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KOLMAPÄEVAST PÜHAPÄEVANI 

    9.–20.nov Informaatikaviktoriin 

„Kobras” I voor  

K  18.11 Gümnaasiumi distantsõppe päev 

 14.00 Juhtkonna koosolek 

 16.00 Nõukoja koosolek (019) 

 Virtuaalne noortekonverents "Lahe 

koolipäev 2020" 

N  19.11 15.15 Liikuma Kutsuva Kooli 

koosolek 

R  20.11 I trimestri lõpp 

 B. Alverile pühendatud 28. luule-

päevad "Tähetund" (Jõgeva) 

L  21.11 10.00 Füüsika lahtine võistlus (Zoom) 

E  23.11 23.-27. nov: 

13.00 Mõttespordi olümpiaadi I voor 

(401, 404) 

 Aritmeetikavõistlus klassides 

 23.–30. nov Noorsootöönädal 

 Algklasside digiviktoriin „Isadepäev” 

 10.45 Klassivanemate koosolekud 

 13.00 Direktsiooni koosolek 

T  24.11  15.30 Õppenõukogu (aula) 

 16.00 Õpilasesinduse koosolek 

K  25.11  15.40 Ainekomisjonide esimeeste 

koosolek 

N  26.11 14.00 Maakondlik Koolivikker (aula) 

R  27.11 17.00 Ülesaaremaaline kodutütarde 

ja noorkotkaste omaloomingupäev 

(aula) 

 Öökool (Kingu maja) 

L  28.11 Loodusteaduste olümpiaadi piir-

konnavoor 

 19.00 CIII lennu viimane kabaree-

etendus (aula) 

P  29.11  Jõulumüsteerium Laurentiuse 

kirikus SÜGi kooride osalusel 

 

TÄNU TEGIJAILE! 

Aime Metsmaa –  Kadri-Mardi põhikooli 

võrkpalliturniiri korraldamise eest. 

Margit Mägi –  edukate rahvastepallivõist-

kondade juhendamise eest. 

 

Irena Sink, Merle Lepik, Ruta Kelt, 

Katrin Usin, Margit Mägi, Liis Ojasaar, 

Helle Sulg, Janne Nurmik, Merlin Vares, 

Kaie Lepp, Diana Õun –  eelkooli korralda-

mise ja läbiviimise eest. 

Söökla –  eelkooli puuviljade ja kommidega 

varustamise eest. 

Õpilasesindus ja huvijuhid –  aktiiviliaagri 

korraldamise ja läbiviimise eest. 

Madli Mikli, Mare Poopuu, Eduardo Narbona, 

Villu Vatsfeld, Martin Vesberg, 

Riine Rander ja Merle Sillavee –  esine-

miste eest aktiivilaagris. 

Kaia Eelma, Arne Loorpuu, Diana Õun, 

Arti Allmägi –  meeleoluka puhkeõhtu kor-

raldamise eest. 

Liis Ojasaar, Liina Truu –  õpilaste väga hea 

juhendamise eest inglise keele olümpiaadiks. 

 

ÕNNITLEME! 

Maakonna meistreid 4.–5. klasside rahavaste-

pallis – 4.a, 4.d, 5.b, 5.d tüdrukud-poisid 

 

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED 

K  18.11  Mare Poopuu, Madli Mikli. Laste-

jooga koolitus 

N  19.11  Direktsiooni info 

R  20.11  Jaanika Kask. Kunst meie ümber 

E  23.11  Viljar Aro 

T  24.11  Rita Ilves. Hommikujutud varasele 

ärkajale 

K  25.11  Mare Poopuu, Madli Mikli, Käti Väin. 

Abipolitseinikud koolis 

N  26.11  Direktsiooni info 

R  27.11  Erle Pulk. Liikuma õpetav tund 

 

TARTU ÜLIKOOLI TEADUSKOOL 55 

TÜ Teaduskooli sünnipäevaks loetakse 12. no-

vembrit 1965, kui ajalehes Noorte Hääl ilmusid 

Mittestatsionaarse Matemaatikakooli sisseastu-

misülesanded. Aastal 1973 sai nii loodust Tartu 

Matemaatika- ja Füüsikakool (MFK). 1992. aastal 

reorganiseeritakse see riigihuvikooliks Tartu 

Ülikooli Täppisteaduste Kool (TTK) ja juurde 

luuakse ka keemiaosakond.  

https://kobras.eio.ee/
https://kobras.eio.ee/
https://www.syg.edu.ee/uus/syg/images/marek/gymn_distantsope.pdf
https://noortekonverents.ee/avaleht/
https://noortekonverents.ee/avaleht/
https://tahetund.eu/betti-alverile-puhendtud-28-luulepaevad-tahetund-2020/
https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/fuusika-lahtine
https://www.vint.ee/et-ee/mso
https://noorsootoonadal.ee/
https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadisusteem/loodusteadused
https://www.facebook.com/Le-Lumi%C3%A8res-de-la-Ville-Cabaret-108473427352022
https://www.facebook.com/Le-Lumi%C3%A8res-de-la-Ville-Cabaret-108473427352022
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Kooli eestvedamisel hakkasid Eesti võistkonnad 

osalema rahvusvahelistel koolinoorte teadus-

olümpiaadidel. Praegu osalevad teaduskoolis 

ettevalmistuse saanud Eesti võistkonnad ligi 

kahekümnel rahvusvahelisel olümpiaadil. 

Aastal 1993 alustas informaatikaosakond ja 

1997. aastast sai kool Täppisteaduste Koolina 

(TTK) Tartu Ülikooli asutuse staatuse. Aastal 

2003 nimetati kool ümber Tartu Ülikooli teadus-

kooliks (TK) ning alustati ka humanitaaria ja 

sotsiaalia valdkonna kursustega. Tänaseks on 

korraldatud juba ka mitmeid rahvusvahelisi 

olümpiaade ja andekuse teemalisi konverentse. 

Valdavalt elektroonsetel kaugõppekursustel õpi-

vad sajad õpilased. 

Meiegi kooli õpilased on aastaid TÜ Teaduskooli 

kursustel osalenud. Oleme osalejate arvu 

poolest olnud ka Eesti koolide esikolmikus. Sel 

õppeaastal on meie koolist 11 osalejat kokku 13 

kursusel. Populaarsemad valdkonnad on mate-

maatika ja keemia, aga valitud on ka selliseid 

kursusi nagu minu keha ja ravimid; geenid – 

müüdid ja tegelikkus; inimesed ja märgid: sisse-

juhatus semiootikasse; aktiivse kodaniku ABC. 

Koolipoolsete juhendajatena on kaasatud 8 õpe-

tajat. Edu neile ja palju õnne meie heale 

abilisele, TÜ Teaduskoolile. 

 

 Viljar Aro, koolijuht 

 

INGLISE KEELE OLÜMPIAADI 

PIIRKONNAVOOR 

14. novembril 2020 toimus 8.–9. klasside inglise 

keele olümpiaadi eelvoor. Olümpiaadi esikolmik 

ja meie õpilased esikümnes olid järgmised: 

8. klass (24 osalejat) 

1. koht Laura Korb, Valjala PK 

2.–3. koht Karl Aleksander Õispuu, Muhu PK 

2.–3. koht Helena Nõmm 

7.–9. koht Kevin Lempu 

9. klass (23 osalejat) 

1.–2. koht Teele Tarvis, Muhu PK 

1.–2. koht Rickie Magnus Jojo Roberts 

3.–4. koht Raul Joaquin Seppel 

3.–4. koht Remo Auväärt, KG 

8. koht Lisete Loviise Saagpakk 

Täname osalejaid ja õnnitleme võitjaid! 

 

 Marek Schapel, õppealajuhataja 

TEISTMOODI EELKOOL 

Kuna koroona ajas meie plaanid sassi, siis toi-

mus selle õppeaasta esimene Eelkool alles mardi-

päeval, 10. novembril.   

Teisipäeva õhtul kogunesid pered koolimaja ette, 

kus lauldi ühiselt mardilaulu õpetaja Merle 

Lepiku eestvedamisel. Seejärel sai iga pere bin-

gomängu aluse ning tuli küsimusi otsima minna. 

 

Küsimused olid peidetud kooli ümbrusse. Põne-

vust lisas taskulampidega pimedas küsimuste 

otsimine. Elevust ja rõõmsaid kilkeid jagus pea 

kaheks tunniks. Kui küsimus leitud, tuli nupu-

tada õige vastus ja see õpetajatele edastada. 

 

Mõned pered kasutasid nutiajastu kavalusi ja 

pildistasid küsimused üles – nii ei pidanud iga 

küsimuse pärast jooksma vastust andma, sai 

pisut kergemalt läbi. Kui kõik küsimused olid 

õigesti vastatud, sai hüüda: “Bingo!“ Igale lap-

sele oli meie söökla poolt kotike hea-paremaga – 

selles leidus kommi, õuna ja apelsini. 

Lõbus oli nii peredel kui õpetajatel! 

Suur tänu kõikidele eelkooli õpetajatele ja abis-

tajatele ning söökla kollektiivile! 

 

 Irena Sink, Eelkooli juht 
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KiVa PLAKATIKONKURSS 

Oktoobris väljakuulutatud kiusamisvastane pla-

katikonkurss „KiVa – hooli ja märka“ 1.–6. klas-

sidele on jõudnud parimate tunnustamiseni.  

Konkursile laekus 39 tööd seitsmest erinevast 

klassist (2.a, 2.d, 3.a, 3.d, 4.d, 5.b, 6.b). 

Õpilaste lemmikuks osutus töö nr 1, mille joo-

nistasid 4.d klassi tüdrukud Kätriin Kundrats, 

Kärolis Värkraud ja Eti Tüür. 

 

Õpetajate lemmikuks sai töö nr 11, mis valmis 

2.a klassi ühistööna. Sama töö vääris ka kooli 

KiVa tiimi tunnustuse. 

 

Kõigile osalejatele antakse üle tänukirjad ning 

valituks osutunud tööde eest saavad osalised 

magusa ja tervisliku auhinna. Auhinnad annab 

üle KiVa tiimi esindaja. 

 

 Inga Teär 

GÜMNAASIUMI MÄLUMÄNGU 

III VOOR 

12. novembril toimus gümnaasiumi mälumängu 

III voor. Võitmatuna jätkab 11.c klass, kes see-

kord edestas küll 10.c ja 12.c klassi vaid 0,5 

punktiga. 10.c klass on kahe järjestikuse eduka 

mänguga tõusnud kolmandale kohale, tõugates 

poodiumilt 12.ab klassi. 

Teemadeks olid seekord: hinged, Kadrid-Mardid, 

Estonia, skulptuurid, ei saa me läbi Lätita ja vii-

mane voor oli klasside enda esitatud küsimus-

test.  

Seekord mõistatamiseks üks Kadri-Mardi küsi-

mus: ta oli ansambli FIX üks asutajatest ning 

esimene vokalist ja basskitarrist aastatel 1968–

1972 (tema väljamõeldud on ka bändi nimi). Aas-

tani 1986 osales ta ansamblites Hallo, Vitamiin 

ja Hübriid, viimases ka laulusolistina. Ta on kir-

jutanud laulusõnu, tuntum neist Madis Salumi 

viisil ja tema enda lauldud "Võõra linna tuled". 

Ta on avaldanud luulekogu ja mitu lasteraa-

matut. Kes? 

Mälumängu tulemused 2020/21 

 12.11.2020 Kokku 

 Punkte Koht Punkte  Koht 

10.ab  16,5 4  44 5 

10.c  19 II-III 50 III 

11.ab  -  -  14 6 

11.c  19,5 I  58 I 

12.ab  15 5  46,5 4 

12.c  19 II-III 50,5 II 

 

 Arti Allmägi, huvijuht 

 

LIIKUDES TERVEMA ja LAHKEMA 

ELLUSUHTUMISE POOLE 

Läinud laupäeval tähistas maailm 27. korda 

diabeedipäeva. Eestis toimus selleks Tartus 

Tähtvere Spordipargis heategevuslik 5 km jooks / 

kõnd, millest meie klass võttis osa virtuaalselt. 

Virtuaalseks osalemiseks läbisime 10. novembril 

Kuressaare tänavatel ja kergliiklusteedel 5-kilo-

meetrise kõnnidistantsi. Lisaks kogusime anne-

tusena kokku 115 eurot, mille kandsime üle Eesti 

Laste ja Noorte Diabeedi Ühingule 1. tüüpi 

diabeeti põdevate laste suvise diabeedilaagri ja 

koolitusprogrammi toetuseks. 

Oleme oma klassis seda meelt, et diabeedile tuleb 

tähelepanu pöörata, kuna teame, et: „Diabeet ei 

ole lihtne haigus.“ /Anni-Marii Fogel/ 
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LIIKUMISES PEITUB JÕUD: 3.d usub, et liiku¬mine 

annab inimesele elamiseks vajalikku jõudu, et liikumine 

ja värske õhk teevad tugevamaks ning tervemaks. 

Foto autor: Janne Nurmik 

„Kergemal juhul võib inimesel hakata halb, 

haigus võib põhjustada minestamist ja vallan-

dada viha.“ /Helen Kasela/ 

„Diabeet on eluohtlik ja halb haigus ning võib ini-

mese tappa.“ /Marily Raudsepp, Yese Truu, 

Mihkel Saar/ 

„Kui diabeedile ei pöörata tähelepanu võivad 

seda põdevad inimesed sattuda hätta.“ /Hendrik 

Johannes Kähkönen/ 

„Diabeet pole naljaasi, vaid tõsine haigus“. 

/Keitlin Paur/ 

Kuna meie klassis õpib 1. tüüpi diabeeti põdev 

noor neiu, teame, milliseid salakavalaid varju-

külgi see haigus oma kulgemises peidab.  Johann 

Iisak Abramovi sõnul loodab tema, et  neil lastel, 

kes suvise diabeedilaagri koolitusprogrammist 

osa saavad, on oma eluaegse haigusega palju 

kergem elada. 

 

 3.d õpetaja Janne Nurmik  

 

DUMLE RAHVASTEPALL 

12.11.2020 toimus Kuressaare Spordikeskuses 

Saaremaa DUMLE rahvastepalli turniir 1.-3. kl 

õpilastele. Kokku osales seitse poiste ning kolm 

tüdrukute võistkonda. Tüdrukud mängisid läbi 

kõikide vastastega ja võitsid kõik mängud 2:0. 

Võistkonnas mängisid Ketlin Bachman, Sofia 

Beril Gündüz, Karita Kuldsaar, Emma Roosioks 

(3.a); Mirell Metsmaa, Lisandra Müürisepp, 

Loreta Saimre, Melani Umber (3.b). Vastasteks 

olid KVK ja Valjala PK. 

 

Poiste võistkond suutis neli kooli alistada geimi-

võitudega 2:0. Väga tasavägised mängud peeti 

Kaali PK ja KVK-ga. Viimasega peetud palli-

lahingus tuli alla vanduda alles otsutaval lisa-

minutil. Tublis võistkonnas mängisid Ott 

Herman Kirs, Mattias Heinlaid, Mart Püüa, 

Georg Reek, Mario Teder (3.a); Steven Caspar 

Koovisk, Ronald Reinmaa, Renno Vaino (3.b). 

 

 

Palju õnne ja suur tänu ägedate mängude eest! 

 

 Õpetaja Margit 

 

 

 

 


