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Eelmisel nädalal 

• Reede, 12. detsembril toimus TÜ 
aulas festivali „Gustav Ernesaks 100” 
raames koolikooride kontsert, kuhu oli 
kutsutud esinema ka HTG noortekoor 
„Anima”. Õpetaja Ülle Keerbergi sügav 
kummardus kõigile esinejatele! 

 

Õppetöö  

• III perioodi infominutid toimuvad 
järgmistes ruumides: 

10a  - 136  10b  - 220 

10c  - 217  10d  - 105 

10e  - 102 

11a  - 213  11b  - 144 

11c  - 202  11d  - 227 

11e  - 221/135 

12a  - 141  12b  - 203 

12c - 225  12d  - 107 

12e - 139 

• söögivahetunnid: 

I vahetunnil (pärast 3. tundi): 10.c, 10.d, 
11.b, 11.d, 12.b, 12.c, 12.d 

II vahetunnil (pärast 4. tundi): 10.a, 10.b, 
10.e, 11.a, 11.c, 11.e, 12.a, 12.e 

• 18.12. on õpetaja U. Kokassaar 
loenguid pidamas TÜ Türi Kolledžis ning 
19.12. on õpetaja Eha Paabo 
täiendkoolitusel. 
 

Muudatused tunniplaanis: 

N. 18.12. 

10c   4. tund informaatika õp. A. Mägi/L. 
Jõgi – 206/303 

11c  5.-6.  tund matemaatika õp. L. Jõgi – 
227 

 

R. 19.12. 

10c 1.-2. tund ajalugu õp. T. Kreegipuu – 
217 

11a 3.-4. tund bioloogia õp. S. Kaarna – 
217 

11d  3.-4. tund matemaatika õp. L. Jõgi - 
202 

12c 5.-6- tund kirjandus õp. T. Pluum - 
217 

• 17.-18. detsembril asendab õp. Aive 
Rootsi saksa keele tunde õp. Mall Matto. 
Tunnid toimuvad tunniplaani järgi. 

• Reedel, 19. detsembril on tundide 
ajad muudetud: 

1.-2. 8.10 - 9.20  

I söögivahetund  

3.-4. 9.40 - 10.50  

II söögivahetund  

5.-6. 11.15 - 12.25  

7.-8. 12.35 - 13.45 

Kell 16.00 algab õpilaste jõulupidu aulas, 
millele järgnevad klasside jõulupeod 
järgmistes ruumides:  

12.a – 217, 12.b – 136,  12.c – 225, 

12.d – 102,  12.e - 105  

11.a – 213,  11.b – 144,  11.c – 139, 

11.d – 107, 11.e - 202  

10.a – 135,  10.b – 227,  10.c – 220, 

10.d – 141,  10.e – 203 

NB! Lahtist tuld tohib kasutada ainult 
klassijuhataja juuresolekul. 

• Õpilased, kes ei kirjutanud 9.12. 
proovikirjandit, saavad seda teha 22. 
detsembril kell 9.00. Koguneda 
õppealajuhataja kabineti (209) juurde. 

• III perioodi valikkursused algavad 
neljapäeval, 18.12. Algaval keemia ab-

HTG INFO 
Nr. 14 

17. detsember 2008 



2 

 

kursusel tuleb osaleda 10. klassi õpilastel, 
kelle keemia esimese kursuse hinne oli 
madalam kui 3 - ”rahuldav”. Plaaniväliselt 
toimub inglise keele ab-kursus (II rühm) 
õpetaja Marcus Hildebrandti juhendamisel. 
Kursusest on kohustatud osa võtma kõik 10. 
klasside õpilased, kellel inglise keele 
esimene kursus ebaõnnestus (hinne oli 
madalam kui 3 ”rahuldav”) ning II perioodil 
ei olnud võimalik ab-kursusel õppida.  

• Lisaks plaanitud valikkursustele 
algab ka riigikaitse kursus, lektoriks on 
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste kapten 
Tamur Kusnets. Tunnid toimuva neljapäeviti 
kell 13.55 – 15.25 ruumis 107 ning reedeti 
samal ajal Kaitseväe Ühendatud 
Õppeasutuse ruumides. 

• Esmaspäeval, 5. jaanuaril valikainete 
tunde ei toimu. Õppetöö algab kell 8.55. 

 

Praktikumid 

• 11.c klassil algavad II poolaastal 
keemia ja zooloogia praktikumid.  

Keemia praktikumi juhendab TÜ õppejõud 
Aime Lust, praktikum toimub TÜ 
keemiahoones kolmes rühmas (igas rühmas 
12 õpilast). Praktikumid hakkavad toimuma: 
kolmapäeviti kell 15.45 - I rühm, 
neljapäeviti kell 14.00 - II rühm ja 
neljapäeviti kell 15.45 - III rühm. 11.c klassil 
palun koostada praktikagruppide nimekiri 
ning tuua see õppealajuhatajale 6. 
jaanuariks.  

Zooloogia praktikumi juhendab TÜ 
õppejõud Mati Martin ning praktikumi 
esimene osa toimub kogu klassiga 
koolimajas. Praktikumide täpne algusaeg 
teatataks järgmises infolehes. 

• 11. reaalklasside tehnoloogia-
praktikumid algavad 2009.a. jaanuaris. 
Materjalitehnoloogia ja EMÜ praktikum 
”Kümme meest räägivad veest” toimuvad 
teisipäeviti kell 15.30 – 17.00, robootika 
praktikum aga neljapäeviti kell 14.00. 
Tehnoloogiakursuse läbimine on 11a ja 11b 
klasside õpilastele kohustuslik. Kursusest 

on vabastatud reaalainete olümpiaadi-
kursustel osalejad (olümpiaadikursustel 
osalejate nimed teatavad aineõpetajad). 
Klassijuhatajatel palun esitada 
õppealajuhatajale kursustest osavõtvate 
õpilaste nimekirjad 19. detsembriks. 

• Humanitaarsuuna 12. klasside 
õpilaste loovpraktika tööd peavad valmima 
2009.a. jaanuari kuu lõpuks. Praktika 
lõpukonverents toimub 29. jaanuaril. 

 

Olümpiaadid 

• 29. novembril toimus füüsika 
lahtine võistlus. Meie parimad olid : 

10. klass (75 osavõtjat) 

3. Ants Remm 10.a 

9. Artur Pata 10.b 

13. Kristjan Jansons 10.a 

15. Kaarel Tõnisson 10.a 

18. Dmitri Valiulin 10.b 

11. klass (36 osavõtjat) 

4. Roland Matt 11.c 

5. Aarne Lees 11.a 

7. Vahur Steinberg 11.b 

12. Rauno Padari 11.a 

12. klass (48 osavõtjat) 

5. Ardi Loot 12.a 

8. Heino Soo 12.a 

12. Lauri Hämarik 12.b 

19. Kaarel Siim 12.b 

• 06.12.2008 toimus Eesti 
informaatikaolümpiaadi eelvoor. Meie 
parimad olid: 

Edasijõudnute rühmas:  

1.Ardi Loot (12.a) 

8. Hardi Pertel (11.a) 

Algajate rühmas:  

9. Ants Remm (10.a) 
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10. Kristjan Eimre (1.a) 

 

Õpilased 

• Madis Hurt (11.b) ja Liis Uustal 
(11.d) said Eesti Rahvuskultuuri Fondi 
stipendiumid. 

• Eesti koolinoorte mälumängu 
meistrivõistluste lõppvooru pääsenud 24 
võistkonna seas on 3 HTG võistkonda: HTG 
I (Jaak Sõnajalg, Tõnis Tasa, Madis Hurt), 
HTG III (Priit Lille, Maksim Buldakov, Jüri 
Mälberg) ja HTG IV (Janar Saks, Kaarel 
Siim, Ants Siim). Võistluste lõppvoor 
toimub ETV mälumängusarjana „Tunne 
Euroopat”.  

 

Teated 

• 12. klasside õpilastel, kes ei ole 
tagastanud õppealajuhatajale hinnetelehti 
(kui seal on vigu), palutakse seda teha 
hiljemalt 19. detsembriks. Kui vigu ei ole, 
jääb hinneteleht õpilasele. 

• Ballil tehtud pildid on valmis. Kuni 
reedeni, 22. detsembrini, saab tellimust 
vormistada kooli kantseleis. 

• Tartu Linnavalitsuse haridusosakond 
viib gümnasistide seas läbi küsitluse 
hindamaks omandatavat haridust, Tartu 
koolide õppimisvõimalusi jms. HTG-st on 
küsitluse valimisse sattunud 10.e, 11.c, 12.b 
ja 12.e. Küsitluslehed jagab laiali ja kogub 
kokku õpetaja Anna-Liisa Jõgi.  

• 16. detsembril külastas kooli 
Austraalia Immanueli Kolledži  õpilasküla 
direktor Bernie Dean. 

 

Riigieksamid 
Abiturientidel palutakse hiljemalt 
19.detsembriks teatada klassijuhatajatele 
oma lõpueksamite (nii riigi- kui ka 
koolieksamid) valik. Nõuded kooli 
lõpetamiseks sätestab HM määrus nr. 75, 
24.12.2001.a.: 

o kooli lõpetamiseks tuleb sooritada 
vähemalt viis lõpueksamit, millest 
vähemalt kolm on riigieksamid; 

o õpilasel on õigus kõik eksamid 
sooritada riigieksamitena; 

o kõigile lõpetajatele on kohustuslik 
emakeele riigieksam (seda eksamit ei 
märgi tabelisse); 

o kolme kohustusliku riigieksami hulgas 
võib olla üks võõrkeeleeksam 
(õpilased, kes soovivad sooritada kahte 
võõrkeeleeksamit peavad valima neli 
riigieksamit); 

o ühes õppeaines võib sooritada 
riigieksami või koolieksami; 

o õpilased, kes soovivad Saksa 
keelediplomi eksamit arvestada 
riigieksamina, peavad registreeruma ka 
saksa keele riigieksamile. 

Eksamivalikuid on võimalik veel muuta 5. – 
9. jaanuarini 2009. Eksamivaliku muutmise 
soovi korral tuleb siis pöörduda kindlasti 
õppealajuhataja poole. Pärast 9. jaanuari ei 
saa eksamisoovi enam muuta. 

• 13.-16. jaanuaril toimub 
eksamivaliku kinnitamine. Selleks tuleb igal 
õpilasel anda isiklikult allkiri valitud 
eksamite sooritamise soovi kohta Riikliku 
Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse 
ametlikule blanketile. Allkirjade andmiseks 
koostatakse koolis klasside kaupa täpne 
ajagraafik, mis avaldatakse 5. jaanuari 
infolehes. Allkirjastamata eksamisoov on 
kehtetu. 

• 10. klasside õpilased, kes soovivad 
sooritada 2009.a. kevadel geograafia 
riigieksamit ja 11. klasside õpilased, kes 
soovivad sooritada majandusõpetuse 
koolieksamit, saavad 19. detsembrini 
registreeruda õpetaja Ü. Seevri juures.  

• Kooli õppenõukogu kinnitab 2009.a. 
eksamivalikud 29. jaanuaril. 

 

Uue klaveri fond 

• Vilistlaskoor asutab uue klaveri 
fondi ja lisab sellesse ka omapoolse 
algkapitali. Kutsume kõiki meie eeskuju 
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järgima, et järgmise juubeli eel võiks juba 
uue klaveri helid me kõrvu paitada!  

Annetada võib kogumiskasti, mis asub 
direktori kabinetis (ruum 207) ning 
ülekooliliste ürituste ajal aatriumis. Samuti 
on oodatud annetused vilistlaskogu arvele 
10220029539018 Ühispangas, selgituseks 
„Klaver". Kõigi annetanute nimed kantakse 
kroonikaraamatusse, mis on kogumiskasti 
lahutamatu osa ja saab hiljem kuuluma 
klaveri juurde. 

 

Sport 

• Tartu koolide talvistel 
karikavõistlustel kergejõustikus saavu-
tasid HTG noormehed juunioride klassis 
8 võistkonna konkurentsis tubli II koha. 
Individuaalselt võitis kõrgushüppe Ranno 
Koorep (12.c) 1.95ga. II koha saavutas 
Madis Salus (11.b) 800 m jooksus ja 4 x 200 
m teatejooksumeeskond koosseisus Lauri 
Savolainen (11.a), Ranno Koorep, Kristjan 
Muuli (11.c) ja Madis Salus. Kolmandaks 
tuli Lauri Savolainen 60 m jooksus. Vahur 
Steinberg (11.b) saavutas kuulitõukes tubli 
neljanda ja Kristjan Muuli kaugushüppes 
kuuenda koha. Õnnitleme! 

• Traditsioonilisel Tartu koolide 
jõuluturniiril võrkpallis harrastajatele 
saavutas esikoha HTG võistkond 
koosseisus: Laura Kaur (10.d), Kädi 
Böckler, Liis Starkopf (11.a), Merlin Paas 
(12.e), Roland Martin (10.c), Lauri Tamm 
(11.d), Taavi Tammekivi (12.a) ja Karl 
Haljasmets (12.d). Võistkonna parimateks 
tunnistati Merlin Paas ja Karl Haljasmets. 
Turniirist võttis osa 12 võistkonda. 
Õnnitleme! 

 

Toiduraha / Söömine 

• Jaanuarikuu toiduraha palume maksta 
ülekandega hiljemalt 31.detsembriks. 
Jaanuarikuu koolitoidu maksumus: tava- ja 
taimetoit 20 päeva*18.-=360, poisteports 
20*25.-=500.-.  

• Jaanuarikuu esimese nädala (05.-
09.12.2009) talongid saab 5. jaanuari 
hommikul klassijuhatajate käest. 
Järgnevate nädalate talongid saab kantseleist 
alates 5. jaanuarist 2009.a. 

 

Kooliarsti teated 

• Profülaktilisele läbivaatusele on 
oodatud järgmiste klasside õpilased: 

17.12.- 11.c klass 

18.12.- 12.a klass 

 

Eelteade 

• Koolivaheajal on koolimaja 
õpilastele suurpuhastuse tõttu suletud. 

• NB! Õpilaste garderoob tuleb 
vaheajaks puhtaks teha. Kõik sinna 
vedelema jäetud asjad viskab koristusfirma 
ära! 

• Talvine koolivaheaeg on 20. 
detsembrist 2008. - 4. jaanuarini 2009.a. 

 

 

 

 

 

Tulgu jõulud lõbusad,  

piparkoogid magusad.  

Et kõik Te soovid täituksid  

ja mured rõõmuks muutuksid.  

 

 

 

 

 

 

Jõulurahu kõigisse südameisse ja 
kosutavat talvepuhkust! Kohtume 
taas 5. jaanuaril! 


