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Koolipere õnnitleb
• kunstiajalooõpetajat Priidu Beierit,
kellele kooli vilistlaskogu andis viimase
koolikella aktusel elutööpreemia.

Juhtkond tänab
• 11.a klassi õpilasi ning klassijuhataja Priit
Parisood abi eest viimase koolikella aktuse
korraldamisel.

Õppetöö
• 27.- 28. aprillini viibib täiendkoolitusel
õpetaja A. L. Jõgi ning 30. aprillil ja 3. mail
õpetaja A. Ristikivi.

Muudatused tunniplaanis
teisipäev, 27.04
11.d 3. tund kirjandus õp. H. Tering – 227
(ära jääb 8. tund)

kolmapäev, 29.04.
11.b 3.-4. tund kunst õp. P. Beier – 227

7.-8. tund matemaatika õp. H. Kiisel -
203
neljapäev, 29.04
10.a 7.-8. tund kehaline kasvatus õp. A.
Saarva
10.d 5.-6. tund kehaline kasvatus õp. A.
Saarva
11.a 1.-2. tund matemaatika õp. Ü. Hüva -
213
11.b 5.-6. tund jääb ära
11.d 1.-2. tund kehaline kasvatus õp. A.
Saarva

5.-6. tund kunst õp. P. Beier – 213
(toimub ka 3. tund)
11.e 3.-4. tund religioonilugu õp. T.
Jürgenstein – 202, 5.-6. tund jääb ära
reede, 30.04
10.d 5.-6. tund ajalugu õp. T. Kreegipuu –
141
esmaspäev, 03.05
10.d kooli 3. tunniks

Riigieksamid
• Inglise keele tunnid 12. klassidele
toimuvad kokkuleppel aineõpetajatega
tunniplaanis ettenähtud aegadel.

• Kolmapäeval, 28. aprillil kell 10.00 –
14.00 viiakse ruumides 220 ja 221 läbi
ühiskonnaõpetuse riigieksam. Sel päeval ei
helise koolikell ning läbikäiguks on suletud
eksamiruumide ees asuv koridor.
• Teisipäeval, 4. mail toimub matemaatika

riigieksam. Abiturientidel, kes soovivad sel
päeval eksami vaheajal lõunatada, palutakse
hiljemalt 29. aprilliks tasuda kantseleisse
toiduraha. Valida on kahe erineva
lõunasöögi vahel: šnitsel (38 krooni) või
kartuli-hakklihavorm hinnaga (25 krooni).

Õpetajad
• Neljapäeval, 29. aprillil kell 15.30 toimub
humanitaar- ja keeleõpetajate nõupidamine.
Arutatakse humanitaarsuuna 12. klasside
praktikumi lõpetamist ning uute klasside
praktikumide alustamist.
• Neljapäeval, 29. mail osalevad huvijuht
Uve Saar, arendusjuht Anna Liisa Jõgi ning
õpetajad Priit Parisoo ja Siim Oks õpilastega
õppekäigul Tapa Väljaõppekeskuses.
• 22. aprillil andis õpetaja Katrin Ojaveer
„Hea kolleegi“ taldriku edasi õpetaja Marcus
Hildebrandtile. Õnnitleme!

Teated
• Teisipäeval, 27. aprillil kell 11.50 ootab
huvijuht aulasse õpilasi, kes sõidavad
neljapäeval, 29. aprillil Tapa
Väljaõppekeskusesse.
• Teisipäeval, 27. aprillil ootab ajalooring
kõiki huvilisi tutvuma TÜ
arheoloogialaboriga. Räägitakse ka
arheoloogilistel kaevamistel osalemise
võimalustest. Koguneda palutakse kell 15.45
valvelaua juures.
• Reedel, 30. aprillil kell 15.00
tutvustatakse auditooriumis uutele
õpilaskandidaatidele HTG õppekorraldust,
huvitegevust ning koolimaja.
• Esmaspäeval, 3. mail kell 15.45 toimub
ruumis 204 selle õppeaasta viimane
klassivanemate ümarlaud. Oodatud on
kõik klassivanemad ja õpilaskogu liikmed.
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Olümpiaadid ja võistlused
• 11.-17. aprillini toimus Rootsis
Göteborgis VIII EL loodusteaduste
olümpiaad. Osalesid 21 EL liikmesriigi
õpilased, igast riigist kaks 3-liikmelist
võistkonda. Loodusteadused hõlmavad
keemiat, füüsikat ja bioloogiat. Eva-Lotta

Käsper (10.c) kuulus võistkonda, kes tõi
Eestisse kuldmedali.
• Vabariiklikul lingvistikaolümpiaadil
saavutas Laura Adamson (11.a) II järgu
diplomi ning esindab Eestit rahvusvahelisel
olümpiaadil Stockholmis.
• 19. märtsil toimus Känguru võistlus.
Esimese 100 seas (vanuseklassis 2206
osavõtjat) olid meie koolist:
4. Kaspar Kesli (10.b)
7. Eva-Lotta Käsper (10.c)
15. Kaur Karus (10.b)
19. Imre Kirikmäe (10.a)
28. Heleene Tambet (10.b)
31. Kristiina Sakarias (10.a)
33. Jaagup Repän (10.a)
55. Joonas Niilo (10.b)
69. Moorits Mihkel Muru (10.b)
77. Laura Kasearu (10.a)
97. Gert Riistan (10.a)

Sport
• Tartu koolidevahelisel võistlusel lamades
surumises saavutas HTG meeskond
koosseisus Gert Riistan (10.a), Evar Raid
(11.a) ja Harri Olak (11.d) 270 kg
kogusummaga tubli III koha.
Individuaalarvestuses võitis Gert Riistan 105
kg samuti III koha.
• Esmakordselt toimunud koolide
meistrivõistlustel sulgpallis tuli HTG
võistkond 9 kooli konkurentsis III kohale.
Võistkonnas mängisid Sabine Preiman
(11.a), Stella Nemvalts (11.c), Kadi Telvar
(10.c), Kaspar Kapp (12.a), Gert Kuusik ja
Taavi Adamson (mõlemad 10.a).

Raamatukogu teated
• Nädala jooksul palutakse kooli
raamatukokku tagastada mittevajalikud
raamatud ja õpikud. 12.a ja 12.c klass peab
tagastama 11. klassi kunstiajalooõpikud.

Söökla teated
• Maikuu toiduraha palutakse maksta
ülekandega hiljemalt 28. aprilliks. Maikuu
koolitoidu maksumus:
tava- ja taimetoit 21 päeva x 18.- = 378.-,
poisteports 21 päeva x 25.- = 525.-.
Maikuu toidutalonge saab kantseleist 29. ja
30. aprillil.
• Alates maikuust on söökla avatud
neljapäeviti ja reedeti kella 10.30 - 14.30ni.

V perioodi ülekoolilised üritused
26.04 11. klasside pildistamine
30.04 kohtumine Hugo vaimuga (9.
klassidele)
05.05 direktori vastuvõtt vabariiklikest
konkurssidest ja võistlustest osavõtnutele
11.05 mälumäng V finaal
13.05 kooliteatri õhtu Genialistide Klubis
21.05 kevadkontsert TÜ aulas
25.05 ausambapäev
15.06 10.-11. klasside lõpetamine
21.06 12. klasside lõpetamine, lõpuõhtu


