
E      5. detsember 

10.30 1.b klass spordimuuseumis 
12.00 1.a klassi mänguvahetund aulas 
17.30 Hoolekogu koosolek 
 

T      6. detsember 

  8.30 Õpilasesinduse koosolek 
  8.45 Juhtkonna nõupidamine 
 

K      7. detsember 

  8.15 8.a klassile karjääriinfospetsialisti  
 töötuba „Karjääriinfo otsimine“ 
  8.15 9. klassidele ajateenistust tutvustav  
 tund aulas 
10.10 8.b klassile karjääriinfospetsialisti  
 töötuba „Karjääriinfo otsimine“ 
10.55 2.b klassi mänguvahetund aulas 
12.00 2.a klassi mänguvahetund aulas 
12.00 4.c klass Eesti Trüki- ja Paberi- 
 muuseumis muuseumitunnis 
 

N      8. detsember 

10.55 3.a klassi mänguvahetund aulas 
13.15 9.c klassi külalistund ettevõtjaga 
 Gundo Roosve 
 

R      9. detsember 

  9.10 5. kl inglise keele viktoriini koolivoor 
10.55 3.b klassi mänguvahetund aulas 
 

L      10. detsember 

10.00 Lastekoori laululaager  
 muusikaklassis 
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TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 
 

 6.-9. klassi õpilasi, kes esindasid kooli 
ülelinnalisel GIS-võistlusel ja nende 
õpetajat Kaja Haljasmetsa  
 

 I trimestrilõpu kogunemistel esinenud 
2.a klassi, Lisette Kaberit (7.c) ja 
Rebeka Liiast (9.a) ning nende 
juhendajat Kristel Tikku, Lilia Bendrit ja 
Anneli Koppelit 
 

 

TTEEAADDEE  
 

 



  

 

 

 OTSIMISMÄNG „LINNAS ON  
 SALAPÄRASEID UKSI” 
 
2022. aasta GIS-päeva ja geograafia nädala 
raames, mis toimus 14.–21. november, 
kutsusid linna geograafiaõpetajad õpilasi 
osalema otsimismängus „Linnas on 
salapäraseid uksi“. Tartu kaardi ja 
nutitelefonide abil tuli leida üles 25 ust ja 
seostada need sobivate faktide ja isikutega. 
Põhikoole osales mängus ainult neli. Meie 
koolist osales otsimismängus 18 õpilast. 
Võitjate hulka kuulusid 7.a klassi õpilased 
Igor Sidoruk, Muhamed Abdullah, Mari Iher 
ja 8.a klassi õpilased Irina Petrova, Ilona 
Vall.  
 

 
 

Aitäh kõigile osalejatele, kes trotsisid külma 
ilma ja pakkusid konkurentsi linna 
gümnaasiumite õpilastele, sest mäng ei 
olnud kergete killast. 
 

Kaja Haljasmets, 
geograafiaõpetaja 

 

 TULEVASED NÄITLEJAD? 
 
17. nov käisime 6.a/v õpilastega Tartu 
Tantsuakadeemias. Sealses blackbox 
teatrisaalis osalesime programmis „Elu on 
komöödia“. 
Õpituba algas soojendusmängudega, 
seejärel jagati osalejad kolme meeskonda. 
Iga grupp sai ühe stseeni, mille nad pidid 
lavastama ja seejärel teistele ette mängima. 
Pärast seda loosis iga meeskond liisuga 
endale ühe lavastuse žanri ning pidi oma 
stseeni vastavalt sellele ümber kohandama, 
  

 

kasutades valgus- ja heliefekte, kostüüme, 
grimmi, muutes liikumist ja vajadusel ka 
teksti. Lõpetuseks etendus kolm väga 
toredat lühilavastust. Oli palju tegutsemis-
rõõmu, nalja ja naeru aga ka tõsist 
koostööd. 
 

Õpilasete muljed:  
* Mulle väga meeldis. See oli humoorikas ja 
lõbus. 
* Kõige ägedam oli grimeerimine. 
* Esietendus oli nii lahe, annan 100 punkti! 
* Väga tore oli teistega koos proovi teha, 
kahjuks jäi aega natuke väheks. 
* Mulle meeldis grimeerimine ja kostüümide 
proovimine. 
* Hea, et kõik töötasid koos ja ei vaielnud. 
* Juhendaja oskas väga hästi probleeme 
lahendada. 
* Avastasin, et olen üsna hea näitleja. 
* Naljakas oli mängida diivat. 
* Koostöö tuli väga hästi välja ja kogu aeg 
oli lõbus. 
 

Siret Vool,  
klassijuhataja 

 

 ILUUISUTAMISVÕISTLUS TALLINNAS 
 
25.–26. novembrini toimus Tallinnas 
Haabersti Jäähallis iluuisutamisvõistlus New 
Autumn Star 2022. Liis Kittus (4.a) saavutas 
Cubs B grupis 2. koha. Kokku oli 18 
võistlejat. 
 

 

KOOLIELU 
 


