
 
 

Juhtkond tänab 
• 12.e klassi ja nende klassijuhatajat 

Ülle Keerbergi naljapäeva ette-
valmistamise ja läbiviimise eest; 

• õpetaja Toomas Jürgensteini 
õpilaste ettevalmistamise eest 
filosoofia olümpiaadiks.  

Teated 
• Kooli õppenõukogu otsusega 

täiendati 31. märtsil 2008 kooli 
kodukorda järgneva punktiga: 
Õppenõukogu võib kooli nimekirjast 
kustutada õpilase, kes eksib 
üldtunnustatud käitumisreeglite 
vastu. 

• Klassivanemate ümarlaud toimub 
esmaspäeval, 7. aprillil kell 16.00 
ruumis 204. Küsimustele vastavad 
kooli direktor ja õppealajuhataja, 
küsimused palun edastada 
klassivanemate kaudu. 

• Teisipäeval, 8. aprillil kell 18.00 
toimub koosolek 10. ja 12. klasside 
õpilaste vanematele. 10. klasside 
õpilaste vanemad kogunevad aulas ja 
12. klasside vanemad auditooriumis. 
Kooli juhtkonna poolsele 
informatiivsele osale järgnevad 
klassikoosolekud järgmistes 
ruumides: 

10a - S. Oks - 213 

10b - K. Punga - 144 

10c - L. Jõgi - 139 

10d - A.-L. Jõgi - 225 

10e - A. Roots - 202 

12a - H. Kiisel - 135 

12b - M. Matto - 203 

12c - A. Tartu - 136 

12d - L. Titova - 105 

12e - Ü. Keerberg - 220 

• Kolmapäeval, 9. aprillil kell 11.30 - 
15.00 toimub kooli auditooriumis 
Tartu Oskar Lutsu nimelise 
Linnaraamatukogu 95. aastapäeva 
puhul ettekandekoosolek. Palun sel 
ajal säilitada auditooriumiesises 
koridoris vaikust. 
Koosolekust võtab osa ka meie kooli 
raamatukoguhoidja Ave Rikas. 
Seetõttu on kooli raamatukogu töö 
alates kella 11.30st häiritud. Palume 
mõistvat suhtumist! 

• 9. ja 10. aprillil viibivad direktor Ott 
Ojaveer, õppealajuhataja Aime 
Punga ning õpetajad Ülle Seevri ja 
Toomas Jürgenstein projekti 
"Koolikatsuja 2006+" lõpu-
seminaril. 

• Tantsutaldade selle õppeaasta 
viimane tantsulaager algab reedel, 
11. aprillil kell 17.00 võimlas! 

• 12. ja 13. aprillil toitlustab kooli 
söökla koolitantsu festivalist 
osavõtjaid. Sööklasse sisenemine on 
Jaani tänavalt. 

• Esmaspäeval, 14. aprillil kell 14.15 
toimub õpetajate toas õppenõukogu. 
Päevakorras lõpueksamite ja V 
perioodi töökorraldus. 

• Teisipäeval, 15. aprillil kell 8.30 
toimub auditooriumis infotund 12. 
klassidele. Õppealajuhataja ja 
huvijuht annavad teavet eksamite, V 
perioodi õppetöö korralduse, ürituste 
ja kooli lõpetamisega seonduva 
kohta. Õpilastele jagatakse infoleht 
Abituriendi Eri 2008. Kõikide 
lõpuklasside õpilaste osavõtt 
infotunnist on väga vajalik. 

• Teisipäeval, 15. aprillil kell 12.10 
toimub aulas abiturientide viimase 
koolikella aktuse lipuvalve proov 
11.a ja 12.a klassiga. 
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•  Hansapank korraldab 17. aprillil 
kell 14.00 - 17.00 hotellis London 
(Rüütli 9) karjääriseminari 11. ja 
12. klasside õpilastele. 
Tutvustatakse Hansapanga poolt 
pakutavaid võimalusi. Antakse nõu, 
milliseid valikuid edasiste õpingute 
jooksul võiks teha, kui sooviks on 
tulevikus panganduse valdkonnas 
töötada. Osalemissoovist teatada 
hiljemalt 14. aprilliks e-posti 
aadressil  Rainer.Olt@hansa.ee. 

• Kooli kevadkontsert toimub 
järgmisel reedel, so. 18. aprillil kell 
18.00 Tartu Ülikooli aulas (pääsmed 
hinnaga 25.- müügil huvijuhi 
juures). Kontserdi peaproov toimub 
teisipäeval, 15. aprillil algusega kell 
18.00 samuti ülikooli aulas. 

• 16.-19. aprillini külastavad meie 
kooli Soome Isokyrö kooli õpilased 
ja õpetajad. Täpsemalt järgmises 
infolehes. 

Olümpiaadid 
5.-6. aprillil toimus vabariiklik 
olümpiaad filosoofiast. HTG 
õpilastest saavutas Siim Maripuu 
(12.e) 3. koha, Hanna Moor (12.d) 5. 
koha ja Silvia Keerd (12.e) 7. koha. 

Õppetöö 
• Teisipäeval, 15. aprillil on tundide 

ajad muudetud, toimuvad 
infominutid. 

1.-2. tund 8.10 – 9.40 

3. tund 9.50 – 10.35 

 I söögivahetund 

4. tund  10.55 – 11.40 

klassijuhatajate infominutid  

 II söögivahetund 

5.-6. tund 12.30 – 14.00 

7.-8. tund 14.10 – 15.40 

• IV perioodi arvestuste nädalal 08.-
14.04. ei helise koolikell. 

Palun kõikidel õpilastel säilitada 
koolimajas (eriti aatriumis) vaikus.  

Tundide ajad: 

1.-2. tund   8.15 –   9.45 

3.-4. tund 10.15 – 11.45 

5.-6. tund 12.15 – 13.45 

7.-8. tund 14.15 – 15.45 

Kooli söökla on arvestuste ajal 
avatud kella 11.00 – 15.00. 
Kindlaid söögivahetunde klassidele 
ei ole. Igaüks võib lõunatamiseks 
valida endale sobiva aja.  

• V perioodi tunniplaan valmib 14. 
aprilliks. 

Klasside tegemised 
11.c klass käis 28. märtsil koos 
klassijuhatajaga Pärnus Endla teatris 
vaatamas etendust "Võikõllane üü". 

Sport 
Klassidevahelise neidude saalihoki-
turniiri võitis 12.a klassi naiskond  
koosesisus Nele Taba, Malve Marjak, 
Anniki Jaama, Helena Krinal, Helina 
Mats, Merike Männiste ja Epp 
Sinisaar. II koha saavutas 12.b klassi ja 
III koha 11.d klassi naiskond. 
Õnnitleme! 
Turniirile registreerunud 14 
võistkonnast ei jõudnud kahjuks 
mängima 10.e ja 12.e naiskonnad. 
 

Kooliarsti teated 
• Esmaspäeval, 7. aprillil oodatakse 

läbivaatusele 11.d klassi õpilasi 
• Arvestuste nädalal õpilaste 

läbivaatust ei toimu. 
• 10. aprillil on kooliarst ja-õde 

koolitusel, arstikabinet on suletud.  
• 18.- 24. aprillini toimub 

südamenädal. Temaatiline stend 
pannakse üles garderoobi juures ja 
infovoldikuid võib leida kooli 
valvelauast. 

  
 

Järgmine infoleht 
 ilmub teisipäeval, 15. aprillil. 

 

 


