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Juhtkond tänab
• õpetajaid Tiina Pluumi ja Age Salo
õpilaste ettevalmistamise eest emakeele
olümpiaadiks;
• õpetajaid Danica Kubi, Katrin
Ojaveeri, Ülli Roostoja ja Marcus
Hildebrandti õpilaste ettevalmistamise eest
inglise keele võistlusteks.
• 10.d ja 10.e klassi ning nende
klassijuhatajaid Aare Ristikivi ning
Toomas Jürgensteini lustaka Tammsaare
päeva korraldamise eest.

Olümpiaadid ja võistlused
• 24. jaanuaril toimunud emakeele
olümpiaadi Tartu piirkonnavoorus olid
parimad:
9.-10. klassid
6.-7. Madli Oras 10.e
11.-12. klass
3. Marit Sirgmets 12.d
5. Merike Reiljan 12.d
6. Liisa Jaakson 12.e
7. Minni Kumm 11.e
• 30.01. toimunud inglise keele
olümpiaadi Tartu voorust võtsid osa 22
õpilast (kuni 2 õpilast ühe kooli kohta). Meie
kooli õpilaste tulemused:
10.-12. klass
1. Kristjan Martin Kasterpalu 10.b
6.-7. Piret Karro 11.c
Kristjan Martin Kasterpalu on kutsutud
olümpiaadi lõppvooru, mis toimub 6.-7.
märtsil Tallinna Ülikoolis. Õnnitleme
• Tõlkevõistlusel Juvenes Translatores
tuli Eesti osalejate seast esimeseks Kairi
Kangro (12.b). Palju õnne!

Eelmisel nädalal
• Tammsaare päeval said
skulptuuride tegemises auhinna:

10.b - kõige tõetruum skulptuur
11.c - kõige naljakam skulptuur
11.d - kõige loomingulisem skulptuur

Koolimajas orienteerumises ja Tammsaare
leidmises oli kõige kiirem 10.b klass. Neile
järgnes 11.d klass ja kolmandaks jäi 11.e
klassi võistkond.
Täname ka kõiki teisi klasse, kes mängudest
osa võtsid!

Õpetajad
• Laupäeval, 31. jaanuaril toimus
Tallinnas, Estonia kontserdisaalis koori- ja
puhkpillimuusika aastapreemiate üleandmine
ning kultuuriministri vastuvõtt, kuhu oli
kutsutud ka meie kooli muusikaõpetaja Ülle
Keerberg.
• Õpetaja Olga Kornilova andis Hea

kolleegi taldriku edasi huvijuht Uve
Saarele. Õnnitleme!

Õppetöö
• 3. veebruaril tähistame Tartu
rahulepingu aastapäeva. Meie kooli
vilistlase ja riigikogu liikme Trivimi
Velliste päevateemaline loeng  kõikidele
10. klasside õpilastele toimub aulas  kell
12.15 - 13.45.
• Õpetaja Siim Oks osaleb 2.-3.
veebruaril täiendkoolitusel, õp. M. Reemann
on haige.
Muudatused tunni- ja ruumide plaanis:

E  02.02.

10.a 5.-6. tund füüsika õp. M. Kask – 220

11.b 5.-6. tund iseseisev töö füüsikast õp.
K. Punga - 144

T  03.02.

10.a 3. tund geograafia õp. Ü. Seevri - 227

11.e 4. tund bioloogia õp. S. Kaarna – 225

12.a 5.-6. tund matemaatika kogu klassile
õp. Ü. Hüva - 136

12.b 7.-8. tund matemaatika kogu klassile
õp. Ü. Hüva - 136

12.d 7.-8. tund jääb ära

HTG INFO
Nr. 19

02. veebruar  2009



2

E  09.02.

12.d – 1.-2. tund dr. M. Punabi loengruumis
225, kunstiajaloo (õp. M. Hommik) tundi ei
toimu

T  10.02.

11.b 1.-2. tund inglise keel õp. A. Tartu –
203

11.c 1.-2. tund inglise keel õp. A. Tartu –
203

11.d 1.-2. tund inglise keel õp. A. Tartu -
203

11.e 1.-2. tund ajalugu õp. K. Punga – 144

7.-8. tund kirjandus õp. T. Pluum -
102

12.c 1.-2. tund kirjandus õp. T. Pluum –
102

7.-8. tund bioloogia õp. S. Kaarna –
225

12.e – 1.-2. tund dr. M. Punabi loeng ruumis
225

7.-8. tund ajalugu õp. M. Käppa –
141

• Õnnetund toimub teisipäeval,
3. veebruaril kell 15.30 ruumis 221.
• Neljapäeval, 5. veebruaril kell 13.00
esineb  Eestis elav Briti ajakirjanik Abdul
Turay auditooriumis loenguga, millest
võtavad osa 12.b, 12.c ja 12.d klasside
inglise keele rühmade õpilased. 5. tund (kell
12.15 -13.00) toimub nagu tunniplaanis ette
nähtud.

Lõpueksamid
• 30. jaanuaril lõppes riigieksamite
valik. Juba 25. aprillil kirjutavad 174 meie
kooli abiturienti lõpukirjandit. Lisaks
sooritab inglise keele eksami 166, saksa
keele eksami 11, vene keele eksami 1,
prantsuse keele eksami 3, matemaatika
eksami 131, ajaloo eksami 75,
ühiskonnaõpetuse eksami 81, bioloogia
eksami 59, geograafia eksami 89, keemia
eksami 44 ja füüsika eksami 22 õpilast.
Koolieksamiks valiti järgmisi aineid:
informaatika, rootsi keel, inimese- ja
majandusõpetus, bioloogia, religioonilugu,
kunst, filosoofia, kirjandus. 12 abiturienti on

avaldanud soovi sooritada koolieksam
uurimistööna.

Teated
• TÜK Meestekliiniku arst dr. Margus
Punab jätkab loenguid 12. klassides teemal
”Mis on tervis ja kuidas seda hoida”.
Loengud toimuvad:

12.d klassile - 09.02. – kell 8.15 ruumis
225

12.e klassile - 10.02. – kell 8.15 ruumis
225

Kõigi õpilaste osavõtt loengust on väga
soovitatav/vajalik!

• 29. jaanuaril sõlmis HTG koostöö-
leppe TTÜ-ga. HTG õpilastel avaneb sellega
seoses võimalus osaleda TTÜ Teaduskooli
kursustel, leida endale TTÜst  uurimistöö
juhendaja, minna TTÜsse suvepraktikale ja
palju muud. Lisainfo aineõpetajatelt ja
Anna-Liisa Jõgilt.
• TTÜ kutsub Teaduskooli
kursustele Tartus!
Kosmeetiliste kreemide valmistamise
kursusel on HTG õpilastele 8 kohta - kes
ees, see mees!
Geodisaini kursus avatakse Tartus soovijate
olemasolul.
Lisainfo stendilt. Registreerimine Anna-
Liisa Jõgi juures (aljogi@htg.tartu.ee).
• Ajalooring kutsub kõiki huvilisi
esmaspäeval, 2. veebruaril kell 16 ruumi 107
kuulama teist osa XX sajandi lõpu
populaarse muusika ülevaatest. Selgitusi
jagavad Madis Hurt (11.b) ja Ants Siim
(12.d).
• Teisipäeval, 3. veebruaril kell 10.35
palutakse aulasse toole tõstma 10.c klassi
noormehi.
• Kolmapäeval, 4. veebruaril algusega
kell 15.30 toimub ruumis 204
klassivanemate ümarlaud. Klasside poolt
esitatud õppetööd ja koolitöö korraldust
puudutavatele küsimustele vastavad direktor
Ott Ojaveer ja õppealajuhataja Aime Punga.
• Neljapäeval, 5. veebruaril kell 15.00
toimub Mart Reiniku Gümnaasiumis Tartu
linna kõnevõistlus, millest võtavad osa ka
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meie kooli õpilased Hardi Pertel (11.a) ja
Toomas Treikelder (10.a).
• Neljapäeval, 5. veebruaril algusega
kell 18.00 toimub aatriumis HTG koolimissi
2009 valimine. Oodatud on rohkearvuline
publik!
• Õppealajuhataja Aime Punga viibib
6.-10. veebruarini töökohustuste täitmisel
Viljandis.
• Põhja-Ameerika ülikoolide teabe-
keskus koostöös TÜ Keelekeskusega kutsub
huvilisi tasulisele TOEFEL-testi
ettevalmistuskursusele.
Lisainfo www.ut.ee/ameerika või
liisi.lembinen@ut.ee

Õpilaste tegemised
• Ülelinnalise õpilasürituse "Tunne
oma kodulinna ettevõtteid" raames käisid
meie kooli õpilased 19. jaanuaril õppekäigul
veterinaar- ja loomakasvatustoodete
hulgimüügiga tegelevas firmas DIMELA.
Täname DIMELA töötajaid lahke ja
huvitava vastuvõtu eest!

Klasside tegemised
• Reedel, 6. veebruaril toimub 12.b
klassi ööakadeemia

Sport
• Eesti juunioride talvistel
kergejõustikumeistrivõistlustel tuli kahe-
kordseks võitjaks Siiri Ladva (11.a) - 60m
läbis ta 7,97ga ja 300m 41,22ga. Teise koha
saavutas teivashüppes Riina Soo (11.c)
3.10ga. Teiste meie võistlejate tulemused:
Jaana Hiljurand (10.b) - kaugushüpe 5.39
(6.), kolmikhüpe 10.95 (9.)
Madis Salus (11.b) - 800m jooks 2.04,08 (7.)
Ermo Tikk (10.b) - 10.00,56 (7.)
Lauri Savolainen (11.a)  - 60m tõkkejooks
8,86 (13.)
Risto Võsaste (11.c) - 300m jooks 38,42
(17.)
• Põhjamaade noorte meistrivõistlustel
suusatamises Norras Folldalis

saavutas Kati Tammjärv (10.a)

neidude klassikasprindis 35. koha ja

5 km vabastiilisõidus 27. koha.

Kooliarsti teated
• Profülaktilisele läbivaatusele

oodatakse järgmiste klasside õpilasi:

E 02.02. - K 04.02. - 11. klassid
(profülaktilisel kontrollil käimata õpilased)
N 05.02. -  12.d
R 06.02. – 12.d

Konkursid ja võistlused
• Cobham Hall´i tütarlastekool
Inglismaal on pannud välja õppestipendiumi
850000EEK väärtuses ühele eestlasest 9. või
10. klassi õpilasele, kes soovib omandada
rahvusvahelist keskharidust /International

Baccalaureate/. Täpsem info konkureerimise
kohta stendilt ja Evelin Klimenkolt
(evelin@evenor.ee).
• Fotovõistluse "Looduse aasta foto"
tööde esitamise tähtaeg on 16. märts.
Auhinnad on korralikud. Info:
www.looduseomnibuss.ee

• Moedisainerikonkurss SuperNoova
moehuvilistele gümnasistidele.
SuperNoovale pürgivate rõivakunstnike
kahte kavandit lõppvõistlusele planeeritavast
kollektsioonist oodatakse 16. aprilliks.
Täpsem info võistluse tingimuste kohta:
www.supernoova.ee
• Esseekonkurss „Keeled on tähtsad!“
Essee võib olla autori valitud keeles.
Võistlustöö esitamise tähtaeg on 16.
veebruar. 0Täpsemat informatsiooni saab
huvi korral oma keeleõpetajalt.


