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 Juhtkond tänab 
• Kaisa Jõgevat, Getter Kala, Madli 
Kaljulat, Liis Läätsi ja Madle Timmi (11.c) 
ning roheliste juhendajat Minea Kaplinskit 
vanapaberi ja plasttaara kogumise kastide 
meisterdamise võistluse "Kaunis kast 2010" 
tulemusliku läbiviimise eest. 

Õppetöö 
• Õpetajad viibivad koolitustel: 
õp. A. Roots  04.-06.10. 
õp. M. Matto  07.-08.10. 
õp. T. Kreegipuu 05.-08.10. 
Õp. U. Kokassaar viib läbi loenguid TÜ Türi 
Kolledžis 11.-12.10. 
Õp. A. Salo on õppetööst eemal 06.-07.10. 
• Teisipäeval, 5. oktoobril toimub 
matemaatikaolümpiaadi koolivoor. Tundide 
ajad on muudetud, kooli söökla suletud. 
1.-2. tund 08.10 - 09.00 
3.-4. tund 09.10 - 10.00 
5.-6. tund 10.10 - 11.00 
7.-8. tund 11.10 - 12.00 
• Matemaatikaolümpiaadi koolivoorust 
võtavad osa kõik 10.a ja 10.b klassi õpilased 
ning soovijad teistest klassidest. Olümpiaad 
viiakse läbi ruumides 221 (õp. A. Saarva), 
217 (õp. P. Parisoo) ja 144 (õp. A. Mägi) 
ning kestab kella 8.10 – 11.45.  
• Lisaks õpetajatele juba teatatud 
tunniplaani muudatustest on seoses 
matemaatikaolümpiaadi koolivooruga veel 
järgmised muudatused ruumiplaanis: 
12.a 3.-4.. tund inglise keel õp. K. Rootsi – 
107 
12.b 5.-6. tund inglise keel õp. K. Rootsi – 
135 
12.c 5.-6. tund inglise keel õp. K. Rootsi – 
135 
12.d 5.-6. tund inglise keel õp. K. Rootsi – 
135 
       7.-8. tund ladina keel õp. M. 
Hildebrandt - 202 
12.a,e 3.-4.. tund inglise keel õp. K. Rootsi – 
107 
• Õnnetund toimub neljapäeval, 7. 
oktoobril kell 15.30 – 16.15 ruumis 221 

Õpetajad 
• Tartu linna ainesektsioone juhatavad 
järgmised meie kooli õpetajad: 
Age Salo – emakeel ja kirjandus; 
Saima Kaarna – bioloogia;  
Tiiu Kreegipuu – ajalugu ja 
ühiskonnaõpetus; 
Ülle Seevri – geograafia. 
Käesolevast õppeaastast juhatab Tartu linna 
matemaatikaõpetajate ainesektsiooni õpetaja 
Ülle Hüva.  
• Direktor O.Ojaveer osaleb 6.-10 
oktoobrini hariduskonverentsil Itaalias. 
• 11. oktoobril alustab  HTG-s oma 
kuuekuulist koolipraktikat külalisüliõpilane 
Saksamaalt Judith Köhler, kes tuleb 
Eestisse Robert Boschi Fondi ja Saksamaa 
Kultuuriministrite Kogu Pedagoogilise 
Vahetusteenistuse ühisprojekti raames. Tema 
juhendajaks on õpetaja Mall Matto. 

Õpilased 
• Esimese koolikuu lõppu tähistanud 11.e 
klass veetis 30. septembril meeleoluka 
õhtupooliku Otepää seikluspargis maa ja 
taeva vahel. 
• 1. oktoobril käisid 10.e klassi õpilased ja 
klassijuhataja Rakvere teatris vaatamas 
romantilist komöödiat "Kui Harry kohtas 
Sallyt". Teatrile järgnenud ööakadeemial 
kuulati 2010. aasta vilistlase Timo Kägo 
väga veenvat ja kaasakiskuvat ettekannet 
teemal, miks tasub õppida Lähis-Ida ja Aasia 
kultuurilugu. 

Teated 
• Teisipäeval, 5. oktoobril kell 12.15 
tutvustab OÜ StudyIn ruumis 107 
edasiõppimise võimalusi välismaal. StudyIn 
tegeleb õpilaste konsulteerimisega sobiva 
välisülikooli valimisel ning sisseastumisega  
seotud asjaajamisel. Teisipäevases infotunnis 
tutvustatakse välisülikoolides õppimist, 
peamisi sisseastumistingimusi ning antakse  
ülevaate mõningatest Suurbritannia 
ülikoolidest. 
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• Kolmapäeval, 6. oktoobril algavad aulas 
kell 17.45 ballieelsed seltskonnatantsu 

kursused. Üks treeningtund maksab 10 
krooni. Info tundide toimumise kuupäevade 
ja kellaaegade kohta pannakse üles võimla 
uksele. Tantsutundi tulles palutakse kaasa 
võtta tantsukingad.  
• Kolmapäeval, 6. oktoobril kell 18.31 on 
kõik luulehuvilised oodatud kooli 
muuseumisse, kus vilistlane Indrek 

Lillemägi kõneleb metsikust luulest ja 
esitab oma loomingut. Tule ja saa osa sõna 
võlust ja võimust. 
• 7.-12. oktoobrini toimub "Athena" 
keskuses saksa filmide nädal. 
Põhiprogrammi filmid pärinevad aastatest 
2008-2010. Lisaks pakutakse 
lühifilmiprogrammi ja kuulsa režissööri 
Wim Wendersi muusikafilme aastatest 1999-
2003. Täpsema info leiavad huvilised 
aadressil www.saksakino.ee. 
• Reedel, 8. oktoobril külastab meie kooli 
Suurbritannia saatkonna esindaja Nicola 

Awford, kes kõneleb teemal "Elu 
diplomaadina". 4. tunni ajal kuulavad 
auditooriumis loengut 12.b,c,d õpilased, 
kellel on sel ajal inglise keele tund. 5. tunni 
ajal on sama ettekanne 10.a ja 10.e klassi 
inglise keele rühmade õpilastele. 
• Reedel, 8. oktoobril peavad ööakadeemiat 
12.a, 12.b ja 12.d klass ning nende 
klassijuhatajad Priit Parisoo, Ülle Seevri ja 
Aare Ristikivi. 
• Laupäeval, 9. oktoobril toimub Dorpati 
konverentsikeskuses TopStudy haridusmess, 
kus 15 välisülikooli tutvustavad 
õppimisvõimalusi väljaspool Eestit. Mess on 
tasuta. 
• Laupäeval, 9. oktoobril on kooli aulas TÜ 
rahvakunstiansambli laager. 
• Pühapäeval, 10. oktoobril peetakse aulas 
ja võimlas I Eesti naiste tantsupeo seminari. 

Roheliste töögrupp 
• Roheliste töögrupp tänab kõiki konkursil 
„Kaunis kast 2010“ osalejaid, kes panustasid 
kooli taara- ja vanapaberimajanduse 
korrastamisse. Roheliste žürii, õpetajate žürii 
(koosseisus Saima Kaarna, Uve Saar ja Ülle 
Seevri) ning publiku hääletuse ühise 
tulemusena võitsid kastikonkursi auhinnad: 

I koht - Maali-Liina Kulla ja Kristjan-Julius 
Laak (12.b) 
II koht - Pirge Kaasik, Raul Kääp, Heli 
Vahar (11.c) 
III koht - Maimu Jõgeda, Veronika Põlgaste, 
Heiti Silvet (11.e) 

Mälumäng 
• 28. septembril toimus selle hooaja 
esimene klassidevaheline mälumäng. 
I koht (53p): “Õpetajad” (Anna-Liisa Jõgi, 
Siim Oks, Toomas Jürgenstein) 
II koht (48p): “E10” (Linda Eensaar, 
Kenneth Rivis, Arno Värv, Simon Suviste 
10.e) – parimad rebased 
III koht (47p): “Kirjanduslik liit(or)” 
(Kristjan Jansons, Tõnu-Priit Tammepuu, 
Uku Kruusamäe, Hans-Kristjan Kask 12.a) 
IV-V koht (39p): “Kontinuiteedi unikaalsed 
vormid ruumis e. KUVR” (Joosep Aloel, 
Kristjan Trink, Kristi Näpping, Triin Paabo 
12.c) 
IV-V koht (39p): “B.O.H.I.C.A” (Sven 
Sabas, Lauri Tammeveski, Tarvi Salu, Alvar 
Parvelo 12.b) 

Konkursid ja võistlused 
• Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium ja 
laste- ja noortefilmide festival Just Film 
kutsuvad õpilasi osa võtma filmivõistlusest  
„Võrdsed võimalused?“. Lisainfo 
www.sm.ee/filmivoistlus ja kooli stendil. 
• Eesti Memento Liit korraldab mälestuste 
kogumise võistluse, mille teemaks on 
"Küüditatute kooliolud". Lisainfo kooli 
stendil. 
• Tervise Arengu Instituut kuulutas välja 
loovtööde konkursi "Söögivahetund". 
Gümnaasiumiastmes oodatakse konkursile 
joonistusi ja/või videosid. Tööde esitamise 
tähtaeg on 29.10 ning auhinnad on vaeva 
väärt! Lisainfo stendil või 
www.terviseinfo.ee 
• Alanud on 2010. aasta noorte leiutajate 
riiklik konkurss teemal "Aitame abivajajaid". 
Leiutiste esitamise tähtaeg on 31. oktoobril. 
Põhjalikuma info konkursi tingimuste, tööde 
esitamise ja nõuete kohta leiate konkursi 
kodulehelt http://archimedes.ee/teadpop või 
stendilt. 
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Kooliarsti teated 
• Tervisekontrolli on oodatud järgmiste 
klasside õpilased: 
E.  04.10.-10 b 
K.  06.10.-10 b 
N.  07.10.-10 b 
R.  08.10.-10 b 
• Hambaarst Ülle Hansson ootab meie 
kooli õpilasi TÜ Stomatoloogia 
polikliinikusse, (Raekoja plats 6, III korrus) 
profülaktilisele kontrollile 
10.d klassi õpilasi kolmapäeval, 06.10. kell 
11.55 
10.e klassi õpilasi reedel, 08.10. kell 11.55 
Päeval, mil klass läheb stomatoloogia 
polikliinikusse kontrollile, on õpilastel 
lubatud einestada I söögivahetunnil (pärast 
3. tundi). 

Õpetajate päeva tähistamine  
täna, 4. oktoobril: 
• 10.30 võistlused õpetajatele (aatriumis) 
• 15.00 õpetajate päeva aktus (aulas) 


