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ÜRITUSED

TUNNUSTUS
JUHTKOND TÄNAB
 Erasmus+
projekti
partnerkoole
Hispaaniast, Austriast ja Prantsusmaalt
vastu võtnud õpilasi, lapsevanemaid ning
Iiri Saart, Kaidi Menšikovat, Ingrid Rumpi
ja Jaan Reinsoni
 Hispaania partnerkooli õpilastele tunde
ja töötuba korraldanud õpetajaid Küllike
Kütimetsa, Anneli Koppelit, Laivi Haldmad
 õpetaja Helle Laasi ja tema õpilasi
vahvate hobuste näituse eest
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20. mai
3.a klass Ampsuteaduse töötoas
6. klasside õppekäik Järvselja
õpperajale
5.c klass Ampsuteaduse töötoas
Sammulugemisvõistluse kokkuvõtted
aulas
8. ja 9. klassile Changemakers
Start-Up programmi tutvustus

21. mai

6. klasside matemaatika tasemetöö
12.00 Õppeprogramm "Teod ja karbid
õpetavad" 8.c klassile
14.00 KEAT liiklusloeng 6.a klassile

TEADE
Esmaspäeval, 27. mail kella 10.55–12.30
toimub jalgrattapäev.
Tartu Eksperimentaalse Jalgrattatehase
spetsialistide abiga saab jalgratast
kontrollida ja panna vigurrajal oma osavus
proovile.

K

22. mai

8.30
16.00

Juhtkonna nõupidamine
Tartu linna tervisepäev

N

23. mai

14.00

Tugimeeskonna nõupidamine

R

24. mai

KOOLIELU
 VABARIIKLIKUL
GEOGRAAFIAOLÜMPIAADIL

Daniel Petuhhov (9.b, kunstiõpetus)
Kunstiõpetaja Helle Laas

10.–11.
mail
toimus
Viimsi
koolis
geograafiaolümpiaadi vabariiklik lõppvoor
neljas vanuserühmas. 8. klassidele algas
see reede hommikupoolikul kirjaliku töö
sooritamisega arvutis. Pärastlõunal tuli aga
sajusest ilmast hoolimata minna õue
maastikuvõistlusele.
Pidime
näiteks
määrama kaardi mõõtkava ja märkima
ajaloolistele
kaartidele
tänapäevaste
hoonete asukohad. Asimuudi ja kõrguse
määramisel oli väga tähtis täpsus. Reede
õhtul ja laupäeva hommikul oli võimalus
kuulata loenguid haruldaste muldmetallide ja
keskkonnakaitse teemadel, samuti toimus
Viimsit tutvustav ekskursioon. Laupäeva
mahtusid veel ka töötoad nutitelefoni
ülesannetest ja geoloogiast. Olümpiaadi
ülesanded olid rasked, aga põnevad. Jäin
küll 18. kohale (osavõtjaid 21), aga olen
rõõmus, et sain olümpiaadi lõppvoorus
osaleda. Loodan kunagi veel vabariiklikule
olümpiaadile jõuda, siis on ka kogemusi juba
rohkem.

Loviisa Koltšin (7.c prantsuse keel)
Maria Lezik (7.c, prantsuse keel)
Prantsuse keele õpetaja Evelin Rand

Kertu Katriin Kotkas, 8c
 TARTU LINNA TUNNUSTUSÜRITUS
PARIMATELE AINETUNDJATELE
Teisipäeval, 14. mail toimus Dorpati
konverentsikeskuses linnavalitsuse haridusosakonna juhataja vastuvõtt üleriigiliste
aineolümpiaadide Tartu linna voorude
parimatele õpilastele ja nende juhendajatele.
Kutsutud oli 26 aineolümpiaadi 137 parimat
õpilast 21 Tartu koolist.
Kohalolijaid tervitasid abilinnapea
Madis
Lepajõe ja haridusosakonna juhataja Riho
Raave. Muusikalised tervitused kõlasid Uku
Suvistelt.
Meie
koolist
tunnustati
tänukirja
ja
kinkekaartidega järgmisi edukaid ainetundjaid ja nende juhendajaid:
Ellinor Usai (6.b, loodusõpetus)
Anette-Jasmin Ansip (7.a, inimeseõpetus)
Kertu Katriin Kotkas (8.c, geograafia)
Loodusõpetuse, geograafia- ja inimeseõpetuse õpetaja Kaja Haljasmets

Tore on tõdeda, et meie kooli vilistlased on
ikka sama tublid:
Kaspar Sõukand (HTG 10. kl, geograafia)
Loona Mets (JPG 10. kl, kunstiõpetus)
Sandra Lannes (HTG 12. kl, prantsuse keel)
Kaja Haljasmets,
geograafiaõpetaja
 SEKSUAALTERVISE LOENGUD
13. ja 14. mail toimusid 7. klassidele
loengud seksuaaltervisest. Loenguid viisid
läbi Tiivi Pihla ja Pisar Pind Tartu
Seksuaaltervise Kliinikumist.
Loengud olid väga vajalikud ja harivad ning
rühmatööd huvitavad.
Tagasiside õpilastelt on õpilaste palvel
anonüümne:
 sain murdeea muutuste kohta palju
teada;
 tore oli rääkida asjadest, millest me
tavaliselt ei räägi;
 oli väga lahe loeng, saime targemaks läbi
ägedate mängude;
 rääkisime ka turvalisest seksist;
 oskan
nüüd
kondoomi
kasutada,
kondoom kaitseb haiguste eest;
 tore teada, millised peaksid olema
täiuslikud naised ja mehed;
 kõige rohkem meeldis mäng, kus pidi
inimese pildi, tema töökoha ja iseloomu
kokku viima;
 meie teadmised täienesid, saime ka oma
arvamust avaldada;
 sain
teada,
kuhu
pöörduda
abi
saamiseks seksuaalküsimustes.
Täname loengute läbiviijaid!
Kaja Haljasmets,
inimeseõpetuse õpetaja

