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Juhtkond tänab 
• kolme kooli kohtumisel edukalt esinenud 
õpilasi ja neid ette valmistanud õpetajaid 
Kristiina Pungat, Aare Ristikivi, Age Salo, 
Tiina Pluumi, Helgi Teringut, Ülle 
Keerbergi, Ljubov Titovat, Olga Kornilovat, 
Olga Titovat, Merille Hommikut ja 12.b 
klassi õpilast Madis Hurti ning vilistlast Ants 
Siimu. 
• Minea Kaplinskit ja Silver-Markus 
Käppat, kes kirjutasid Tervise Arengu 
Instituudile eduka rahataotluse ökonädala 
läbiviimiseks.  
• kooli õpilaskogu fantaasiapäeva "Pulmad 
ja matused" ettevalmistamise ja läbiviimise 
eest. 

Õppetöö 
• Õpetaja A. Ristikivi viibib 23. ja 24. 
novembril inimõigustealase projekti üritustel 
Viinis, õpetajad M. Reemann ja S. Oks 
osalevad 17. novembril täiendkoolitusel. 
Õpetajad A. Mägi ja K. Punga on haiged. 

Muudatused tunniplaanis 
Esmaspäev, 16.11. 
10.a 5.-6. tund iseseisev töö 
informaatikast õp. L. Jõgi – 206 
10.c 5.-6. tund bioloogia õp. U. Kokassaar 
– 227 
 7.-8. tund jääb ära 
11.b 7.-8. tund informaatika jääb ära 
12.a 7.-8. tund jääb ära 
 
Teisipäev, 17.11 
10.a 3.-4. tund loeng kooli ajaloost 
huvijuht U. Saar – 202 
10.b 7.-8. tund loeng kooli ajaloost 
huvijuht U. Saar – 221 
10.c 4. tund kirjandus õp. T. Pluum - 144 
11.a 7.-8. tund jääb ära 
11.c  5.-6. tund eesti keel õp. H. Tering – 
105 (7.-8. tund jääb ära) 
11.d 5.-6. tund keemia õp. H. Pähno – 217 
(7.-8. tund jääb ära) 
12.a 1.-2. tund kogu klassil matemaatika 
õp. H. Kiisel – 135 

 3. tund eesti keel õp. A. Salo – 144 
 4. tund iseseisev töö eesti keelest õp. 
A. Salo – 139 
12.b 1.-2. tund eesti keel õp. A. Salo – 107 
 7.-8. tund jääb ära 
12.c 3. tund filosoofia õp. T. Jürgenstein – 
213 
4. tund filosoofia õp. T. Jürgenstein – 203 
7.-8. tund jääb ära 
12.d 1.-2. tund filosoofia õp. T. 
Jürgenstein - 213 
12.e 1.-2. tund inimeseõpetus õp. A.-L. 
Jõgi - 221 
7.-8. tund eesti keel õp. A. Salo - 107 
 
Kolmapäev, 18.11. 
10.a 3.-4. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 
220 
10.d 5.-6. tund kirjandus õp. T. Pluum – 
102 
 7.-8. tund jääb ära (ka prantsuse keel 
õp. T. Niitvägi-Hellamaa) 
11.b 1.-2. tund inglise keel kogu klassil 
õp. K. Ojaveer – 220 
 3.-4. tund kehaline kasvatus õp. A. 
Saarva/P. Parisoo - 228 
 
Neljapäev, 19.11 
10.d 1.-2 tund ajalugu õp. A. Ristikivi - 
227 
 
Esmaspäev, 23.11. 
10.d 2. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 
141 
12.b 3.-4. tund ajalugu K. Punga – 141 
11.d 5.-6. tund eesti keel õp. H. Tering – 
141 
11.e 7.-8. tund jääb ära 
• Esmaspäeval, 16. novembril kell 15.45  
algab füüsika järelarvestus õp S. Oks (202)  
ja kirjanduse järelarvestus õp T. Pluum 
(102). Kunstiõpetuse järelarvestus on 
teisipäeval, 17. novembril kell 15.35 ruumis 
203. 
Teisipäeval, 17.11 kell 15.30 saavad ruumis 
221 sooritada järelarvestusi õpilased, 
kellel langesid kahe järelarvestuse ajad 
kokku. Sellisel juhul tuleb õpilasel: 
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*kindlasti sooritada suuline arvestus õigel 
ajal; 
*valida aine, milles ta sooritab järelarvestuse 
ettenähtud ajal; 
*teavitada teise aine õpetajat 
kokkulangevusest, paludes luba sooritada 
järelarvestus selles aines 17. novembril. 
17.11. 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 on koolipäeva 
jooksul tundidest puudunud, on õpetajatel 
õigus mitte lubada sel päeval toimuvatele 
järelarvestustele. 

Olümpiaadid 
• Esmaspäeval, 16. novembril korraldavad 
keemiaõpetajad E. Paabo ja H. Pähno 
auditooriumis keemiaolümpiaadi 
koolivooru. Ülesannete lahendamine algab 
kell 12.15 
• Neljapäeval, 19. novembril viivad 
füüsikaõpetajad M. Reemann ja S. Oks läbi 
füüsikaolümpiaadi koolivooru. Ülesannete 
lahendamine algab auditooriumis kell 12.15. 

Õpetajad 
• Inglise keele õpetajad tänavad 11.a 
klassi õpilase Anna Maria Punabi ema 
koolile annetatud inglise keele 
lisamaterjalide eest. 
• Neljapäeval, 19. novembril kell 14.00 on 
kõik reaalainete õpetajad oodatud õpetajate 
tuppa, et veel kord nõu pidada viie kooli 
võistluse korraldamise üle.  

Õpilased 
• Ajalooringis töös osalejate otsuse 
kohaselt on ringi juht ehk 
kindralsuperintendant Madis Hurt (12.b). 
Palju õnne! 
• 7. novembril toimus HTGs Lastekaitse 
Liidu ja Eesti Õpilasesinduste Liidu 
koostöös noortediskussioon "101 last 
Toompeale", mille peakorraldajaks oli 
Maarja Helena Meriste(11.d) ning abiks 
Kristjan Martin Kasterpalu(11.b) ja Evelin 
Roots(11.d). Eesti Õpilasesinduste Liit tänab 

HTGd vastutulelikkuse eest ning kõiki 
osalejaid ja korraldajaid! 
• 11. novembril oli abiturientidel võimalus 
Tartu Kohtumajas jälgida kahte 
kohtuistungit. Täname kohtunik Anneli 
Tanumit protsesside kommenteerimise ja 
õpilaste arvukatele küsimustele vastamise 
eest. 
• Sellel aastal Pärnus toimunud kolme kooli 
kohtumisel (KoKoKo) võeti ainealaselt 
mõõtu võistkondadena. I koha vääriliseks 
osutus HTG seltskond koosseisus Kaisa Jõgi 
12.e, Kadri Kapp 12.d, Peeter Juhkam 12.d, 
Merilin Lukk 12.d ja Anu-Liis Laar 11.c. 
III koht kuulus samuti HTG võistkonnale, 
kuhu kuulusid Careelika Liisi Kuik 11.d, 
Mirjam Ait 11.d, Teele Liisi Szava-Kovats 
12.e, Minni Kumm 12.e ja Janika Jaal 12.d. 
Ehkki mälumänguks koostati võistkonnad 
üldiselt erinevate koolide õpilastest, koosnes 
võidu pälvinud võistkond peamiselt 
treffneristidest: Madis Hurt 12.b, Laura Valli 
11.c, Mirjam Ait 11.d, Erika Värimäe 11.d, 
Anu-Liis Laar 11.c. 
Kõik huvilised saavad KoKoKo-st valminud 
filmi vaadata kolmapäeval, 18. novembril 
kell 11.55 auditooriumis. 
• 10.d ja 11.d klasside õpilased käisid koos 
klassijuhatajatega 14. novembril Rakvere 
teatris vaatamas etendust „Cyrano de 
Bergenac“. 
• Vabariiklikel matemaatikaõpetajate 
päevadel esinesid nii segakoor Anima 
solistid kui Tantsutaldade valikkoosseis. 
Täname! 
• Reedel, 20. novembril peavad 
ööakadeemiat 10.a ja 11.a klass ning nende 
klassijuhatajad. 
• 19. novembril osaleb töövarjupäeval 38 
meie kooli abiturienti.  

Teated 
• Täna, 16. novembril kella 11.40 - 12.30ni 
on 12. klasside õpilastel aulas vajadusel 
võimalus lõpualbumi jaoks uuesti pildistada. 
• Täna, 16. novembril kell 16.00 algab 
auditooriumis klassidevaheline mälumäng. 
• Lingvistikaülesannete lahendamisest 
huvitatud õpilased on oodatud teisipäeval, 
17. novembril kell 15.30 ruumi 107. Paneme 
paika olümpiaadiks valmistumise plaani. 
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• Sel teisipäeval, 17. novembril kell 15.45 
esineb ajalooringis Enrico Talvistu, kelle 
juhtimisel liigutakse "Kalevipoja radadel". 
Kõik huvilised on oodatud! 
• Klassivanemate ümarlaud, millele 
järgneb õpilaskogu üldkoosolek, toimub 
kolmapäeval, 18. novembril kell 15.30 
ruumis 204. Klassivanemate küsimustele 
vastavad direktor ja õppealajuhataja. Osa 
võtma on palutud kõik klassivanemad ning 
õpilaskogu esindus. 
• HTG inglise keele tõlkevõistlus toimub 
neljapäeval, 19. novembril kell 14.00 ruumis 
303.  
• Hambaarst Ülle Hansson ootab meie 
kooli õpilasi TÜ Stomatoloogia 
Polikliinikusse (Raekoja plats 6, III korrus) 
profülaktilisele hammaste kontrollile: 
11.a klassi õpilasi esmaspäeval, 16.11 kell 
12.00  
11.b klassi õpilasi reedel, 20.11. kell 11.50  
11.c klassi õpilasi kolmapäeval, 18.11. kell 
11.50 
11.d klassi õpilasi esmaspäeval, 23.11. kell 
12.00  
11.e klassi õpilasi kolmapäeval, 25.11. kell 
11.50 
Päeval, mil klass läheb 
stomatoloogiapolikliinikusse kontrollile, on 
õpilastel lubatud einestada I söögivahetunnil 
pärast 3. tundi. 
• Neljapäeval, 19. novembril on 
doonoripäev. TÜ Kliinikumi verekeskus 
ootab doonoreid aulas kell 10.30-14.00. 
Doonor peab olema vähemalt 18-aastane, 
kaaluma enam kui 50 kg ning olema terve ja 
hommikul korralikult söönud. Kindlasti 
tuleb kaasa võtta pildiga isikut tõendav 
dokument (ID-kaart või juhiluba). 
Küsimustega palutakse pöörduda kooli 
medõe Stella Nuusti poole. 
• 20.-21. novembrini toimuvad Jõgeval 
Betti Alveri luulepäevad. Meie koolist 
sõidavad Tartu linna esindama kolm 
näiteringi. Näitlejatega sõidab kaasa õpetaja 
Mall Matto. Buss väljub reedel, 20. 
novembril kell 16.00 Vanemuise alumisest 
parklast. 
• Laupäeval, 21. novembril kella 10.00 - 
13.00-ni toimub maja II korruse klassides 
geograafia linnaolümpiaad. 

• 21.- 22. novembrini toimub meie koolis 
väitluse meistrivõistluste I etapp. Seoses 
kahe suurürituse toimumisega koolis 
palutakse õpilastel laupäeval koolimajja 
mitte tulla. 
• Maarja Kooli õpetaja Külli Kasesalu 
ootab 12.d klassi õpilasi savikotta oma töid 
lõpetama 23. novembril kell 16.15. 

Sport 
• Sloveenias toimunud U-17 EM-il 
sulgpallis osales Eesti koondises ka Gert 
Kuusik (10.a). Võistkondlikul turniiril kaotas 
Eesti võistkond kõik 3 matši: Rumeeniale, 
Küprosele ja Poolale. Individuaalturniiril 
jõudis Gert 2 võiduga kolmandasse ringi. 

Koostöö ülikoolidega 
• 4. detsembril toimub TTÜ Spordihoones  
Eesti suurim robotivõistlus Robotex 2009. 
Ürituse raames on välja kuulutatud ka 
õpilaste joonistus- ja esseevõistlus, mille 
auhinnafond on üle 8000 krooni! Lisainfo 
stendil või www.robotex.ee. 
• TTÜ kutsub ettevõtlikke gümnasiste 
Junior Management University seminaridele 
juhtimisest, ettevõtlusest ja suhtlemisest. 
Seminarid toimuvad Tallinnas, on tasuta 
ning nendel osalemiseks on vaja eelnevalt 
registreeruda. Vaata lisa: 
www.majandus.ttu.ee 
• TÜ Teaduskool kutsub osalema kursusel  
"Eesti meditsiin - ajalugu ja tänapäev". 
Lähem info ja registreerumine kuni 16. 
novembrini aadressil 
http://www.teaduskool.ut.ee/meditsiinikursu
sed 

Õpilaskogu teated 
• Fantaasiapäeva toimkond tänab kõiki 
abilisi ja aktiivseid koolinoori, kes üritusest 
osa võtsid. Ootame järgmisel korral 
arvukamat osavõttu! 
• HTG õpilaskogu liikmed Kristjan Martin 
Kasterpalu, Veiko Strauss, Triin Luha, 
Elisabeth Sinipalu ja Toomas Laigu ootavad 
treffneristide mõtteid õpilaskogu tegevuse ja 
ülekooliliste ürituste kohta. Tule ja räägi, 
Sind võetakse kuulda! 
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Söökla teated 
• Sööjate puudumise tõttu lõpetab söökla 
talongitoidu pakkumise vahetunnil 9.40-
9.50. Õpilasi oodatakse sööma klassile ette 
nähtud söögivahetunni ajal. 
• Detsembrikuu toiduraha palume maksta 
ülekandega hiljemalt 25. novembriks. 
Detsembrikuu koolitoidu maksumus:  
*kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal 
(tava- ja taimetoit 16 päeva x 18.- = 288.-, 
poisteports 16 päeva x 25.- = 400.-);  
*kui õpilane ei söö arvestuste nädalal (tava- 
ja taimetoit 11 päeva x 18.- = 198.-, 
poisteports 11 päeva x 25.- = 275.-).  
Talonge väljastatakse kantseleist alates 27. 
novembrist. 

Kooliarsti teated 
• Kooliarst ootab profülaktilisele 
läbivaatusele: 
E 16.11. - 10.c 
T 17.11. – 10.c 
K 18.11. – 10.c 
N 19.11. – 10.c 


