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TUNNUSTUST JA TÄHELEPANU PÄLVIVAD  

 Õpetajad Reet Tallo ja Marell Rõss, kes panustasid koolimaja 

kaunistamisse. Tähelepanu pälvivad kõik õpetajad, kes kaunistamisele 

kaasa aitasid. 

 Kõik õpetajad ja õpilased, kes osalesid õpilasesinduse korraldatud 

stiilipäevadel. Kõige rohkem võtsid osa kolme päeva peale kokku I 

kooliastmest 2.d, 2.e, 3.a, 3.c ja 2.c klass. II kooliastmest 5.c, 4.b ja 4.a 

klass ning III kooliastmest 7.a, 7.b, 8.a, 7.c ja 8.b klass. Selle nädala 

jooksul saavad kõik nimetatud klassid õpilasesinduse poolt tänatud. 

 Õpetajad Kersti Krüünvald, Margot Oinus, Tiina Mets, Carmen Luts, 

kooliõde Maive Margus ja lapsevanemad ning õpilased, kes panustasid 

helkurikõnni toimumisse.  Tänud Merike Balderile, kes koordineeris kogu 

üritust. 

 

ÕPILASELE, ÕPETAJALE JA LAPSEVANEMALE 

 Esmaspäeval, 3. detsembril etendus I kooliastmele heategevuslik 

teatrietendus „Rubertuse heategu“. Etendusega koguti 594€ Tartu Maarja 

Kiriku taastamiseks.  

 Kolmapäeval, 12. detsembril kell 9.10 kohtub 3.-5.klassi õpilastega Tartu 

linnakirjanik Mika Keränen. Peale kohtumist on võimalik saada 

autogramme ja osta tema kõige uuemat raamatut "Khaba ja Nebra" (hind 

15.00). 

 Kolmapäeval, 12. detsembril kell 12.05 toimub 8. ja 9. klasside õpilastele 

sotsiaalset ettevõtlust tutvustav infovahetund. Infovahetund toimub aulas. 

 Neljapäeval, 13. detsembril toimub kooli heategevuslik jõululaat. 

Jõululaat toimub 2., 3. ja 4. vahetunni ajal aulas. Laat toimub 8. klassi 

õpilaste loovtöö raames. 

 Neljapäeval, 13. detsembril toimub Postimehe mälumänguturniiri III 

osavõistlus. 1.-2. tund II korruse istumisnurk, või pärast 3. tundi A-225 

või 6.-7. tund A-224. Küsimused moodustatakse möödunud kuu jooksul 

ajalehes Postimees ilmunu põhjal. Oodatakse 4.-9. klassi 4-liikmelisi 

võistkondi ja kindlasti ka õpetajate võistkonda! 



 Reedel, 14. detsembril ootavad mängujuhid kõiki huvilisi 

liikumismängude vahetundi. Mänguvahetunnid toimuvad 2. ja 3. 

vahetunni ajal aulas. Kogunetakse kohe vahetunni alguses. 

 Esmaspäeval, 17. detsembril toimuvad õpilasesinduse infokoosolekud. 

Koosolekud toimuvad 2. ja 3. vahetunni ajal aulas. Oodatud on kõik 

õpilased ja õpetajad. 

 Esmaspäeval, 17. detsembril kell 12.00 toimub jõuluetenduse peaproov.  

 

KLASSISISESED ÜRITUSED JA ÕPPEKÄIGUD  

 Esmaspäeval, 10. detsembril osalevad 4.c ja 4.d õpilased Viljandis 

Bonifatiuse Gildi keskajahõngulisele Võlumaa tegevustes.  

 Esmaspäeval, 10. detsembril osalevad 2.e õpilased õppeprogrammis 

„Geomeetria“. Programm toimub Teaduskeskuses AHHAA. 

 Esmaspäeval, 10. detsembril toimub 5.a, 5.d, 6a. ja 6.c klassi 

kinokülastus. Vaadatakse multifilmi „Grinch“. Klassi ühine käik kinno 

loomaks ühtseid elamusi ja ühiseid arutelu teemasid hiljem tunnis. 

 Teisipäeval, 11. detsembril külastavad 3.a ja 3.c klassi õpilased 

Kalevipoja Koja jõulumaas. 

 Teisipäeval, 11. detsembril külastavad 5.b klassi õpilased Rahvusarhiivi 

Noora. Arhiivitunni raames tutvutakse arhiiviga ning selle funktsiooniga. 

 Teisipäeval, 11. detsembril külastavad 1.c, 1.d, 2.d ja 2.b klassi õpilased 

Vudila jõulumaad. 

 Teisipäeval, 11. detsembril osalevad 2.a klassi õpilased Teaduskeskuse 

AHHAA geomeetria õppepäeval. 

 Teisipäeval, 11. detsembril toimub 1.b klassi teatrikülastus 

Lulupeomuuseumisse. Vaadatakse filmi „Pettsoni ja Finduse jõulud“.  

 Teisipäeval, 11. detsembril osaleb 4.a klassi õpilased O. Lutsu 

majamuuseumi jõuluprogrammis. 

 Teisipäeval, 11. detsembril toimub 9.b klassi klassiõhtu. 

 Kolmapäeval, 12. detsembril kell 16.00-19.00 toimub õpilasesinduse 

jõuluolemine Aparaadi noortekeskuses. 

 Kolmapäeval, 12. detsembril külastavad 2.b ja 2.d klassi õpilased Teatri 

Kodu, kus etendub „Piip ja Tuut piparköögis“. 

 Kolmapäeval, 12. detsembril toimub 4.a klassi klassiõhtu. 

 Neljapäeval, 13. detsembril toimub 2.b, 2.d, 3.d ja 3.e klassi teatrikülastus 

Lulupeomuuseumisse. Vaadatakse filmi „Pettsoni ja Finduse jõulud“.  

 Neljapäeval, 13. detsembril külastavad 5.d klassi õpilased Rahvusarhiivi 

Noora. Arhiivitunni raames tutvutakse arhiiviga ning selle funktsiooniga. 



 Neljapäeval, 13. detsembril toimub 2.e klassi jõulupidu. 

 Neljapäeval, 13. detsembril toimub 2.a klassi jõulu-klassiõhtu. 

 Neljapäeval, 13. detsembril toimub 9.a klassi jõuluistumine restoranis 

Aparaat. 

 Reedel, 14. detsembril osalevad 1.d klassi õpilased Tartu Loodusmaja 

õppeprogrammis. 

 Reedel, 14. detsembril osalevad 1.a klassi õpilased Spordimuuseumi 

jõuluprogrammis. 

 Reedel, 14. detsembril toimub 1.c, 2.a, 2.c ja 2.e klassi teatrikülastus 

Lulupeomuuseumisse. Vaadatakse filmi „Pettsoni ja Finduse jõulud“. 

 Reedel, 14. detsembril toimub 7.a klassi klassiõhtu.  


