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Teated
 
ÕPPETÖÖ

24.09 – 7. klasside õpilastel loodusainete tasemetöö
26.09 – Euroopa keeltepäeva tähistamine võõrkeelte õpetajate
korraldatud tegevustega. Koolikella asemel kõlab meie koolis õpetatavaid
keeli ja kultuure tutvustav muusika
Varasemate ja kooliväliste õpingute arvestamine kooli õppekava
täitmisena 7.–12. klassi õpilastele – avalduste esitamise tähtaeg 25.09

 
ÕPPEKÄIGUD ja EKSKURSIOONID

23.09 – 3.–4.e klass etendusel "Zauberhaftes Deutsch"
24.09 – 12. klasside õpilaste õppereis Vargamäele ning Tallinnasse
Tammsaare muuseumisse ja teatrisse
24.09 – 6. klasside loodusõpetuse õppepäev Palupõhja looduskeskuses
26.09 – 11. klassi humanitaarsuuna ja 12. klassi Mass Communication
valikaine õpilaste inglisekeelne meediakoolitus sotsiaalmeedia,
kommunikatsiooni ja brändingu teemadel Aparaaditehases
26.09 – 10.c klass Sarapiku talu maisilabürindis

 
ÜRITUSED

25.09 – Tamme teatejooks
26.09 – Tartu koolide teatejooksude päev
27.09 kell 13.35 – Tartu Noortevolikogu tegevuse tutvustamine kooli aulas

 
MUU INFO
26.09 – TÜ võõrkeeletudengite vaatluspäev MHG-s
 
 
 

LASTEVANEMATE KOOSOLEKUD
8.10 kell 17.30 – 1.–4. klassi vanemate koosolek, järgnevad klassikoosolekud
9.10 kell 17.30 – 5.–9. klassi vanemate koosolek, järgnevad klassikoosolekud
10.10 kell 17.30 – 10.–12. klassi vanemate koosolek, järgnevad
klassikoosolekud
 



Täname

Kevadel lõpetanud 107. lendu, kes kinkis koolile uue infoteleri, mis peagi
paigaldatakse kooli fuajeesse.
 
Huvijuht Liis Somelari, kes viis 19. septembril läbi õpetajate koostööpäeva
teemal "Kogukonnapraktika ja kestliku arengu eesmärgid õppetöös ja
huvitegevuses".
 
 
 
 

Õnnitleme

KOOLI TÖÖTAJATE SÜNNIPÄEVAD
 
Lehti Kalme – 24.09
Triin Arjus – 25.09
Keily Ehasalu – 25.09
Triinu Pihus – 25.09
 
 
 

Kiidame

Matemaatikaõpetaja Kristi Kreutzbergi, kes oli 20.–22. septembril Tartus
toimunud 10th Nordic and Baltic GeoGebra Conference korraldaja ning 10.
klassi õpilasi Marlene Ibrust ja Uku Andreas Reigot, kes õpetasid
konverentsi külalistele rahvatantsu.
 
Õpilasesindust, kes valis 18. septembril uueks õpilasesinduse juhiks 11DP
õpilase Agnes Tuule Nöpsi ja asepresidendiks 9.a klassi õpilase Gerli Raagi.
 
7.b klassi õpilasi Grete Käärikut ja Meena Roodenit, kes koostöös kehalise
kasvatuse õpetajatega algatasid meie koolis Maailmakoristuspäeval
osalemise.
 
5.b klassi õpilast Karl Luikmäed, kes saavutas pühapäeval, 22. septembril
toimunud Õru discgolfi medalisarja 2019 V etapil 2. koha, mis kõikide
etappide üldarvestuses tõi talle noorte hulgas medalisarja 1. koha.
 
 


