
 

Juhtkond tänab  
• ja õnnitleb õpetaja Ülle Keerbergi 

ning HTG segakoori Anima, 
kellele omistati laulupeo teisel 
ülevaatusel I kategooria; 

• õpetaja Helgi Teringut, 
näiteringide juhendajaid Lennart 
Peepu, Kaur Riismaad ja Tormi 
Toropit ning kõiki näiteringide 
õpilasi huvitava ja meeldejääva 
teatriõhtu eest 11. mail  
Sadamateatris. 

Teated    
• Teisipäeval, 15. mail algusega kell 

15.30 toimub ruumis 203 
Õpilaskogu kogunemine (kõikide 
klasside esindused peavad kohal 
olema), kus täidetakse kooli 
sisehindamise küsimustikku ning 
räägitakse "Aasta õpilase" statuudi 
väljatöötamisest. 

• Kolmapäeval, 16 mail  kell 10.35 on 
auditooriumisse oodatud kõik 
lauljad ja tantsijad, et ühiselt 
kevadkontserdi pilte vaadata. 

• Kolmapäeval, 23. mail kell 15.30 
hakkavad õp. A. Ristikivi 
muuseumipraktika õpilased ja 
kooli ÕK liikmed puhastama 
keldriruume, kuhu on kooli 
juubeliks (2008.a. detsembris) 
plaanis rajada kooliajaloo muuseum. 

• Laupäeval ja pühapäeval (19. - 20. 
mail) on koolimajas näiteringide 
laager. 

• Saksa keelediplomi eksami 
tunnistuste pidulik kätteandmine 
toimub 29. mail kell 15.00 Tallinna 
Kadrioru Saksa Gümnaasiumis.  

• Infovoldikud õppimisvõimaluste 
kohta Saksamaa tehnika-
ülikoolides ootavad huvilisi saksa 
keele klassis. 

 

• Eesti Seksuaaltervise Liidu  
Koolituskeskuse Amor poolt 
korraldatud teatrifestivali „Tervis, 
seksuaalsus, suhted – turvalisus!?” 
finaalis esindasid meie kooli edukalt 
Jaana Hinno (12.b) ja Inge Vent 
(12.e) etendusega „Femme fatale”. 

• Korralduslike probleemide tõttu 
lükkus  9. mail toimuma pidanud 
mälumäng edasi kolmapäevale, 16. 
maile. Mäng toimub auditooriumis 
algusega kell 15.45. Korraldajad 
vabandavad tekkinud segaduse 
pärast. 

• Õp. Ingo Meyeri vahendusel võtavad 
augustis Põhja-Saksamaal 
Torgelowis toimuvast kahe-
nädalasest suvekoolist osa viis meie 
kooli õpilast: Annika Tartes, Edit 
Kubinyi, Maarja Maris Illak (11.d), 
Helge Lilleorg ja Teele Saarestik 
(10.d). 

• Teispäeval, 15. mail kohtub direktor 
Ott Ojaveer Tartu Ülikooli 
bioloogia-geograafiateaduskonna de-
kaani Tõnu Meidla'ga. Arutatakse 
koostöövõimalusi HTG loodussuuna 
ainekavade arendamisel. 

• Direktori vastuvõtul tehtud pildi 
vaatamiseks ja tellimiseks tuleb selle 
nädala jooksul pöörduda huvijuhi 
poole. 

• 17. mail kell 10.00 - 15.00 on ruumis 
213 lasteaiajuhatajate koolitus. 

• Õpetajad Ülle Seevri ja  Toomas 
Jürgenstein ning direktor Ott 
Ojaveer osalevad 17. mail 
"Koolikatsuja 2006+" töögrupi 
nõupidamisel Põltsamaal. 

• 21. mail osaleb direktor Ott Ojaveer 
Tallinna Ülikoolis koolijuhi 
kompetentsimudeli väljatöötamise 
töörühma koosolekul. 
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Õppetöö 
• Esmaspäeval, 14.05. kell 10.00 – 

14.00 toimub ruumides 221, 220, 
213 ja 312 ajaloo riigieksam. Sel 
päeval ei helise koolikell, 
läbikäiguks on suletud auditooriumi 
ja füüsika klassi ees olev koridor. III 
korruse keeleklassidesse pääseb läbi 
õpilaste puhkeruumi, keemiaklassi 
vahetult enne tunni algust koos 
aineõpetajaga direktori kabineti 
poolse kordori uksest. 12. klasside 
tunnid toimuvad õpilastele, kes ei 
ole eksamil.  

Muudatused tunni- ja ruumide 
plaanis esmaspäeval, 14.05  

Õp. A. Saarva tunde asendab õp. P. 
Parisoo 

11b.c.d. 5.-6. tund prantsuse keel 
õp. H. Toots – 105 

11.e 7.-8. tund füüsika õp. S. Oks – 
105 

Muutunud on infominutite 
ruumid: 

10.b ruumis 200 (aula) 

10.c ruumis 108 (lugemissaal) 

12.e ruumis 301 

• Reedel, 18.05. kell 10.00 – 14.45 
toimub ruumides 221, 220, 225, 217 
ja  213  matemaatika riigieksam.  
Läbikäiguks on suletud 
auditooriumi, füüsika ja keemia ning 
bioloogia klasside ees olevad 
koridorid. Vajadusel pääseb III 
korruse keeleklassidesse läbi 
õpilaste puhkeruumi. Sel päeval ei 
helise koolikell ja ei toimu õppetööd 
12. klassidel.  

TUNDIDE AJAD ON 
MUUDETUD: 

1.- 2. tund 8.10 – 9.40 

 I söögivahetund  

3. tund 10.05 – 10.50 

 II söögivahetund 

4. tund 11.15 – 12.00 

5.-6. tund 12.10 – 13.40 

7.-8. tund 13.50 – 15.20 

11.30 – 13.00 lõunatavad AINULT 
ABITURIENDID, kes osalevad 
matemaatika eksamil! 

• Muudatused tunni- ja ruumide 
plaanis alates 17.05. 

Neljapäev, 17.05. (ühekordne 
muudatus) 

11.a 4. tund füüsika õp. M. 
Reemann – 217 

Reede, 18.05. 

10.a 3. tund keemia õp. E. Paabo – 
202 

10.b 5.-6. tund muusika õp. Ü. 
Keerberg – 202/aula 

10.e 4. tund keemia õp. E. Paabo - 
202 

11.a 5.-6. tund füüsika õp. M. 
Reemann - 227  

11.b 1.-2. tund muusika õp. Ü. 
Keerberg – 202/aula 

11.c 1.-2. tund füüsika õp. M. Kask 
– 202 

11.d 3.-4. tund muusika õp. Ü. 
Keerberg – 202/aula 

11.e 5.-6. tund füüsika õp. S. Oks – 
141 

GE4 7.-8. tund geograafia õp. Ü. 
Seevri – 107 

• Muudatused 12. klasside 
tunniplaanis 

Alates 15.05. ei toimu ajaloo ning 
alates 21.05. matemaatika tunde. 

Kolmapäev (alates 16.05. ja 
edaspidi) 

12a.b.d.e  5.-6. tund bioloogia õp. 
S. Kaarna – 225 

Kolmapäev, 16.05. (ühekordne 
muudatus) 

12.a   1.-2. tund matemaatika õp. H. 
Kiisel – 221 

12.b   1.-2. tund matemaatika õp. H. 
Kiisel – 221 

 



Neljapäev, 17.05. (ühekordne 
muudatus) 

12.a 3.-4. tund matemaatika õp. H. 
Kiisel - 221 

12.b 1.-2. tund matemaatika õp. H. 
Kiisel - 221 

12a.b 5.-6. tund füüsika õp. 
M. Reemann – 227 

Esmaspäev, 21.05. 

12.c 7.-8. tund keemia õp. E. Paabo 
– 217 

Reede, 25.05. 

12a.b.d.e 5.-6. tund keemia õp. E. 
Paabo – 217  

12a.b 1.-2. tund füüsika õp. 
M. Reemann – 202  

• IV perioodi järelarvestuste hinded 
teatatakse kolmapäeval, 16.05. 

• 21.05. klassijuhatajate infominutites 
jagatakse 12. klasside õpilastele 
kontrollimiseks hinnetelehed. Kui 
hinnetelehtedel vigu ei ole, pole neid 
vaja tagastada. Vigade ilmnemisel 
tuleb õpilasel: 

* pöörduda aineõpetaja 
poole, kes oma päeviku 
alusel vea parandab 
(märgib hinnetelehele 
õige hinde ning oma 
allkirja); 

* teha hinnetelehel kõik 
parandused ning alles 
seejärel pöörduda 
õppealajuhataja poole. 

Tähelepanu! 

Hinnetelehtedel saab õppealajuhataja 
juures parandusi teha kuni 31.maini.  

• 16.05. viibib õp. M. Matto 
keeleeksami komisjoni koosolekul 
Tallinnas. Tema tunde asendab õp. 
A. Roots.  

• 17.-18.05. on õp. A. Roots 
koolitusel, tema tunde asendab õp. 
M. Matto. 

 

• Kolmandat korda arvestust 
sooritada soovijatel ja 12. klasside 
õpilastel, kes soovivad mõne 
kursuse hinnet ümber vastata, 
tuleb esitada avaldused 18.maiks 
õppealajuhatajale. Avalduste 
blankette saab kooli kantseleist. 
Medalit taotlevatel õpilastel on 
lubatud ümber vastata kuni kaks 
kursusehinnet. Kolmanda korra 
arvestustele ja 12. klasside õpilaste 
kursusehinnete ümbervastamisele 
lubamise otsustab õppenõukogu, mis 
toimub 24. mail kell 15.30. 
Informatsiooni arvestustele lubamise 
kohta saavad õpilased 
klassijuhatajalt ja aineõpetajalt. 

Klasside tegemised 
6.-8. mail seiklesid 10.b ja 10.d klass 
koos õpetajate Ü. Hüva ja T. Pluumiga 
Hiiumaal.  

Eelmisel nädalal 
• Kolmapäeval toimus Tallinnas 

Stenbocki majas peaministri 
vastuvõtt ühiskonnaõpetuse alaste 
uurimustööde kirjutajatele ja 
nende juhendajatele. Konkursi 
võitis Tarmo Puolokainen (12.b) ja 
kolmanda koha Aire Rihe (12.c).  
Laupäeval toimus ajalooalaste 
uurimustööde võistlus Eesti 
Vabariigi Presidendi auhindadele, 
osa võtsid Andero Teras (10.e), 
Indrek Mäe (10.b) Saskia Sadrak ja 
Priit Marmor (10.c), auhinnalisele 
kohale jõudsid Madis Hurt (10.e), 
Henri Ristisaar (10.a), Liina Land, 
Mall Kand ja Kristjan Jasinski 
(11.e). Juhendajad Maia Käppa, 
Aare Ristikivi ja Heivi Pullerits. 

HTG võitluskunstiring avaldab kiitust! 
14-15. aprillil toimunud Wado-ryu 
karate laagris Tallinnas, mida viis läbi 
Soome peaõpetaja Markus Salomaa (5. 
dan) sooritasid 7. kyu oranži vöö 
eksami Hanna Moor 11.d, Marjana 
Mentsikainen 11.d, 8. kyu kollase vöö 



eksami Kertu Brutus 11.c, Hendrik 
Uibopuu 10.a. 
4-6. mail toimunud Escrima laagris 
Tallinnas, mida viis läbi Soome 
peaõpetaja Kaj Westersund, sooritasid 
esimese õpilase astme eksami Kertu 
Brutus 11. c ja Oskar Illak 11.c. 
 

 


