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 TÄHELEPANU JA TUNNUSTUST PÄLVIVAD  
 

 Õpilane Mari Helen Aader (9.b), kes saavutas ülelinnalisel 9. 

klasside inglise keele olümpiaadil I koha. Õpilast juhendas 

õpetaja Astrid Salumets. 

 

 9. klassi õpilased, keda täname kodanikupäeval esitatud kõnede 

eest. Õpilasi juhendasid õpetajad Kristiina Järve, Carmen Luts, 

Riin Grossmann ja Jane Pääsukene, kes ühtlasi ka koordineeris 

kogu üritust.  

 

 Õpilane Maario Libek (9.a), kes saavutas Tartu linna 9. klasside 

tehnoloogiaõpetuse konkursil Tartu Tamme Koolis I koha. 

Õpilast juhendas õpetaja Meelis Sulg. 

 

 Õpilased Pille Pihlik, Ricard Vardja (mõlemad 8.a), Ketrin Pärn-

Mägi, Madli Matt ja Markus Tõnson (kõik 8.c), kes korraldasid 

väga meeleoluka koolinoortepeo 6.-9. klassidele. Õpilasi 

juhendas huvijuht Egle Saarepere ja ürituse toimumisele aitasid 

kaasa õpetajad Riina Karpov, Helen Kaarjärv, Liis Leilop, 

Maive Margus, Kriistiina Järve, Mare Vakker, René Sepp ja 

Riivo Rivimets.  

 

 9. klassi õpilased, kes võtsid osa Integratsiooni Sihtasutuse 

korraldatud üleriigilisest kodanikupäeva viktoriinist. Kooli 

parim tulemus oli Annemai Rajangul (9.a), kes sai 74 punktist 

56. Õpilasi juhendas õpetaja Jane Pääsukene. 

 



 Õpilased  Keidi Käärmann (9.a), Mari Helen Aader ja Rainis 

Puusepp (mõlemad 9.b), kes esindasid kooli Tartu rahu 

teemalisel mälumängul. Õpilasi juhendas õpetaja Jane 

Pääsukene.  

 

 Kõik lapsevanemad ja õpetajad, kes osalesid lapsevanemate 

õhtuakadeemia 2. kohtumisel. Õhtuakadeemia teemaks oli 

tervislik toitumine ja sellest rääkis dr. Mai Maser. 

 

 

ÕPILASELE, ÕPETAJALE JA LAPSEVANEMALE  
 

 2.-13. detsembril toimub 4.-9. klassidele võistlus "Milline klass 

on liikumisvahetunnis kõige aktiivsem?". Lisainfo stuudiumis. 

 

 4. detsembril kell 11.15 kogunevad 6.-8. klassid aulas, et teada 

saada, miks osad 8. klassi õpilased on otsustanud harjutada 

inglise keelt koolist väljaspool ning reisinud isegi teistesse 

riikidesse. Õpilased meenutavad Broadstairs'is (Inglismaal, 

Kenti maakonnas) õppimist ja annavad edasi oma värskeid 

kogemusi õpingutest Šoti pealinnas Edinburgh'is ning 

valgustavad, mida nad tegid Makedoonia pealinnas Skopjes.  

 

 4. detsembril toimub III Postimehe mälumäng 4.-9. klassi 4-

liikmelistele võistkondadele. Küsimused koostatakse eelneva 

kuu Postimehes ilmunud artiklite-piltide põhjal. Eesmärgiks ikka 

mõtleva ja laia silmaringiga isiksuse kujundamine. Mälumäng 

toimub suurel vahetunnil klassis A-225. 

 

 5. detsembril toimub õpilasesinduse koosolek. Koosolek algab 

kell 11.15 ja toimub kodunduse klassis A-122. 

 



 12. detsembril toimub jõululaat. Laat toimub 8. klassi õpilaste 

loovtööna ja täpsem info saadetakse peagi stuudiumisse. 

 

 

 


