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Õpetajad
• Õpetaja Tiiu Kreegipuu
saavutas ajalooalaste metoodiliste
materjalide üleriigilisel konkursil II-III koha
ning pälvis ka „Koolibri” eriauhinna.
Õnnitleme!
• Õpetaja Mall Matto andis Hea

kolleegi taldriku edasi õpetaja Olga
Kornilovale. Õnnitleme!

Eelmisel nädalal

• HTG mälumäng

Kohal oli 15 võistkonda ning tulemused olid
järgmised:

I koht (58p) - "Auto" (Tõnis Tasa, Maksim
Buldakov, Taavi Karelson, Simmo
Stockholm)12.b
II koht (57p) - "9 ja pool näppu" (Priit Lille,
Jüri Mälberg, Juhan Valge, Mihkel Sarv)12.b
II koht (57p) - "Pall" (Jaak Sõnajalg,
Karmen Kütt, Karl Ehatäht, Vahur
Steinberg)11.b
IV koht (56p) - "Õpetajad" (Kristiina Punga,
Age Salo, Anna-Liisa Jõgi, Siim Oks)
V koht (53p) - "Autokuusk" (Morten
Vaalma, Ats Kuldkepp, Jaanus Vogelberg,
Paul-Gunnar Loorand) MHG
VI koht (50p) - "Villased" (kodanikud Tars,
Laar, Aloel ja Valli) 10.c
VI koht (50p) - "12e" (Liisa Jaakson, Liina
Pappa, Tiit Loim, Martin Altoja) 12.e

Õppetöö
• Kolmapäeval, 21. jaanuaril
kell 15.45 saavad ruumis 221 sooritada
järelarvestusi õpilased, kellel langesid
kahe järelarvestuse ajad kokku või kes
mõjuval põhjusel ei saanud järelarvestust
õigel ajal sooritada. Õpetajad teatavad II
perioodi järelarvestuste hinded reedel, 23.
jaanuaril.
• TÜK Meestekliiniku arst dr. Margus

Punab peab kõikidele 12. klassidele loengu
teemal ”Mis on tervis ja kuidas seda
hoida”. Loengud toimuvad:
12.a klassile - 19. jaanuaril kell 8.15
ruumis - 225

12.b klassile – 21. jaanuaril kell 8.15
ruumis - 144

12.c klassile - 20. jaanuaril kell 8.15
ruumis - 225

12.d klassile - 10.02. - aeg ja ruum
järgmises infolehes

12.e klassile - 09.02. – aeg ja ruum
järgmises infolehes

Kõigi õpilaste osavõtt loengust on väga
soovitatav/vajalik!

• Õpetaja Ü. Hüva osaleb
täiendkoolitusel 23. jaanuaril ning õpetaja S.
Oks 26.-27. jaanuaril.
Muudatused tunni- ja ruumide plaanis
seoses loengute ja õpetajate täiendkoolitusel
viibimisega:

K 21.01.

10.b 1.-2. tund kunstiajalugu õp. P. Beier
– 213

7.-8. tund matemaatika õp. H. Kiisel
– 135

11.a 1.-2. tund matemaatika õp. H. Kiisel
– 135

7.-8. tund kehaline kasvatus õp. A.
Saarva/P. Parisoo

12.b 1.-2. tund dr. M. Punabi loeng – 144

7.-8. tund kunst õp. P. Beier – 203

R 23.01.

10.a 5.-6. tund matemaatika õp. L. Jõgi –
136

11.d 3. tund keemia õp. H. Pähno – 202

4. tund matemaatika õp. L. Jõgi - 202

12.a 3.-4. tund matemaatika õp. L. Jõgi –
136
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E 26.01.

10.a kooli 3. tunniks

3.-4. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 227

5.-6. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136

10.c 3. tund ajalugu õp. T. Kreegipuu -
107

11.a 2. tund bioloogia õp. S. Kaarna – 225

11.a klassi infominutid toimuvad ruumis
213 ja need viib läbi matemaatikaõpetaja H.
Kiisel.

12.b 3.-4. tund matemaatika õp. Ü. Hüva –
136

5.-6. tund muusika õp. Ü. Keerberg –
220

kunstiajaloo tundi (õp. P. Beier 26.01.) ei
toimu.

12.d 3. tund kunstiajalugu õp. M. Hommik
– 221/217

• 11.a ja 11.b klassi EMÜ

tehnoloogiaid tutvustav praktikum

„Kümme meest räägivad veest“ esimene
tund toimub teisipäeval, 27. jaanuaril kell
15.35 geograafia klassis (ruum 227).
Praktikumi toimumise eest seisab hea meie
kooli vilistlane Juhani Püttsepp.

Lõpueksamid
• Kõigil riigieksamitele registreerunud

õpilastel on võimalus eksamisoovi muuta
veel kuni 20. jaanuarini.

Eksamisoovi muutmise või
registreerimislehel oleva vea korral tuleb
igal õpilasel isiklikult pöörduda
õppealajuhataja poole. Pärast 20.
jaanuari ei ole võimalik teha mingeid
muudatusi. 

Kolmapäeval, 21.jaanuaril trükitakse välja
Riiklikusse Eksami- ja
Kvalifikatsioonikeskusesse (REKK)
saadetavad registreerumisnimekirjad ning
nende allkirjastamine toimub 21.-27.
jaanuarini õppealajuhataja kabinetis
(ruum 209).

12.a - K 21.01. pärast 3. tundi

12.b - T 27.01. pärast 4. tundi

12.c - R 23.01. pärast 3. tundi

12.d - T 27.01. pärast 6. tundi

12.e - R 23.01. pärast 4. tundi

10.a - K 21.01. pärast 6. tundi

10.b - R 23.01. pärast 2. tundi

10.c - K 21.01. pärast 2. tundi

10.d - K 21.01. pärast 2. tundi

10.e - K 21.01. pärast 6. tundi

Kui õigel allkirjastamise päeval ei ole mingil
väga mõjuval põhjusel võimalik allkirja
anda, tuleb seda tegema tulla esimesel
võimalusel.

Viimane päev eksamisoovi allkirjaga
kinnitada on neljapäev, 29. jaanuar. 30.
jaanuaril saadab kool registreerimislehed
Tallinnasse, Riiklikusse Eksami- ja
Kvalifikatsioonikeskusesse.

NB! Allkirjastamata eksamisoov on
kehtetu - seega palun kõigil õpilastel, kes
on riigieksamitele registreerunud kanda
hoolt selle eest, et tema eksamisoov saaks
allkirjastatud.

• Uurimistöö lõpueksamina

Õpilased, kes soovivad ühte koolieksamit
sooritada uurimistööna, peavad hiljemalt 20.
jaanuariks tooma õppealajuhatajale avalduse,
milles on ära märgitud eksamiaine ning
uurimistöö teema.

Teated
• NB! Õppimisvõimaluste

tutvustamine Stockholmi Kõrgemas
Majanduskoolis Riias lükkub edasi 26.
jaanuarile – kell 12.00 auditooriumis.
Tutvustust viib läbi meie kooli vilistlane
Taavi Mandel.

• Ajalooring kutsub üles tegema
ajalugu - esmaspäeval, 19. jaanuaril kell 16
on ruumi 141 oodatud kõik, kes tahavad
osaleda esimesel videokonverentsil Eesti ja
Jeruusalemma vahel. Selline kohtumine
holokaustis ellujäänuga on Eesti ajaloos
esmakordne.
• Alates 19. jaanuarist toimuvad
segakoori proovid esmaspäeviti ja
kolmapäeviti kõikidele häälerühmadele
koos.
• HTG kõnevõistlus toimub
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neljapäeval, 22. jaanuaril algusega kell 16.00
auditooriumis. Kõigil, kes tahavad võistlema
hakata, tuleb kodus ette valmistada
viieminutiline kõne teemal "Muutuste
ootus". Võistlusele saab registreeruda 20.
jaanuarini oma eesti keele õpetaja juures!
• Neljapäeval, 22. jaanuaril osalevad
Ott Ojaveer, Aime Punga ja Anna-Liisa Jõgi
Tartu Ülikooli ja TÜ-ga koostöölepingut
omavate 17 üldhariduskooli  koostöö-
seminaril.
• Esmaspäeval, 26. jaanuaril on
Ott Ojaveer, Aime Punga ja Anna-Liisa Jõgi
Tallinna Tehnikaülikoolis sõlmimas
koostöölepingut TTÜ ja HTG vahel.
• Neljapäeval, 29. jaanuaril algusega
kell 15.30 toimub õpetajate toas
õppenõukogu koosolek.

Üritused

• ABITURIENTIDE “SAJA PÄEVA

BALL” 2009 toimub 28. veebruaril 2009
kell 19.00 – 24.00 Vanemuise
Kontserdimajas. Balli perenaise ja peremehe
valimine toimub teisipäeval, 20. jaanuaril
kell 15.00 Tartu LV haridusosakonna saalis
(Raekoja plats 12, II korrus).
ISETEGEVUSKAVADE ÜLEVAATUS
toimub teisipäeval, 27. jaanuaril kell 15.00
Tartu Mart Reiniku Gümnaasiumi saalis
(Vanemuise 48, Väikese Vanemuise vastas).
NB! Vajalik eelregistreerimine. Täpsem
informatsioon õpilaste infostendil.

BALLI PILETID: 100.- krooni kuni 27.
veebruarini, 150.- krooni 28. veebruaril
(balli päeval).

Sport
• Kati Tammjärv (10.a) sai
N-18 vanuseklassi Eesti meistriks
suusatamise klassikasprindis. Õnnitleme!

Kooliarsti teated
• Profülaktilisele läbivaatusele
oodatakse järgmiste klasside õpilasi:

E  19.01. - 11.d
T  20.01. - 11.d
K  21.01. - 11.d
N  22.01. - 12.b

R  23.01. - 11.d

Konkursid ja võistlused
• Tiigrihüppe Sihtasutus kuulutas
välja õpilasvõistluse "Lõksud internetis",
kuhu esitatavate koomiksite, videote jms
tähtaeg on 04.veebruar. Lisainfo:
www.tiigrihüpe.ee - uudised. Peaauhind on
Wii.
• United World College Eesti Ühing

on välja kuulutanud stipendiumikonkursi
UWC rahvusvahelistesse koolidesse.
Konkurss on avatud 10. ja 11. klassi
õpilastele ning sel aastal on pakkumisel
täisstipendiumid Norrasse, Itaaliasse ja
Walesi. Täpsem info õpilaste infostendil
ning www.uwc.ee. Dokumentide esitamise
tähtaeg on 20.veebruar.

• Räppimiskonkurss – “Räpp pole
gräpp!” Linnaraamatukogu  kutsub 9.-12.
klassi noori räppimisvõistlusele. Teema:
emakeele ja isamaa ülistus. Esineda võib
üksinda, kahekesi või grupiga. Ühe etteaste
kestvus maksimaalselt 2 minutit. Keel: eesti,
vene või inglise. Pane oma mõtted isamaast
ja emakeelest räpivormis kirja ja saada 16.
jaanuar - 27. veebruar aadressile
triinu.univer@luts.ee. Kirja palutakse panna
ka kontaktandmed (meiliaadress, telefon),
esinejanimi või grupi nimi, enda pärisnimi
või pärisnimed, vanus, kool ja klass.
Kui sa osutud valituks, saad 2. märtsil
raamatukogus teiste omataoliste seas
võistelda. Parimatele auhinnad!

Toiduraha

• Veebruarikuu toiduraha palume
maksta ülekandega hiljemalt 28. jaanuariks.
Veebruarikuu koolitoidu maksumus: kui
õpilane sööb ka arvestuste nädalal (tava- ja
taimetoit 18päeva*18.- = 324.-, poisteports
18*25.- = 450.-); kui õpilane ei söö
arvestuse nädalal (tava- ja taimetoit 13
päeva*18.- = 234.-, poisteports 13*25.- =
325.-). Talonge väljastatakse kantseleist 29.
ja 30. jaanuaril.


