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Juhtkond tänab
• Õpetajaid Age Salo ja Tiina Pluumi
õpilaste ettevalmistamise eest emakeele-
olümpiaadiks.

Õppetöö
• 29. jaanuaril osaleb õpetaja K. Punga
täiendkoolitusel, õppeekskursioonile
Tallinnasse sõidavad kell 8.00 10.b ja 10.c
klassi õpilased koos klassijuhatajate A.
Saarva ja E. Paaboga ning 12.c klass koos
klassijuhataja L. Jõgiga alustab sõitu kell
12.00.

Tunniplaani muudatused
reedel, 29. jaanuaril

11.b 5.-6. tund matemaatika õp. H. Kiisel
– 135

11.c 3.-4. tund ajalugu õp. T. Kreegipuu –
105

11.e 3.-4. tund matemaatika õp. E. Timak
– 139

12.a 1.-2. tund matemaatika õp. H. Kiisel -
135

12.d 1.-2. tund ajalugu /TÜ praktikant/ -
144

12.e 3.-4. tund ajalugu /TÜ praktikant/ -
144

keemia eksamikursuse tund 7.-8. tunni ajal
jääb ära

7.-8. tunni ajal jääb ära rootsi keele tund

õpetaja A. Saarva tunde asendab õp. P.
Parisoo

esmaspäev, 01.02.

11.a 2. tund füüsika õp. S. Oks - 102

11.b 2. tund matemaatika õp. H. Kiisel –
135

3. tund ajalugu õp. K. Punga – 144

11.c 23 tund matemaatika õp. E.
Timak - 139

12.a 23 tund filosoofia õp. T. Jürgenstein -
203

12.b 3.-4. tund matemaatika õp. H. Kiisel
– 135

Õpilased
• Riigikohtu kaasuskonkursil saavutas
Taavi Linnus (11.d) II koha.

Õpetajad
• Neljapäeval algab kell 15.30
õppenõukogu, kus kinnitatakse õpilaste
eksamivalikud.

Teated
• 18. jaanuaril külastasid HTG-d Tallinna
Prantsuse Kultuurikeskuse asedirektor
Jacqueline Plessis, TÜ prantsuse keele lektor
Clotilde Beckand ja Eesti Prantsuse Keele
Õpetajate Ühingu esinaine Katrin Meinart.
Külalised kohtusid HTG direktoriga,
tutvusid koolimaja ja prantsuse a-keele
rühmade õpilastega, tutvustasid
frankofoonia-alast tegevust Eestis ja
maailmas ning tänavad koolipere lahke
vastuvõtu eest.
• Teisipäeval, 19.jaanuaril, jagas vilistlane
(2005.a) Mihkel Langebraun 12.a ja 12.b
klassile nippe eriala valikuks ning tutvustas
oma TTÜ-s ja Prantsusmaal õppimise
kogemust.
• Teisipäeval, 26 jaanuaril 4. tunni ajal on
10.a, 10.d ja 10.e oodatud auditooriumisse,
kus toimub Vana-Kreeka-teemaline
näidisväitlus "Aristokraatia on parem
valitsusvorm kui demokraatia“.
• Ajalooring ootab kõiki huvilisi
teisipäeval, 26. jaanuaril kell 15.45 ruumis
141. Juttu tuleb Tartu rahust.
• Õnnetund on teisipäeval, 26. jaanuaril
ruumis 221 või 227.
• Kolmapäeval, 27.01. kell 15.30 toimub
klassivanemate ümarlaud ruumis 203.
Kooli direktor ja õppealajuhataja vastavad
klassivanemate küsimustele.
• Kolmapäeval, 27. jaanuaril külastavad
meie kooli saksa keele projekti raames
Valmiera Riigigümnaasiumi 10. ja 11. klassi
õpilased, õpetaja, kooli direktor ja
õppealajuhataja. Külalisi võõrustavad
õpilased 10.b,c,d klassist ja 11.d,e klassist.
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• Neljapäeval, 28. jaanuaril peab Tallinna
Kiirabijaama arst Mare Liiger 10. klasside
õpilastele auditooriumis loengu
narkootikumide mõjust inimorganismile. 3.-
4. tunni ajal kuulavad loengut 10.a, 10.c,
10.e klassi õpilased, 5.-6. tunni ajal on
loengule oodatud 10.b ja 10.d klassi
õpilased.
• Reedel, 29. jaanuaril tähistame HTG
vilistlase kirjanik A. H. Tammsaare
sünniaastapäeva. Tundide ajad on muudetud:
1.-2. 8.10 – 9.40
3.      9.50 – 10.35
4.     11.00 – 11.45
5.-6. 12.30 – 14.00
7.-8. 14.10 – 15.40

II suure vahetunni ajal toimuvad Tammsaare
mängud ja aulas taieste võistlus „Kõrboja
peremehe“ ainetel (materjalid kohapeal
olemas). Mängudele registreeritakse
teisipäeval (26.01) ja kolmapäeval (27.01)
aatriumis suurte vahetundide ajal: igast
klassist oodatakse üht 4-liikmelist
võistkonda mängudele ja teist 4-liikmelist
võistkonda taieste võistlusele.
Kooli raamatukogus on võimalik vaadata
väljapanekut A. H. Tammsaare loomingust
ning anda oma hääl parima Tammsaare
mõttetera eest, mida saab lugeda koolimaja
seintelt. Hääletajate vahel loositakse välja
auhinnad.
Tammsaare päeval on kooli muuseum
mõlema suure vahetunni ajal kõikidele
huvilistele avatud.
• 30. jaanuaril on ruumis 303 vene keele
olümpiaadi piirkonnavoor.

Lõpueksamid
• Riiklikusse Eksami- ja
Kvalifikatsioonikeskusesse (REKK)
saadetavate registreerumisnimekirjade
allkirjastamine toimub 26.-28. jaanuarini
õppealajuhataja kabinetis (ruum 209).
12.a – teisipäeval, 26.01. pärast 3. tundi
12.b – teisipäeval, 26.01. pärast 4. tundi
12.c – teisipäeval, 26.01. pärast 6. tundi
12.d – kolmapäeval, 27.01. pärast 3. tundi
12.e – kolmapäeval, 27.01. pärast 4. tundi
10.a – kolmapäeval, 27.01. pärast 6. tundi
10.b – teisipäeval, 26.01. pärast 3. tundi

10.c – teisipäeval, 26.01. pärast 3. tundi
10.d – neljapäeval, 28.01. pärast 3. tundi
10.e – neljapäeval, 28.01. pärast 3. tundi

Kui õigel allkirjastamise päeval ei ole mingil
väga mõjuval põhjusel võimalik allkirja
andma, tuleb tulla seda tegema esimesel
võimalusel.
Viimane päev eksamisoovi allkirjaga
kinnitada on reede, 29. jaanuar. 30.
jaanuaril saadab kool registreerimislehed
Tallinnasse Riiklikusse Eksami- ja
Kvalifikatsioonikeskusesse.
NB! Allkirjastamata eksamisoov on
kehtetu: kõigil õpilastel, kes on
riigieksamitele registreerunud, palutakse
kanda hoolt selle eest, et tema eksamisoov
saaks allkirjastatud.
• Õpilased, kes soovivad ühte koolieksamit
sooritada uurimistööna, peavad hiljemalt 27.
jaanuariks tooma õppealajuhatajale
avalduse, milles on ära märgitud eksamiaine,
uurimistöö teema ja juhendaja.

Olümpiaadid
• Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorus
olid meie kooli parimad meedia keele
ülesannete lahendajad:

9.-10. klasside arvestuses (41 osavõtjat)
1. Ruuben Saal 10.e
2. Marili Tomingas 10.e
4. Eva-Lotta Käsper 10.c

11. -12. klasside arvestuses (35 osavõtjat)
5. Kadri Rood 12.e
6.-9. Kristel Kaldma 12.e
6.-9. Madli Oras 11.e
6.-9. Siiri Tann 11.e
10. Maris Reinthal 11.e
• Ajaloo-olümpiaadi koolivooru
tihedast konkurentsist pääsesid tulemuste
põhjal edasi:

teema: Suured maadeavastused
Sille Hausenberg (11.a)
Madis Hurt (12.b)
Janno Rossmann (12.d)
Kaisa Jõgi (12.e)
Careelika Liisi Kuik (11.e)
Triin Luha (10.d)
Helena Kisand (12.c)

teema: Eesti 18. sajandil
Karl Jaago (11.d)
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Laura Valli (11.c)
Taavi Linnus (11.d)
Hannela Ingver (11.e)
Virve Kass (11.d)
Grete Sarap (11.e)
Eve-Lii Sirel (11.d)

teema: Teine maailmasõda
Agu Bleive (12.d)
Anna Maria Punab (11.a)
Lembi Anepaio (12.e)
Julia Horeva (12.c)
Kaur Kaiv (11.d)
Jaan Kristjan Lepp (11.d)
Ruuben Saal (11.e)
Õpetajad tänavad kõiki osalejaid tubli töö
eest.

Konkursid
• HTG rohelised kuulutavad välja
fotokonkursi „Loodus(lik) liikumine“.
Fotosid oodatakse 1. märtsiks aadressile
htg.roheline@gmail.com. Töid hinnatakse
ökonädalal. Lisainfo leiate fotokonkursi
plakatilt.
• Lastekaitse Liit koostöös Inimeseõpetuse
Ühinguga kutsub osalema üleeuroopalisel
plakatikonkursil "Joonista mulle õigus".
Konkursil osalemiseks tuleb kuni 4-
liikmeline võistkond registreerida veebilehel
www.europayouth.eu, samast leiab ka
lisainfo. Plakatite esitamise tähtaeg on 19.
märtsil.
• United World College kutsub 10. ja 11.
klasside õpilasi kandideerima
stipendiumitele Norra ja Hong Kongi
kolledžitesse. Stipendiumikonkursil
osalemiseks tuleb hiljemalt 10. veebruariks
saata essee aadressile konkurss@uwc.ee.
Lisainformatsioon ja essee vormistamise
nõuded: www.uwc.ee.
• Keskkonnahariduse keskus kuulutas välja
üleriigilise õpilaste keskkonnaalaste
uurimistööde konkursi. Lisainformatsioon:
ww.teec.ee.
• Põhja Eesti Regionaalhaigla verekeskus
korraldab doonorluseteemalise
esseekonkursi gümnaasiumiõpilastele.
Täpsem info emakeeleõpetajatelt.
• Õpilaste teaduslike tööde riikliku
konkursi tööde esitamise tähtaeg on 1.
märtsil.

Mälumäng
• 19. jaanuaril toimus selle hooaja kolmas
klassidevaheline mälumäng, mille tulemused
olid järgmised:
I koht (76 p) “Õpetajad” (Anna-Liisa Jõgi,
Toomas Jürgenstein, Aare Ristikivi, Age
Salo)
II koht (67 p) “Vilistlane Jüri & Co”
(Kristjan Jekimov, Johannes Sats, Jüri
Mälberg, Ants Siim)
III koht (65 p) “Pall” (Karl Ehatäht, Karmen
Kütt, Robert Oppar, Vahur Steinberg – 12.b)
IV koht (59 p) “Mustad lambad” (Lille
Kurvits, Anu-Liis Laar, Priit Sulamägi,
Laura Valli – 11.c)
V koht (58 p) “Vahur on vallatu” (Maria
Sakarias (11.b), Martin Kilp, Pille Kokk, Ats
Kuldkepp – külalisvõistkond Miina Härma
Gümnaasiumist)
Parima rebastevõistkonnana sai kuuenda
koha (53 p) 10.c koosseisus Madli Kaljula,
Allan Kustavus, Eva-Lotta Käsper, Madle
Timm.
• Neljapäeval, 28. jaanuaril kell 16.00
toimub Kivilinna Gümnaasiumi uues majas
(Kaunase puiestee 70) Tartu koolinoorte
mälumäng. Oodatud on kõik neljaliikmelised
võistkonnad.

Sport
• Tartus toimunud Eesti täiskasvanute
meistrivõistlustel judos võitsid meistritiitli
Laura-Maria Lehiste (12.e) ja Evert
Rööpson (12.b). Pronksmedalile maadles
ennast Roger Rööpson (11.b). Õnnitleme!
• Sankt-Peterburis peetud rahvusvahelisel
K. H. Nintsijevi mälestusturniiril kreeka-
rooma maadluses noortele saavutas Meelis
Steinberg (10.b) kehakaalus ~76kg III
koha. Õnnitleme!

Kooliarsti teated
• Profülaktilisele läbivaatusele on oodatud
järgmised klassid:
25.01 - 11.d
26.01 - 11.e
27.01 - 11.e
28.01 - 11.e
29.01 - 11.e


