
1 

Juhtkond tänab 

 õpetajaid Monika Piirimäed, Tiina Pluumi, Age 
Salo, Ülle Seevrit ja Karin Soodlat õpilaste 
konkurssideks ettevalmistamise eest.  

Õppetöö 

 Õppetöö jätkub kuni 17. maini 
distantsõppel. Tundide ajad distantsõppe ajal:  

1. tund   8.40 – 10.30 
2. tund 10.50 – 12.40 
3. tund 13.40 – 15.30 

Nädalas toimub õppeaines kaks 110-minutilist 
ainetundi ning koolipäeva jooksul on üks 
60-minutiline lõunavaheaeg.  
 Õppetöö korraldusest alates 18. maist 
teavitatakse õpilasi kirja teel Stuudiumis 11. mail. 
 Distantsõppest tulenevalt on tunniplaanist 
jätkuvalt välja võetud kehalise kasvatuse, 
bioloogia, füüsika ja keemia praktikumi tunnid. 
Kui taastub kontaktõpe, algavad ka praktikumide 
tunnid. 
 III perioodi järelarvestused 10. ja 
11. klasside õpilastele toimuvad koolmajas 
18.-20. maini, täpne ajagraafika avaldatakse 
17. mai infolehes. Järelarvestustele saab 
registreeruda Stuudiumis (Muu>Registreeri) 
10.-13. maini. Õpilastel palutakse registreeruda 
õigeaegselt. Registreerumine lõpeb 13. mail ning 
pärast nimetatud kuupäeva ei ole võimalik 
järelarvestuse sooritamise sooviga arvestada. 
 Prantsuse keele rahvusvahelise eksami 
kirjalik osa toimub esmaspäeval, 17. mail: 
B1-tase kell 10.00 – 11.55 ruumis 220 
A2-tase kell 13.00 – 14.40 ruumis 221. 
Suuline osa viiakse läbi: 
B1-tase - teisipäeval, 18. mail ruumides 308 
(ettevalmistusruum) ja 309 (eksamiruum); 
A2-tase - esmaspäeval, 17. mail ruumis 308 ja 
teisipäeval, 18. mail ruumis 308. Suulise osa täpne 
kellaaeg teatatakse õpilastele SMS teel. 
Eksaminandil on soovitatav kohal olla pool tundi 
enne talle määratud vastamise aega. 

Abiturientidele 

 Inglise keele riigieksami suuline osa viiakse 
läbi esmaspäeval, 10. mail ruumides 220 (Harno 
teates on märgitud 312) ja 225 (Harno teates on 
märgitud 309). 

 12. klasside õpilased, kellel jäi sooritamata  
matemaatika proovieksam, saavad 
proovieksamit kirjutada kolmapäeval, 12. mail 
kell 9.00-13.00 ruumis 220. 
 Koolimajas liikudes tuleb järgida 
tervisekaitsenõudeid – kanda maski, hoida 
distantsi ning desinfitseerida käsi.  
 III perioodi järelarvestusi on 12. klasside 
õpilastel võimalik sooritada 26.-28. maini, 
järelarvestustele registreerumine toimub 
Stuudiumis (Muu >Registreeri) 18.-20. maini. 
 Reedel, 14. mail kell 13.00 toimub huvijuhi 
Zoomitund kõikidele 12. klasside õpilastele, kus 
teemaks on kõik kooli lõpetamisega seotud 
pidulikud sündmused. Link Zoomitunniga 
liitumiseks saadetakse õpilastele Stuudiumi 
kaudu 13. mail. 

Olümpiaadid ja võistlused 

 Üleriigilisel arvustuste võistlusel 
Ulakass 2021 võitsid treffneristid 
kaheteistkümnest välja antud preemiast kümme. 
II koha sai Emma Magdalena Keränen (12.d) 
arvustusega „Esmakohtumisel Haruki Murakami 
ja Tazaki Tsukuruga“, III koha Annika Prillop 
(11.c) arvustusega „Tõnu Õnnepalu „Aaker““. 
Eripreemiaga tunnustas žürii Jaak Sootaki (11.e) 
arvustust „On see aga faabula!“, Maara 
Parhomenko (10.e) arvustust „Klaasema“ ja 
Kirke Niinemetsa (11.d) arvustust „Maailma eest 
põgenev hahapaar, emalinnud mõlemad“. 
Emakeeleõpetajate Seltsi ja ajakirja Värske Rõhk 

eripreemia pälvis Mari Lepp (11.c) arvustusega 
„Magusvalusa paratamatusega päris inimesest“. 
Soome Instituut tunnustas Kirke Niinemetsa, 
Hele-Mai Viltropi (11.b) ja Ida Tuule Jõgi (11.b) 
soome kirjanduse arvustusi. Kokku osales 
võistlusel 42 õpilast 11 eri koolist. 
 Eesti parim õpilasfirma 2021 finaali pääsesid 
kõik meie õpilasfirmad - ÕF Konnekt (Anita 
Algus, Jürgen Tihanov, Paul Jürgens (kõik 11.a) 
ja Grete Paat (11.b)), ÕF LUFFA (Sofia Simone 
Lammas, Marta Margareeta Bender 
(mõlemad 11.e), Kadri Liis Laas (11.c) ja Kaur 
Hannes Käämbre (11.d)), ÕF Kiir (Katarina 
Kukk, Helena Varjas, Lisete Härma (kõik 11.b)). 
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Konkursid 

 Rahvusraamatukogu kutsub õpilasi 
GIF-lahingusse „Tee aega parajaks!“. Tööde 
esitamise tähtaeg on 30. mai, täpsem info 
https://www.haridus.nlib.ee/gif-lahing. 

Teated 

 Neljapäeval, 13. mail kell 14.00 algab V Tartu 
linna gümnaasiumide kirjanduslik mälumäng 
KIMM. Sel aastal toimub mäng Zoomi 
vahendusel. Neljaliikmelised võistkonnad saavad 
registreeruda 10. mai hilisõhtuni. Täpsem info 
kirjandusõpetajatelt. 
 10. ja 11. klasside pildistamine toimub 
teisipäeval, 1. juunil koolimajas. Täpsem ajakava 
ilmub 24. mai infolehes. 
 V perioodil on meie koolis pedagoogilisel 
praktikal Kristiina Praakli, kes annab 11.e klassile 
kirjandustunde. 
 12. mail 2021 kell 11.00 on kooliõpilastel ja 
teistel huvilistel võimalus osa saada Euroopa 
päevale pühendatud tasuta videoloengust „Euro – 
Euroopa ühisraha muutuste keerises“. Tartu 
Ülikooli teaduskooli korraldatavas loengus 
tutvustab professor Siim Kallas euro tekkelugu, 
praegust olukorda ja tulevikuväljavaateid. Loeng 
toimub Microsoft Teamsi vahendusel ja seda saab 
jälgida aadressil https://bit.ly/3gJJALb. 

Sport 

 Aprillis toimus esimene ülekooliline 
sammudekogumine. Kuu ajaga kogusid õpetajad-
õpilased kogusid kokku 17,7 miljonit sammu! 
Õpetajaid osales 18, nad said kokku 6,5 miljonit 
sammu (keskmine 12 tuhat), õpilasi osales 50, 
kokku saadi 11,2 miljonit sammu (keskmine 7,5 
tuhat). Enim samme kogus 10.a klass (2,8 
miljonit) 11.e ning 12.c klassi ees. Kõige rohkem 
õpilasi osales 11.e ning 12.c klassidest - mõlemast 
11. Individuaalselt said enim samme õpetajatest 
Joana Jõgela (869 tuhat), Ave Külter (844 tuhat) 
ning Ülle Seevri (501 tuhat). Kooli parima 
tulemuse saavutas õpilane Aia Adele Narits 
10.c klassist 881 tuhande sammuga (päeva 
keskmine 29,4 tuhat sammu). Teiseks jäi Marleen 
Sule (10.e) 603 tuhande ning kolmandaks Thomas 
Tennisson (10.a) 551 tuhande sammuga. Aitäh 
kõikidele osalejatele! 

Raamatukogu teated 

 11.-14. maini on raamatukogu avatud kell 
10.00-13.00. 

 


