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Koolipere tänab 

• kunstnik Ilmar Kruusamäed, kes kinkis kooli 
raamatukogule mitu erinevat albumit ja kataloogi 
Kursi koolkonnast, Valdur Ohaka joonistuste 
albumid ja oma loomingu monograafia. 

Õppetöö 

• Kolmapäeval, 28. septembril on UPT-17 tööde 
esitamise tähtaeg oktoobrikuisele kaitsmisele. 
• Kolmapäeval, 28. septembril kell 8.05-11.00 
toimub matemaatikaõpetajate eestvedamisel 
ruumides 220, 225 ja 221 (auditoorium) 
matemaatikaolümpiaadi koolivoor. 
Olümpiaadist võtavad osa kõik 10.a (ruumis 220) 
ja 10.b (ruumis 225) klassi õpilased ning 
valikuliselt õpilased ülejäänud klassidest (ruumis 
221). Olümpiaadil osalevad õpilased lõunatavad 
kohe pärast ülesannete lahendamist või pärast 3. 
tundi klassile ette nähtud vahetunnil ning osalevad 
3. ja 4. tunniplaanijärgses tunnis. 
Olümpiaadi ajal on klassiruumides: 

kell 8.05-9.25 
220 A. Mägi (10.a) 
225 O. Titova  (10.b) 
221 K. Orav-Puurand 

kell 9.25-11.00 
220 A. Mägi (10.a) 
225 M. Matto (10.b) 
221 K. Orav-Puurand 
• Järgmine õnnetund (90 minutit) toimub  
 29. septembril kell 15.45 ruumis 105. 
Õnnetunni viib läbi õpetaja Mall Matto ning 
osalemiseks saab registreeruda 28. septembri 
hilisõhtuni. Registreerumise lingi leiate kooli 
kodulehelt www.htg.tartu.ee 
Õnnetunnis on õpilasel, kes mõjuval põhjusel 
kontrolltöö ajal puudus või kellel töö ebaõnnestus, 
võimalus sooritada järeltöö. 
Õpilane, kes soovib õnnetunnis järeltööd 
kirjutada, on kohustatud seda tegema esimesel 
võimalusel (arvestame, et tööks õppimiseks peab 
jääma vähemalt kaks päeva). Erandid on õpilase 
haigus, olümpiaadidel osalemine või mõni muu 
väga mõjuv põhjus. Õnnetunnis osalemiseks tuleb 
pöörduda aineõpetaja poole ning paluda luba 
järeltööks (õpilasele, kes ei ole käinud luba 

küsimas, õpetaja järeltöö teksti õnnetundi ei 
anna).  

Muudatused tunniplaanis  

esmaspäev, 26.09 
10.a 5. tund füüsika õp. J. Paaver - 213 
10.c 5. tund bioloogia õp. E. Ustav – 225 

teisipäev, 27.09 
10.a 2. tund kehaline kasvatus koos 12.d 

klassiga õp. A. Saarva/A. Poom – 
Tähtvere park 

 5. tund teadlaste öö loeng - 221 
10.b 3. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/A. 

Poom – Tähtvere park 
 5. tund etikett õp. U. Saar - 220 
11.b 1. tund kehaline kasvatus koos 11.a 

klassiga õp. A. Saarva/A. Poom – 
Tähtvere park 
5. tund teadlaste öö loeng - 221 

11.c 3. tund füüsika õp. J. Paaver - 213 
12.b 4. tund inglise keel õp. K. Rootsi rühmal 

iseseisev töö õp. Ü. Roostoja - 202 
12.c 4. tund inglise keel õp. K. Rootsi rühmal 

iseseisev töö õp. Ü. Roostoja - 202 
12.d 4. tund inglise keel õp. K. Rootsi rühmal 

iseseisev töö õp. Ü. Roostoja - 202 

kolmapäev, 28.09 
10.a 1. tundi ei toimu, matemaatika olümpiaadi 

koolivoor 
2. tundi ei toimu, matemaatika olümpiaadi 
koolivoor 

10.b 1. tundi ei toimu, matemaatika olümpiaadi 
koolivoor 
2. tundi ei toimu, matemaatika olümpiaadi 
koolivoor 

11.c 3. tund kirjandus õp. T. Pluum – 102 
12.c 1.-2. tund ühiskonnaõpetus õp. A. 

Ristikivi – 141 
12.d 4. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand 

– 225 
12.e 1. tund kunstiajalugu õp. P. Beier – 105 

neljapäev, 29.09 
12.c 4. tund kirjandus õp. K. Soodla – 107 
12.e 3. tund iseseisev töö matemaatika õp. K. 
Orav-Puurand – 225 

reede, 30.09 
11.c 2. tund iseseisev töö matemaatikas õp. E. 

Timak – 225 
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12.d 1. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand 
– 221 

12.e 1. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand 
– 221 
3. tund iseseisev töö bioloogias õp. E. 
Ustav – 225 

Teated 

• Täna kell 16.00 algab auditooriumis selle 
õppeaasta esimene klassidevaheline mälumäng. 
Igast klassist oodatakse võistlema 5-liikmelist 
võistkonda. 
• Täna kell 16.00 lahendatakse klassiruumis 144 
lingvistikaülesandeid. Kõik huvilised on 
teretulnud! 
• Teisipäeval, 27. septembril saame osa 
teadlaste öö festivalist: esimese pika vahetunni 
ajal (kell 10.45-11.00) on huvilistel koolimaja ees 
võimalus jälgida AHHAA teadusratta katseid ja 5. 
tunni ajal esinevad 10.a ja 11.b klassile (ruumis 
221) L’Oreal Batikumi teadusprogrammi „For 
Women in Science“ liikmed, kes räägivad enda 
teadussaavutustest ja teaduse olulisusest üldiselt. 
• Teisipäeval, 27. septembril kell 15.50 ootab 
ajalooring ruumi 141 kuulama eelmisel 
õppeaastal vahetusõpilasena välismaal õppinud 
koolikaaslasi. Muljeid vahetusaastast jagavad 
Mai-Liis Kelder (10.d), kes oli Indoneesias, 
Marija Toomjõe (11.d), kes oli Saksamaal, ning 
Silvia Linnuste (11.e), kes õppis Argentiinas. 
• Neljapäeval 29. septembril on kooli 
raamatukogu suletud kell 9.30-12.30, kuna 
raamatukoguhoidja viibib kirjastuse Avita 
teabepäeval. 
• Neljapäeval, 29. septembril pärast 3. tundi 
algab auditooriumis taas viktoriinisari, mille 
küsimused on koostatud ajakirjade Imeline 
Ajalugu ja Imeline Teadus artiklite põhjal.  
Septembrikuu ajakirjanumbrite valikvastustega 
viktoriinile on oodatud kaheliikmelised 
võistkonnad, vastamiseks kulub maksimaalselt 10 
minutit. Samal võistkonnal on lubatud osa võtta 
mõlemast viktoriinist. Õppeaasta jooksul kõige 
rohkem punkte kogunud võistkondadele on välja 
pandud ajakirjade Imeline Ajalugu ja Imeline 
Teadus aastatellimused. 
• Neljapäeval, 29. septembril algab kell 16.00 
ruumis 206 programmeerimise 
olümpiaadikursuse esimene kohtumine. Oodatud 
on kõik huvilised. 
• Reedel, 30. oktoobril tähistame koolis rebaste 
päeva, mida korraldab 11.a klass. 10ndikel 

palutakse sel päeval kooli tulla kella 7.30ks! 
Õhtune programm algab koolimajas kell 19.00 
aatriumis. 

Konkursid 

• Õpilasi oodatakse osalema Ilon Wiklandi 
nimelise noore kunstniku preemia konkursil, 
tööde esitamise tähtaeg on 11. jaanuar. Täpsem 
info http://www.salm.ee/muuseumid/iloni-
imedemaa. 
• 15. oktoobril alustab rahateaduste olümpiaad, 
täpsem info http://tuulberg.ee/Olympiaad/. 

Õpilased 

• Ajalooringi uueks kindralsuperintendendiks 
valiti teist aastat järjest Robert Bunder (12.d). 

Õpetajad 

• Õpetaja S. Oks osaleb võrgustiku juhtide 
arenguprogrammi koolitusel 26. ja 27. 
septembril, õpetaja Saima Kaarna viibib 28.-30. 
septembrini õpilasvõistkonnaga Lätis 
rahvusvahelisel võistlusel „Noored metsades“, 
arendusjuht A. Ristikivi osaleb koolitusel 
29. septembril ja õpetaja K. Rootsi on õppetööst 
eemal kuni 28. septembrini. 

Sport 

• 17. septembril Anne kanalil peetud Eesti MV 
kolmandal ja ühtlasi viimasel etapil krooniti 
veemoto ringrajaklassis GT-30 Eesti meistriks 
Viktoria Soodla (11.c), kes jättis selja taha paar 
maailmameistrit ja teisi suurvõistluste 
medalivõitjaid. 

Söökla teated 

• Oktoobrikuu toiduraha palume maksta 
ülekandega hiljemalt 28. septembriks. 
Oktoobrikuu koolitoidu maksumus: 
kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal: 
- tava- ja taimetoit 16 päeva x 0.58 eurot = 9.28 
eurot, poisteports 16 päeva x 1.02 eurot = 16.32 
eurot; 
kui õpilane ei söö arvestuse nädalal: 
-tava- ja taimetoit 11 päeva x 0.58 eurot = 6.38 
eurot, poisteports 11 päeva x 1.02 eurot = 11.22 
eurot. 
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• Supipäevadel (kolmapäeviti ja reedeti) 
palutakse õpilastel edaspidi valida järjekord 
vastavalt toidueelistusele.  
Taime- ja tavatoidu sööjaid teenindatakse letist, 
kus on kaks lugerit. Nimetatud toidu sööjatel 
palutakse seista selles järjekorras ja registreerida 
oma õpilaspilet emmas-kummas lugeris. 
Poisteportsu sööjaid teenindatakse ainult letist, 
mis jääb koolihoovi poole. 
• Õpilastel, kel koolipäeva lõpus on kõht taas 
tühi ja kes on koolitoidu eest tasunud, on 
võimalus pärast 4. tundi kooli sööklas küsida 
tasuta lisaports. Koolilõunat jagatakse kuni toitu 
jätkub. Lisatoidu serveerimine lõpetatakse pool 
tundi enne söökla sulgemist. 
• Söökla on avatud esmaspäevast kolmapäevani 
10.30–16.00 ja neljapäeval ning reedel 10.30–
15.00. 


