
 

Juhtkond tänab 
ÕK Roheliste töögruppi ÖKO-nädala 
ettevalmistamise ja läbiviimise eest. 

Õppetöö 
• Reedel, 14.03. kell 15.45 saavad 

ruumis 221 sooritada 
järelarvestusi õpilased, kellel 
langesid kahe järelarvestuse ajad 
kokku. Sellisel juhul tuleb õpilasel 
valida aine, milles ta sooritab 
järelarvestuse ettenähtud ajal ning 
teavitada teise aine õpetajat 
kokkulangevusest, paludes luba 
sooritada järelarvestus selles aines 
14.03. Kindlasti tuleb õigel ajal 
sooritada suuline arvestus. Samal 
ajal saavad järelarvestusi sooritada 
ka õpilased, kes väga mõjuval 
põhjusel (haigus) ei saanud 
järelarvestusele tulla. Puudumise 
põhjusest ning järelarvestuse 
sooritamise soovist tuleb eelnevalt 
aineõpetajat informeerida. Õpilasi, 
kes puudusid koolipäeva jooksul 
tundidest, on õpetajatel õigus mitte 
lubada sel päeval toimuvatele 
järelarvestustele. 

• Keemia järelarvestus toimub 
kolmapäeval, 12. märtsil kell 15.30 
ruumis 217. 

Olümpiaadid 
• 14. märtsil võtavad 10.a ja 10.b 

klassi õpilased osa igal aastal 
toimuvast Känguru matemaatika-
olümpiaadist. 

Olümpiaad toimub 14.03. 5.-6. tunni 
ajal (12.30-14.00).  

10.a  õp. A. Saarva – 139 

10.b õp. M. Reemann – 202 

• Matemaatikaolümpiaadi lõpp-
vooru on kutsutud: 

10. klass 

Siiri Mägi 10.a 

Rauno Padari 10.a 

Eduard Šengals 10.b 

Sander Tammesoo 10.a 

Karl-Indrek Raudheiding 10.b 

Robert Oppar 10.b 

Karl Ehatäht 10.b 

Eveli Verev 10.a 

11. klass 

Siim Rinken 11.a 

Heino Soo 11.a 

Ardi Loot 11.a 

Astrid Pung 11.a 

Kairi Kangro 11.b 

Lauri Hämarik 11.b 

Martin Meisalu 11.b 

12. klass 

Tauri Hindre 12.a 

Ivo Kubjas 12.a 

Riho Klement 12.a 

Pille Pullonen 12.b 

Helen Kask 12.b 

Kristiina Oll 12.b 

• Lingvistikaolümpiaadi 
vabariikliku eelvooru (178 
osalejat) tulemuste põhjal pääsesid 
11.-12. aprillini toimuvasse 
lõppvooru HTG õpilased Eero Ränik 
(7.), Ivo Kubjas (10.-12.), Imre 
Purret (14.), Kairi Kaljuste (19.-20.) 
ja Karl Ehatäht (27.). 

• Riiklikul füüsikaolümpiaadil said 
meie kooli õpilased auhinnalisi kohti 
järgnevalt: 

10. klass 

1. Roland Matt (10.c) 

2. Rauno Padari (10.a) 

11. klass 

3. Ardi Loot  (11.a) 
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4. Heino Soo (11.a) 

5. Kaarel Siim (11.b) 

12. klass 

5. Andreas Valdmann (12.a) 

Sport 
HTG indiacavõistkond tuli Tartu 

koolide meistriks Tartu Raatuse 
Gümnaasiumi ja Tartu Descartes`i 
Lütseumi võistkondade ees. Meilt 
mängisid Ann Starkop (12.c), Katri 
Pärna (12.d), Romet Leopard (12.b), 
Martin Tooming (11.a) ja Märt 
Lellsaar (10.a). 

Õnnitleme! 

Teated 
• Neljapäeval, 13.03. kell 13.55 peab 

auditooriumis (221) loengu Georg 
Aher, bioloog, kes räägib keskkonna 
probleemidest ja looduskeskkonnast. 
Loodusharu õpilastele on loengust 
osavõtt kohustuslik (v.a. 11.c klassi 
õpilastele, kes viibivad sel ajal 
keemia praktikumis). Kõik huvilised 
on samuti teretulnud. 

Samal ajal, 13.03. kell 13.55, toimub 
aulas kohtumine Lagle Parekiga. 
Üritusest osavõtt on kohustuslik 
ühiskonnaõpetuse eksamit 
sooritavatele õpilastele. Oodatud on 
ka kõik huvilised 

Kell 10.35 palutakse 11.b klassi 
õpilastel aulas toolid loenguks 
valmis sättida. 

• Õpilaskogu on infostendi kõrvale 
üles seadnud arvamuste kasti, kuhu 
on oodatud kõigi ettepanekud 
Õpilaskogule. 

• Laiendatud juhtkonna ja  
kooliarenduse töörühmade juhtide 
ühisnõupidamine toimub kolma-
päeval, 12. märtsil kell 15.30. 
Arutatakse augustikuise Saaremaa 
konverentsi korraldamist ning 
ettekannete teemasid. 

• Neljapäeval, 13. märtsil kell 15.30 
toimub õppenõukogu koosolek. 

Päevakorras on 10. kl. vastuvõtuga 
seonduvad küsimused. 

• Klassipiltide tellimust ootab 
huvijuht esmaspäeva õhtuks, rahasid 
kolmapäeva keskpäevaks. 

• Reedel, 14. märtsil tähistame 
emakeelepäeva, seoses sellega on 
tundide ajad muudetud: 

1.-2.   8.10 - 9.40 

3.       9.50 - 10.35 

4.      11.00 - 11.45 

11.45 - 12.30 emakeelepäevale 
pühendatud väitlus auditooriumis, 
kus väitlevad emakeele- ja 
võõrkeeleõpetajad  Jälgi 
informatsiooni koolimaja seintel! 

5.-6. 12.30 - 14.00 

7.-8. 14.10 - 15.40 

• Kevadvaheajal on koolimaja 
õpilastele suletud 10. kl. 
vastuvõtukatsete ja  suurpuhastuse 
tõttu. 

Õpilased, kelle riidekapid asuvad 
alumisel keldrikorrusel (puukapid), 
peavad enne vaheajale minekut 
kapipealsed ning -alused oma 
asjadest puhtaks tegema. 

• Aprillikuu toiduraha maksmise 
viimane kuupäev on 26. märts. 
Talongid väljastatakse kantseleist 
28. ja 31. märtsil. Kui õpilane sööb 
arvestuste nädalal, on aprillis 22 
toidupäeva (22 x 18 = 396.-,  
poisteports 22 x 25 = 550.-). Kui 
õpilane arvestuste nädalal (8.- 14. 
aprill) ei söö: 17 toidupäeva (17 x 18 
= 306.- või  poisteports 17 x 25 = 
425.-). 

Kooliarsti teated 
Jätkub 11. klasside õpilaste 

läbivaatus. 

E 10.03. - 11.a (vaatlusel käimata 
õpilased) 

T 11.03. - 11.b 

K 12.03. - 11.b 



N 13.03. - 11.b ja 10.b (vaatlusel 
käimata õpilased) 

R 14.03. - 11.b 

 

 

 
Kevadine koolivaheaeg  
kestab 15.-23.märtsini. 

 

 

Järgmine infoleht ilmub 24. märtsil. 

 

 

Kosutavat puhkust kõigile! 
 

 


