassi õpilase Armas Kuninga 
loetud Leila Holtsi „Unõnäoilm“ ja Hugo Treffneri 
gümnaasiumi 11.d klassi õpilase Aadi 
Parhomenko loetud Artur Adsoni „Varjuliste puie 
all“. 
 Eesti suurimal äriideede konkursil Ajujaht 
valiti meie õpilaste firma Münt (Marilin Berg, Eva 
Maria Ilves (mõlemad 12.b), Aksel Joonas Reedi 
(12.a) ja Märten Kala (12.c)) 30 parema hulka. 

Teated 

 Täna (23. novembril) kell 18.00 lähevad 
etiketiõpetuse raames pidulikule õhtusöögile 
restorani Vilde ja Vine 10d klassi õpilased.  
 Teisipäeval, 24. novembril kutsub ajalooring 
kell 16.00 ruumi 141 vaatama 2020. aasta 
dokumentaalfilmi „Büroo 39: Kimi rahamasin“ 
Põhja-Korea kahtlastest rahaasjadest.  
 Roheliste ring läheb külla Loodusmaja 
matkaringile, kes on ette valmistanud 
orienteerumise õues. Koguneme neljapäeval, 
26. novembril kell 16.30 Loodusmaja (Lille 10) 
ees. Kaasa pealambid/taskulambid ja maskid, 
külge helkurid, selga soojad riided ja kel vaja, siis 
võtke kaasa isiklik joogipudel. Haigustunnustega 

või eneseisolatsiooni määratud isikutel palume 
mitte tulla. 

Söökla teated 

 Detsembrikuus võimaldab Tartu linn 
kõikidele õpilastele tasuta lõunatoidu (ikka 
õpilaspileti alusel ja 1.70 toidukorra kohta). Kõik 
õpilased, kes söövad kas tavatoitu või taimetoitu, 
detsembrikuus midagi juurde maksma ei pea. 
Õpilased, kes söövad XL toitu, peavad iga 
toidukorra eest 35 senti juurde maksma. 
Hommikupuder on ka detsembrikuus kõigile 
soovijatele (registreerimisega ARNOs) tasuta! 
 Orientiiriks lapsevanematele detsembrikuu 
toiduraha: 
**kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal: 
- XL toiduports 15 päeva x 0.35 eurot = 5,25 
eurot; 
**kui õpilane ei söö arvestuse nädalal: 
- XL toiduports 10 päeva x 0.35 eurot = 3.50 
eurot. 
 Tuletame meelde, et õpilased, kes ei söö 
arvestuste nädalal, peavad ennast süsteemis 
ARNO märkima sellel perioodil puudujaks. 
 Toitlustamist ei toimu 22. detsembril. 

Eelteated 

 Teisipäeval, 1. detsembril toimub 56. korda 
viie kooli eelvõistlus matemaatikas, kus 
ülesandeid lahendavad 6.-11. klasside õpilased. 
Võistlust korraldab Viljandi Gümnaasium, kuid 
olukorda arvestades ei lahenda võistlusel 
osalevate koolide Tartu Tamme Kooli ja Tamme 
Gümnaasiumi, M. Härma Gümnaasiumi, Nõo 
Kooli ja Nõo Reaalgümnaasiumi ning Viljandi 
C. R. Jakobsoni nim. Kooli ja Viljandi 
Gümnaasiumi, Tartu Kesklinna Kooli ja meie 
kooli  õpilased ülesandeid Viljandis, vaid oma 
kodukoolis. Meie kooli võistkonda kuuluvad 10. 
ja 11. klasside õpilased. 
 II perioodi arvestused toimuvad 7.-11. 
detsembrini. 11.d ja 11.e klassil on sellel 
perioodil arvestus kuues õppeaines. Seetõttu 
toimub reedel, 4. detsembril ainetunni ajal 
arvestus 11.d klassil ajaloos õp I. Pajur ning 11.e 
klassil saksa ja vene keeles õp M. Matto ja 
L. Titova. 
 Arvestuste nädalal (8.-11. detsembrini) on 
meie kooli õpilastel võimalus uisutada 
Lõunakeskuse liuväljal. Täpsemat infot jagavad 
kehalise kasvatuse õpetajad. 


