
INFOLEHT nr 8 
22. märts 2021 
 

 

 TÄHELEPANU JA TUNNUSTUST PÄLVIVAD  
 

 Emakeelepäevale pühendatud keeleviktoriini parimad Tormi Evert (5.a), 

Joosep Lukas Gerhold (5.b), Krete Siimsaare (5.c), Stella Brita Allas 

(5.d), Kert Rulli (5.e), Johann Kuntu  (6.a),Kadi Kontkar (6.b, Sander 

Eilmann (6.c), Marii Vlassov (6.d), Mirtel Vaasa (7.a), Kaspar Allas 

(7.b), Tanel Vilper (7.c), Diana Timmusk (7.d), Karoliina Rooden 

(8.a), Liis Tõnisson (8.b), Katriin Kalpus (8.c), Katariina Rääbis (9.a), 

Eliann Laur (9.b), Markus Tõnson (9.c) – üldvõitja. 

Tänusõnad õpetajatele lugemissoovituste jagamise eest! Aitäh, õpetajad 

Ronald, Jane, Kaire, Carmen, Kristel ja Jaana! Videotervituse koostamise 

eest aitäh huvijuht Rasmusele. Kogu emakeelenädala koordineerimise eest 

kiitus õppetooli juhile Kristiina Järvele! 

 Kristofer Juursalu (8a), kes tegi oma loovtööks fotosid, mille müügitulu  

annetas SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile.  

 

ÕPILASELE, ÕPETAJALE JA LAPSEVANEMALE  
 
 Õppenõukogu toimub 22. märtsil kell 14.30. 

 

 Simulatsioonivestlused 9. klasside õpilastele toimuvad 22. ja 24. 

märtsil veebis. Vestlusi viivad läbi Töötukassa karjäärispetsialistid. 
 

 8. klasside loovtööde esitamise tähtaeg on 31. märts 2021 

 

 25. märtsil on kõik 1. klasside õpilased oodatud Tähekese 

väljakutsele, mille eestvedajateks on õpetajad Karin Konksi ja 

Laura Kuusik. 

Osalemiseks on vajalik: 

1) läbi lugeda märtsikuu Täheke 



2) registreeruda Stuudiumis hiljemalt 23.03. 

                    Täpsemad juhised registreerunutele 24.03. 

 

 Tellitud toidupakke saab kätte järgmistel aegadel: 

teisipäev, 30.03. kell 14-18 

kolmapäeval, 31.03. kell 16-18 

neljapäeval, 1.04. kell 16-18 

Palun kõikidel kanda maski, siseneda tagumisest uksest, 

desinfitseerida käed ning hoida 2 meetrit distantsi. 

 

 Ornitoloogiaühing kutsub püüdma kuldnoka laulu. 

Kuldnoka laulu salvestamiseks ja samal ajal tema vaatluse talletamiseks 

soovitab ornitoloogiaühing valida endale sobivaim digilahendus. Selleks 

saab kasutada rakendust "Legulus" [2], rakendust "Minu loodusheli" [3] 

või andmehalduse infosüsteemi PlutoF [4] töölauda. 

 

Helivaatlused tuleb valitud rakenduse kaudu teele saata enne 31. maid 

2021. 

 

Tublimaid salvestajaid ornitoloogiaühing tunnustab ja jagab ka auhindu. 

Eripreemia saab huviline, kelle kuldnoka laulu salvestises on kuulda 

kõige mitmekesisem helimaastik (ehk kõige rohkemate teiste liikide 

hääled). 

 

Täpsem info õp Kaire Sumbergilt. 


