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Teated
Avalduste vastuvõtt Pre-IB ja Diploma õppekavadele lõpeb 1. mail 2020.

Rohkem infot leiate kooli koduleheküljelt.

13.04 – algas gümnaasiumis 5. periood

16.04, kell 15.00–16.00  – 11. klassidele UPT infotund Zoom-is

18.–26. aprill – koolivaheaeg

Astronoomia lahtine võistlus toimub 23. aprillil elektroonselt viktoriinid.ee

keskkonnas. Registreerimine TÜ Teaduskooli kodulehel

Veebipõhine füüsikaviktoriin "Spekter" toimub sel õppeaastal 28. aprillil

ajavahemikus kelll 8.00 kuni 20.00 Teaduskooli võistluste

veebikeskkonnas.

Jätkuvalt ootame  meme-konkursile “Minu distantsõpe”. Enda tehtud

meem saada huvijuhi e-maili aadressile.

 

 Ühiskatsete info
Tartu gümnaasiumid koostöös SA Innovega on koostamas Tartu

gümnaasiumite ühiskatsete läbiviimiseks e-testi

E-sisseastumistest koosneb matemaatika ja eesti keele ülesannetest ning

toimub eksamite Infosüsteemis (EIS). E-testi on võimalik läbi viia nii

distantsõppe vormis, st kodus kui ka klassiruumis

Testi ülesanded on koostanud Tartu õpetajad

Innove digitaliseerib ülesanded ning aitab testi läbi viia, tagades seeläbi

testi ühetaolisuse ja kättesaadavuse

Testi ülesanded on arvutihinnatavad

E-sisseastumistest toimub maikuu teises pooles



Kiidame
 

6.–7. aprillil toimunud prantsuse keele olümpiaadi lõppvoorus saavutas 11.b

õpilane Loona Mets 8.–9. koha. Juhendas õp Triin Arjus.

 

Meie klassiõpetaja Sirle Alekand sai raamatuseljaluule eest Mooste

Mõisakoolilt auhinna!

 

11.a klassi õpilane Oliver Mõttus kirjutab 13. aprilli Õhtulehes: "Noored on üles

kasvanud Euroopa Liidus, harjunud sellise maailmaga ning sellega, et riigid

teevad omavahel koostööd. Maailmaga, kus me võime sõita Tallinnast

Lissabonini ilma mingi hea põhjuseta, tundidepikkusi piirikontrolle

talumata. Maailmaga, kus me saame töötada Põhjamaadest Küprose

saareni. Kuid eelkõige maailmaga, kus me saame elada kindlas usus ning

teadmises, et kui meie teele tekivad raskused, ei pea Eesti enam kunagi

seisma üksi. Kahjuks tundub, et viimasel ajal ning eriti just praeguse kriisi

tõttu on paljud seda unustamas. Unustamas, et koos suudame me rohkem".

 

 

 

Õnnitleme
Kooli töötajate sünnipäevad

Tiia Lepik – 14.04

Katrin Alekand – 19.04

Eve Kukemelk – 20.04

Helin Semilarski – 21.04

Helen Semilarski – 21.04

Andre Aljo – 24.04

 



TÜ Teaduskooli videoloengute nädal
 

13.–17. aprillini toob teaduskool Tartu Ülikooli teadlaste loengud koju kätte.

Videoloengute nädala jooksul peavad ülikooli teadlased ja õppejõud iga

päev ühe pooletunnise loengu ning vastavad kuulajate küsimustele.Juttu

tuleb maavälistest elust, mõtteeksperimentidest, kurjusest,

kliimamuutustest ja pehmerobotitest. Kõik loengud algavad kell 11.00 ning

toimuvad Microsoft Teams’i vahendusel.Tasuta loengud on valdavalt

suunatud kooliõpilastele, kuid ootame liituma ka kõiki teisi huvilisi! Vaata

lisa https://www.teaduskool.ut.ee/et/videoloeng

 

 

 


