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Õppetöö 

 2021/2022. õppeaastal ei avata soovijate 
vähesuse tõttu järgmiseid vabaainete kursuseid: 
filosoofia 2., praktiline kodukeemia, 3D 
modelleerimine ja printimine ja vene keel 7.-9. 
kursus ning kursust „Aktiivne kodanik“. 
 I perioodi vabaainete tunnid toimuvad 
esmaspäeviti kell 8.00 – 9.15 (1. tund), 
neljapäeviti ja reedeti kell 14.35 – 15.50 (5. tund) 
järgmistes klassiruumides: 
eesti keel 7 (abistav kursus 12. klasside õpilastele) 
õp A. Pullerits – 105 
fotograafia õp S. Oks – 213 
ladina keel 3 õp M. Hildebrandt – 220 
majandusõpetus 1 õp Ülle Seevri – 227 
riigikaitse 1 erukolonelleitnant Tõnis Asson – 107 
rootsi keel 1 (A-tase, algajatele) õp Kristiina 
Punga – 144 
saksa keel 8 (B-tase, DSD II eksami 
ettevalmistus) õp Mall Matto – 204 
usundiõpetus 1 (loodus- ja reaalsuuna õpilastele) 
õp Toomas Jürgenstein – 203 
matemaatika 16 (abistav kursus 12.d ja 12.e 
klassi õpilastele) õp Ü. Hüva, A. Külter, K. Orav-
Puurand ja E. Timak – toimub I perioodil 
esmaspäeviti ruumis 107 ja teisipäeviti ruumis 105 
5. tunni ajal. Kuna I perioodil toimub nädalas kaks 
tundi, jätkub kursus II perioodil vabaainete 
aegadel kahe nädala jooksul. 
 Tartu Ülikooli teaduskooli sügisel algavatele 
kursustele saab registreeruda 20. septembrini või 
kuni kohti jätkub. Jaanuaris õppetööga alustavatele 
kursustele registreerumine kestab uue aasta 
alguseni. Kursuste kirjeldused on leitavad TÜ 
teaduskooli  e-õppekeskuse lehelt. Kool tasub kuni 
kahel kursusel osalemise eest tingimusel, et 
o koolis ei pakuta analoogsel kursusel osalemise 
võimalust, 
o eelmis(t)el õppeaasta(te)l on kursused, millele 
registreeruti, läbitud. 

Muudatused tunniplaanis 

esmaspäev, 13.09 
11.c 5. tund keemia praktikum jääb ära 

teisipäev,14.09 
11.c 5. tund keemia praktikum jääb ära 
11.e 1. tund keemia õp J. Jõgela – 217 
 4. tund eesti keel õp T. Pluum – 102 

12.d 1. tund MA16 õp K. Orav-Puurand – 105 
 5. tund kirjandus õp K. Soodla – 105 
12.e 1. tund MA16 õp K. Orav-Puurand – 105 
 3. tund kunstiajalugu õp R. Lepiste – 102 
 5. tund kirjandus õp T. Pluum - 102 
kolmapäev, 15.09 
10.a 5. tundi ei toimu 
10.b 5. tund inimeseõpetus õp U. Saar – 221 
10.c 5. tundi ei toimu 
10.d 5. tundi ei toimu 
10.e 1. tund ajalugu õp I. Pajur – 221 
 4. tund eesti keel õp M. Piirimäe – 141 
 5. tundi ei toimu 
11.a 1.-2. tund matemaatika õp Ü. Hüva – 136 
 5. tundi ei toimu 
11.b 5. tundi ei toimu 
11.c 1. tund matemaatika õp A. Külter – 139 

5. tundi ei toimu 
11.d 3. tund matemaatika õp K. Orav-Puurand 

– 105, matemaatika tund toimub ka 1. 
tunni ajal 
4. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/ 
A. Poom – 228 
5. tundi ei toimu 

11.e 3. tund kirjandus õp T. Pluum – 102 
4. tund matemaatika õp K. Orav-Puurand 
– 202, matemaatika tund toimub ka 2. 
tunni ajal 
5. tundi ei toimu 

12. kl  tunde ei toimu. Õpilased on õppekäigul 
Vargamäel 

esmaspäev, 20.09 
11.e 3. tund matemaatika õp K. Orav-Puurand 

– 203 
 5. tund vene keel/informaatika õp L. 

Titova/A. Mägi – 302-206 

Muudatus ruumiplaanis 

 Ruumiplaanis on muudatus, kuna 12.d ja 12.e 
klassi matemaatika 16. kursusest soovib osa 
võtta rohkem õpilasi, kui ruum 139 mahutab. 

esmaspäev 
10.c 5. tund ajalugu õp I. Pajur – 221 
MA16 5. tund abistav kursus 12.d ja 12.e kl 

õpilastele – 107 
teisipäev 
MA16 5. tund abistav kursus 12.d ja 12.e kl 

õpilastele – 105 
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Olümpiaadid ja võistlused 

 11.e klassi õpilane Maara Parhomenko võitis 
üleriigilisel Lydia Koidula luule etluskonkursi 
lõppvõistlusel täiskasvanute kategoorias 
peapreemia. 

Konkursid 

 PÖFF ootab osalema stipendiumikonkursil 
noorele filmitegijale. Tööde esitamise tähtaeg on 
17. september, täpsem info 
https://justfilm.ee/artikkel/konkurss. 

Teated 

 Õpilastel, kellel esinevad mistahes 
viirushaigusele või külmetusele viitavad 
sümptomid (nohu, kurguvalu, kerge köha, 
väsimus), ei ole lubatud kooli tulla. Kui 
viirushaiguse nähtudega õpilane tegi kodus Sars-
CoV-2 kiirtesti ja see oli negatiivne, siis ikkagi ei 
ole õigustatud haigena kooli tulemine. 
 Kooli direktor moodustas 2021/2022 
õppeaastaks kooli tervisenõukogu koosseisus: Ott 
Ojaveer - direktor; Triin Ulst - koolipsühholoog; 
Jaanika Saarepuu - kooli med.-õde; Aare Abroi -  
lastevanemate esindaja, TÜ molekulaarbioloog; 
Piret Mitt - lastevanemate esindaja, TÜ Kliinikum, 
viroloog; Kuldar Kaljurand - lastevanemate 
esindaja, TÜ Kliinikum, silmakliiniku juhataja; 
Tarvo Kiudma - lastevanemate esindaja, Puusepa 
Tervisekeskus, perearst. 
Tervisenõukogu ülesanne on anda kooli 
juhtkonnale soovitusi ja teha ettepanekuid 
koolitöö korraldamiseks praeguses keerulises 
epidemioloogilises olukorras. Esimene 
töökoosolek toimub 21. septembril, kus kooli 
esindajad annavad ülevaate tegevustest, millele 
keskenduvad eeloleval õppeaastal juhtkond ja ka 
koolipsühholoog ning informeerivad kooliväliseid 
nõukogu liikmeid koolipere vaktsineerituse 
seisust. 
 Koolileht Miilang alustab. Kõik toimetuse 
liikmed ja uued uudistajad on oodatud kooli 
raamatukokku täna, esmaspäeval, 13. septembril 
kell 16.00. Miilang vajab kirjutajaid, küljendajaid, 
fotograafe, toimetajaid. 
 Täna algusega kell 17.00 algab kooli 
auditooriumis mälumänguturniiri uus voor. 
Osalema on oodatud kuni kolmeliikmelised 
võistkonnad, nii uued kui vanad võistlejad, nii 
õpilased kui õpetajad. Kui võistkond ei ole 
varasemalt registreeritud, palume tulla kohale 

5 minutit varem, et saaks ennast kirja panna. 
Küsimuste korral võib pöörduda korraldajate 
Katariina Mehide ja Hele-Mai Viltropi (12.b) 
poole. 
 Täna kell 16.00 toimub ruumis 135 
õpilaskogu koosolek, milles osalema on oodatud 
klassivanemad (ja soovi korral ka abi-
klassivanemad). 
 Teisipäeval, 14. septembril toimub Emajõe 
ääres ülekooliline sügispiknik, mida korraldab 
11.c klass. 
Lühendatud tunnid toimuvad järgmiselt: 

1. tund   8.05 -   8.50 
2. tund   9.00 -   9.45 
3. tund   9.55 - 10.40 
4. tund 10.50 - 11.35 
5. tund 11.45 - 12.30 

12.30 - 12.50  rongkäik Emajõe äärde 
12.50 - 13.30  lõuna (toitlustab Toidutorn) 
13.30 - 15.30  klassidevahelised sportlikud 
mõõduvõtmised liival 
Sel päeval palutakse kõigil kooli tulla sportlikus 
riietuses! 
 Alates kolmapäevast, 15. septembrist saab 
kooli sööklas lõunasöögi kätte üksnes 
õpilaspileti lugeris registreerimisel.  
 Roheliste ring kutsub osa võtma 
Maailmakoristuspäevast. Kolmapäeval, 
15. septembril kell 14.30 saame kooli ees kokku 
ja suundume koristama Tartu kesklinna 
väiksemaid parke J. Tõnissoni, P. Põllu, J. V. 
Jannseni & L. Koidula ja H. Treffneri kuju 
juures. Palun võtta kaasa töökindad. Prügikotid 
saab koolist.  
 Haridus- ja Noorteamet saatis kooli 2021. a. 
kevadel toimunud prantsuse keele rahvusvahelise 
EDLF eksamil edukalt esinenud õpilaste 
diplomid, mille saab kätte õppealajuhatajalt. 
Diplomi kättesaamist tuleb kinnitada allkirjaga. 
 Informaatika meistriklass jätkab 
toimetamisi neljapäeviti kell 16.00 ruumis 206 
alates 16. septembrist. Oodatud on endised ja 
uued huvilised. 
 Reedel, 17. septembril kell 16.00 tutvustavad 
autokoolid ruumis 135 11. ja 12. klasside 
õpilastele õppimisvõimalusi nende koolis. 
 Esmaspäeval, 20. septembril ootab huvijuht 
abituriente kella 12.45ks võimlasse, et rääkida 
kooli lõpumärgi tellimise võimalustest. 
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Õpetajad 

 15. septembril sõidavad 12. klassidega 
õppekäigule Vargamäele õpetajad Age Salo, 
Doris Kristina Raave, Ehtel Timak, Erika Hunt, 
Eve Paap, Karin Soodla, Katrin Ojaveer, Kristiina 
Punga, Siim Oks ja Toomas Jürgenstein. 
 Teisipäeval, 14. septembril on 
raamatukoguhoidja alates 11.30-st Mauruse 
kirjastuse teabepäeval. 

Sport 

 Augustis Tšehhis toimunud kuni 18-aastaste 
jõutõstmise Euroopa meistrivõistlustel võitis Eliise 
Mikomägi (12.c) kuldmedali ning Rumeenias 
toimunud maailmameistrivõistlustel hõbemedali. 
 12. septembril toimusid Tallinnas Eesti 
Meistrivõistlused rühmvõimlemises. Team Grisete 
liikmed Christina Kodanik (12.b) ja Roberta 
Solom (12.d) on Eesti meistrid 2021 täiskasvanute 
arvestuses (meistriklass). 

Eelteated 

 Neljapäeval, 23. septembril kell 8.05 – 11.00 
toimub matemaatikaolümpiaadi koolivoor, millest 
võtavad osa kõik 10.a ja 10.b klasside õpilased 
ning valikuliselt õpilased ülejäänud klassidest. 
Olümpiaadil osaleda soovijatel (ka humanitaar- ja 
loodussuuna õpilastel) palutakse pöörduda oma 
matemaatikaõpetaja poole. 


