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Juhtkond tänab 

 11.-12. klasside õpilasi, kes on noorematele 
koolikaaslastele mentoriteks ja nende eestvedajaid 
Kärt Trinity Sillaotsa (11.b), Kadri Liis Laasi 
(12.c), Holger Dahli (12.e); 
 õpetajaid Tiina Pluumi, Age Salo, Ülle Seevrit 
ja Karin Soodlat õpilaste konkurssideks 
ettevalmistamise eest; 
 õpetaja Eve Paapi ja segakoor Animat 
kirikukontserdi korraldamise eest Peetri kirikus. 

Õppetöö 

 Teisipäeval, 21. detsembril on tundide ajad 

muudetud: 

1. tund  8.05 – 9.05 
2. tund  9.15 – 10.15 
I söögivahetund 
3. tund  10.45 – 11.45 
II söögivahetund 
4. tund  12.15 – 13.15 
5. tund  13.25 – 14.25 
Klassijuhataja tund algab kell 14.30 koduklassis: 
10.a - 217 11.a - 136 12.a - 213 
10.b - 107 11.b - 202 12.b - 135 
10.c - 139 11.c - 227 12.c - 225 
10.d - 220 11.d - 141 12.d - 105 
10.e - 203 11.e - 102 12.e – 144 
 Kooli jõulupidu teisipäeval, 21. detsembril ja 
jumalateenistus Jaani kirikus 22. detsembril jäävad 
ära.  
 II perioodi järelarvestused toimuvad 11.-18. 
jaanuarini, täpne ajagraafik avaldatakse 
10. jaanuari infolehes. 12. klasside õpilased, kes ei 
sooritanud eesti keele proovieksamit, saavad 
proovieksamit kirjutada 5. jaanuaril kell 9.00 - 
15.00 ruumis 208. 
 11. c klassi UPT-23 kursuse raames lubatud 
õppekäik Tartu Ülikooli Raamatukokku 
toimub esmaspäeval, 10. jaanuaril algusega 15.00. 
Palun olla kohal 5-10 minutit varem. Lõpetame 
hiljemalt kell 16.00. 
 13. ja 14. jaanuaril toimub 57. viie kooli 
võistlus matemaatikas, füüsikas ja keemias. 
Üritust korraldab Miina Härma Gümnaasium. 
Meie kooli võistkond koguneb viimaste 
juhtnööride saamiseks teisipäeval, 11. jaanuaril 
kell 14.25 ruumis 208. 

 Avatud on registreerumine TÜ 
teaduskooli 2021/2022 õ-a jaanuaris algavatele 
kursustele, mille hulgas on nii uusi kui ka 
õpilaste seas juba varasemalt populaarsust 
kogunud kursusi. Registreeruda saab aadressil 

https://e-oppekeskus.ee/kursused/ kursuse 

algusajani või seni, kuni kohti jätkub. 
10. jaanuaril 2022 algavad kursused: 
 DNA ja valkude järjestuste analüüs 

bioinformaatikas, 10.–12. klass (uus, 3 EAP); 
 Baltisaksa pärand Eesti kultuuris, 9.–12. klass 

(uus, 1,5 EAP); 
 Väärtused, voorused ja pahed, 10.–12. klass 

(uus, 1,5 EAP); 
 Kirjuta oma elulugu, 10.–12. klass (uus, 

2 EAP); 
 Aktiivse kodaniku ABC, 10.–12. klass 

(2 EAP); 
 Pillide tundmine: parmupillist orelini, 10.–12. 

klass (2 EAP); 
 Minu keha ja ravimid, 12. klass (2 EAP). 
15. jaanuaril 2022 või hiljem algavad kursused: 
 CTF Tech Tütarlaste küberakadeemia, 10.–

12. klassi tüdrukud (uus, 1,5 EAP); 
 Inglise keele lugu, 10.–12. klass (uus, 3 EAP). 
 Geenid - müüdid ja tegelikkus, 11.–12. Klass 

ja tudengid/täiskasvanud (2 EAP); 
 Praktiline kodukeemia II, 10.–12. klass 

(3 EAP). 
Kursuse lõpetaja saab Tartu Ülikooli 
täienduskoolituse tunnistuse, millel on märgitud 
läbitud kursuse nimetus, teemad, maht 
ainepunktides ja tulemus (hindeline või 
arvestus). 
Teaduskooli kursuste ühe ainepunkti (EAP) maht 
vastab 26-tunnisele õppetööle. Kool arvestab 
teaduskoolis läbitud kursusi õpilaste vabaaine 
kursusena. 
 Tartu Kunstikool pakub 2021-2022 
II poolaastal kolme e-valikkursust Google Meeti 
vahendusel. Kursused toimuvad kord nädalas 
pärastlõunasel ajal. 
Registreerumine on avatud: 
https://www.tartukunstikool.ee/et/veebi-
koolitused 
 Oma loo joonistamine. Sissejuhatus: 
https://koolitus.edu.ee/training/4921 
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 Visuaalse mõtlemise alused: 
https://koolitus.edu.ee/training/4918 
 Visualiseerimine 3D modelleerimise 
abil: https://koolitus.edu.ee/training/4325 
Ühe 35-tunnise kursuse hind õppijale on 70 eurot. 

Muudatused tunniplaanis 

teisipäev, 21.12 
10.a 1. tund informaatika õp A. Mägi – 206; 

vene keele õp E. Vinteri tundi ei toimu. 
Vene keele rühm tuleb kooli kell 9.15  

 2. tund füüsika õp S. Oks – 213 

3. tund geograafia õp Ü. Seevri – 227 

4. tund muusika õp E. Paap – 220 

5. tund matemaatika õp Ü. Hüva – 141 

10.b 3. tund vene keel õp L. Titova ja E. Vinteri 
rühmal toimuvad koos – 107 

10.c 3. tund vene keel õp L. Titova ja E. Vinteri 
rühmal toimuvad koos – 107 

10.d 1. tund kirjandus õp A. Pullerits – 227 

3. tund vene keel õp L. Titova ja E. Vinteri 
rühmal toimuvad koos – 107 

5. tund geograafia õp Ü. Seevri – 227  
11.c 1. tund kunstiajalugu õp R. Lepiste – 202  
 2. tund kirjandus õp A. Pullerits – 202  
 3. tund matemaatika õp A. Külter – 139  

5. tund vene keel õp E. Vinteri rühma tundi 
asendab õp L. Titova - 302  

11.e 1. tund füüsika õp J. Paaver – 213  
12.a 1. tund füüsika õp S. Oks – 213  

2. tund ajalugu õp I. Pajur – 221 
5. tund matemaatika kogu klassil õp E. 
Timak – 135, füüsika praktikumi ei toimu 

12.b 4. tund matemaatika kogu klassil õp E. 
Timak – 135, füüsika praktikumi ei toimu 
5. tund  füüsika õp S. Oks -213 

12.d 5. tund kirjandus õp K. Soodla – 107  
12.e 2. tund füüsika õp J. Paaver – 203  

3. tund usundiõpetus õp T. Jürgenstein – 
203 

 Esmaspäeval, 10. jaanuaril on tundide ajad 

muudetud. Vabaainete tunde ei toimu. 
klassijuhataja tund    9.00 –   9.35 
2. tund tunniplaanis    9.40 – 10.55 

I söögivahetund 
3. tund tunniplaanis  11.30 – 12.45 

II söögivahetund 
4. tund tunniplaanis  13.20 – 14.35 
5. tund tunniplaanis  14.45 – 16.00 
Klassijuhataja tunnid toimuvad esmaspäeval, 
10. jaanuaril koduklassides:  
10.a - 217 11.a - 136 12.a - 213 

10.b - 107 11.b - 202 12.b - 135 
10.c - 139 11.c - 227 12.c - 225 
10.d - 220 11.d - 141 12.d - 105 
10.e - 203 11.e - 102 12.e – 144 
 Järgmine infoleht ilmub 10. jaanuaril 
2022. a. 

Olümpiaadid ja võistlused 

 Kümnendat korda korraldatud 
kokkuvõttevõistlus TUUM 15. ja 16. oktoobril 
tõi kokku 177 tööd. Nende seas oli 125 
üksikvõistlejat ja 52 võistkonda, kokku 
rekordilised 271 osalejat. Kolmanda auhinna ja 
parima õpilase eriauhinna võitis Jonathan 
Darvish-Kojori (12.d), lisaks pälvis kolmanda 
auhinna ka Ave Albert (vil 2021). 25 parima 
hulka kuulus Miia Isabel Anipai (10.a). 
 11.-12. detsembril toimunud Tartu 
õpilasfirmade laadal sai õpilasfirma KäpArt 
koosseisus Helena Lindeberg ja Liisi Paaver 
(11.a), Merit Tomson (11.d) ja Maara 
Parhomenko (11.e) parima terviklahenduse 
auhinna. Õpilasfirma Setka, kuhu kuuluvad 
Salme Adeele Hollas (11.a), Emma Goos, Liisa 
Lota Lamp ja Kaarup Öövel (11.c) sai 
atraktiivseima väljapaneku eripreemia. 

Konkursid 

 22. jaanuaril 2022 toimub virtuaalselt 
TalTechi majandusvõistlus, mis on mõeldud 
majandusteadmiste ja majandusliku nupukuse 
jõuprooviks kõigile gümnaasiumi õpilastele. 
Võistluse kümme parimat teenivad ülikooli 
sisseastumiseks priipääsme ja nende 
õppeprogrammi lävend loetakse täidetuks 
sõltumata riigieksamite tulemustest. Lisaks on 
parimatele välja pandud rahalised auhinnad. 
Täpsem info: https://taltech.ee/taltechi-
majandusvoistlus-gumnasistidele. 
 Eesti Rahva Muuseum ja võrdsete võimaluste 
volinik kuulutavad välja fotokonkursi 
kooliõpilastele. Töö esitamise tähtaeg on 
14. jaanuar, täpsem info pildiait.erm.ee. 

Teated 

 Tartu linnavalitsus kinnitas kooli arengukava 
aastateks 2022–2026. 
 Mälumänguturniir tuleb taas! 11.c klassi 
õpilased Tiia Tomson ja Marion Köhler 
korraldavad oma UPTna mälumänguturniiri. 
Esimene voor toimub 10. jaanuaril kell 16.30 
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kooli auditooriumis. Osalema on oodatud kuni 
kolmeliikmelised võistkonnad (osaleda saab ka 
üksi või kahekesi). Võistkondade registreerimine 
toimub Facebookis rebaste grupis ning küsimuste 
korral võib pöörduda korraldajate poole. 

Õpetajad koolist eemal 

 Õpetaja E. Vinter on õppetööst eemal 
22. detsembrini, 10. jaanuaril osaleb doktoriõppe 
koolitusel õp D. K. Raave. 

Sport 

 Õpilaste-õpetajate sõpruskondade kohtumine 
saalihokis lõppes põneva ning võitlusliku mängu 
järel 12-12 viigiga. 
 Tartu Ülikool Maks & Moorits võistkonna 
koosseisus krooniti Kaspar Sepp (12.b) korvpallis 
Eesti karikavõitjaks. 

Raamatukogu teated 

 Palun tooge enne jõuluvaheaega raamatukokku 
tagasi õpikud, mida te õppetööks enam ei vaja, 
ning laenutage endale kõik 3. perioodiks tarvilikud 
õpikud. Pikka jõulupuhkust on meeldiv veeta koos 
vanema ja uuema ilukirjanduse ning eesti 
filmiklassikaga, mida saate samuti kooli 
raamatukogust laenutada. 

Koolisöökla teated 

 Orientiiriks lapsevanematele jaanuarikuu 
toiduraha: 
*tava- ja taimetoit 16 päeva x 0.70 eurot = 
11.20 eurot; 
*XL-portsjon 16 päeva x 1.05 eurot = 16.80 eurot. 

Eelteated 

 Reedel, 14. jaanuaril 5. tunni ajal vaatavad 10.c 
ja 10.e klassi õpilased Elektriteatris Joosep 
Matjuse filmi „Pingeväljade aednik“ kirjanik 
Mehis Heinsaarest. Seanss algab kell 14.45, pilet 
maksab 3 eurot. Kui keegi õpilastest või 
õpetajatest soovib liituda, siis andke palun sellest 
uue aasta esimese koolinädala jooksul õpetaja 
Age Salole või Tiina Pluumile teada. 

Koolivaheaeg 

 Koolivaheaeg kestab 22. detsembrist 
9. jaanuarini. 

 Õpilastel palutakse enne vaheajale minekut 
rõivistukapid korda teha: kapipealne ja -alune 
peab olema tühi, koju tuleb viia vahetusjalanõud, 
õppematerjalid ja muud isiklikud asjad, mis ei 
mahu kappi. Koolimajas toimub suurpuhastus. 
 
 
 
 
Rahulikke jõulupühi ja kosutavat 

talvist vaheaega! 

 

 

 
 


