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Õppetöö 

 Õpetajad teadavad II perioodi järelarvestuste 
hinded ja kannavad need Stuudiumisse 
22. jaanuaril. 
 Ühiskonnaõpetuse olümpiaadile 
registreerimine lõpeb teisipäeval, 22. jaanuaril kell 
14, täpsemat infot saab TÜ Teaduskooli 
kodulehelt või õpetaja Aare Ristikivi käest. 
 Kolmapäeval, 23. jaanuaril on UPT-19 tööde 
esitamise tähtaeg IV kaitsmisele. 
 Õnnetund toimub neljapäeval, 24.  jaanuaril 
kell 15.45 ruumis 105. Registreeruda tuleb 
elektrooniliselt Stuudiumi keskkonnas (menüü all 
Muu>Registreeri) hiljemalt 22. jaanuaril. 
 Neljapäeval, 24. jaanuaril toimub õppetöö 
analüüs – 12. klassid kell 14.20-15.40 ja 
10. klassid kell 15.45-17.00. Kõikide aineõpetajate 
osavõtt on vajalik. 
 12. klassi õpilased, kes ei sooritanud eesti keele 
5. kursuse arvestust (proovieksam) või kellel see 
ebaõnnestus, saavad järelarvestust sooritada 
laupäeval, 26. jaanuaril kell 10.15-16.15 ruumis 
107. 

Muudatused tunniplaanis  

teisipäev, 22.01 
11.c 3.-4. tundi ei toimu, klass on õppekäigul 

Jääaja Keskuses  

kolmapäev, 23.01 
10.c 1. tund kunstiajalugu õp M. Jõgiste – 105  
10.e 1. tund prantsuse/vene keel õp T. Niitvägi-

Hellamaa/L. Titova – 225/302 
12.c 3. tund ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi – 

225 

neljapäev, 24.01 
10.c 2. tund kunstiajalugu õp M. Jõgiste – 220 
10.d 2.-3. tund toimub ERMis õp L. Pettai 
12.e 3.-4. tund kunstiajalugu õp M. Jõgiste – 

220 

reede, 25.01 
10.c 4. tund muusika õp Ü. Keerberg – 220 
12.c 1. tund matemaatika õp H. Kiisel – 135 

3. tund ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi - 
141 

12.e 1. tund bioloogia õp S. Kaarna – 225 
2. tund ajalugu õp A. Pettai – 203   
3. tund matemaatika õp H. Kiisel - 135 

Olümpiaadid ja võistlused 

 Riigikohtu kaasuskonkursil pälvis Olivia 
Vilma Maria Raudsik (12.e) eriauhinna 
loovtööde kategoorias. 

Konkursid 

 Eesti Kirjanike Liit kutsub huvilisi osalema 
tõlkevõistlusel. Tööde esitamise aeg on 3. märts, 
täpsem info http://www.ekl.ee/tolkijad/sundmuse
d-koolitused/tolkevoistlus. 
 Rakvere Reaalgümnaasium kutsub osalema 
stsenaariumikonkursil. Tööde esitamise tähtaeg 
on 1. veebruar, täpsem info https://stsenaariumik
onkurss.weebly.com. 
 Õpilasi oodatakse osalema rahvusvahelisel 
esseekonkursil. Tööde esitamise tähtaeg on 
31.jaanuar, täpsem info https://www.nchlondon.a
c.uk/essay. 
 Õpilaste teadustööde konkursi keskkond on 
avatud, st juba saab oma töid esitada, viimane 
tähtaeg on 20. veebruar, täpsem info 
https://konkursid.etag.ee. 

Teated 

 HTG vilistlaskogu ootab taotlusi Urmas 
Kokassaare stipendiumile. Konkursi 
tingimustega saab tutvuda kooli kodulehel, 
taotluste esitamise tähtaeg on 1. veebruar. 
 Teisipäeval, 22. jaanuaril kell 15.45 on 
raamatukogusse klassivanemate ümarlauale 
oodatud kõigi klasside ja õpilasomavalitsuse 
esindajad. Lisaks klasside poolt esitatud 
küsimustele arutame kooli tutvustust lahtiste uste 
päeval. 
 Teisipäeval, 22. jaanuaril on ajalooringi  
teemaks „Populism Euroopa ja Eesti poliitikas“. 
Arutelu juhib Robert Bunder (vil! 2017). 
Ajalooring algab kell 16.00 klassiruumis 141, 
täpsem informatsioon HTG ajalooringi 
Facebooki-lehel. 
 Esmaspäeval, 14. jaanuaril rääkis Euroopa 
Parlamendi töötaja Vilja Hilbert Park 12.a klassi 
noortele praktikavõimalustest Euroopa Liidu 
struktuurides. 
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Õpetajad 

 Õpetaja Saima Kaarna läheb õpilastega 
õppekäigule Jääaja Keskusesse 22. jaanuaril pärast 
2. tundi, õpetaja Mari Jõgiste viibib töölähetuses 
25. jaanuarist – 01. veebruarini. 

Sport 

 Albert Unn (11.a) saavutas Eesti 
meistrivõistlustel murdmaasuusatamises U-18 
vanuseklassis sprindis hõbemedali. 
 Märtsis alustab taas vabariiklik 
spordimälumänguvõistlus „Bumerang“. Kooli 
meeskonna komplekteerimiseks palume kõikidel 
soovijatel endast teada anda õpetaja Aimar 
Poomile. 
 Tartu linna koolide sõudeergomeetrite võistlus 
kujunes HTGle väga edukaks. Võistkondlikult 
võitsid nii noormehed kui neiud. Kooli esindasid 
Helene Dimitrijev, Mark Theodor Jalakas 
(mõlemad 10.a), Markus Jõeveer (10.b), 
Oskar-Filip Tammik (10.c), Rachel Kõllo, 
Karl-Martin Voovere (mõlemad 11.a), Loreen 
Rahumeel (11.d), Sandra Reinvald (12.d) ja 
Robert Põldoja (12.e). Individuaalselt said teise 
koha nii Helene Dimitrijev, Oskar-Filip Tammik 
kui ka Robert Põldoja (sama aeg). 
 Pingelise ja võitlusliku kolme kooli 
saalihokiturniiri võitsid HTG õpilased, teiseks jäi 
Nõo Reaalgümnaasium ja kolmandaks Lähte 
Ühisgümnaasium. 

Söökla teated 

 Orientiiriks lapsevanematele veebruarikuu 
toiduraha:  
kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal:  
- tava- ja taimetoit 16 päeva x 0.70 eurot = 11.20 
eurot, poisteports 16 päeva x 1.05 eurot = 16.80 
eurot;  
* kui õpilane ei söö arvestuse nädalal:  
- tava- ja taimetoit 11 päeva x 0.70 eurot = 7.70 
eurot, poisteports 11 päeva x 1.05 eurot = 11.55 
eurot. 
 Tuletame meelde, et õpilased, kes ei söö 
arvestuste nädalal, peavad ennast süsteemis 
ARNO märkima sellel perioodil puudujaks. 

Eelteated 

 Pühapäeval, 27. jaanuaril kell 9.00-18.00 
toimub meie kooli võimlas üldtantsupeo „Minu 
arm“ I ettetantsimine. 

 Kolmapäeval, 30. jaanuaril toimub 5. tunni 
ajal aulas humanitaarsuuna konverents, 
millest võtavad osa kõik humanitaarklasside 
õpilased. 


