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Õppetöö 

II perioodi infominutid toimuvad järgmistes 
ruumides: 

10.a – 135 11.a – 217 12.a – 225 

10.b – 144 11.b – 136 12.b - 141 

10.c – 227 11.c – 102 12.c – 203 

10.d – 107 11.d – 105 12.d - 139 

10.e – 303 11.e – 220 12.e – 202 

Söögivahetunnid II perioodil: 

I vahetunnil (pärast 3. tundi): 10.b, 11.b, 
11.c, 12.a, 12.b, 12.c, 12.d, 12.e 

II vahetunnil (pärast 4. tundi): 10.a, 10.c, 
10.d, 10.e, 11.a, 11.d, 11.e 

• 12.a ja 12.b klassi õpilased, kellel ei ole 
valikkursustest osavõtu tõttu võimalik 
osaleda kehalise kasvatuse tunnis 
tunniplaanis ettenähtud ajal, saavad 
kehalises kasvatuses käia kokkuleppel 
aineõpetajatega esmaspäeval pärast 8. tunni 
lõppu (noormehed) või teisipäeval pärast 8. 
tunni lõppu (neiud). 

Muudatused tunniplaanis 

• Klassidel, kellel I perioodil oli kuus 
arvestust, toimub üks arvestus II perioodi 
esimesel õppenädal. 
• Õpetaja T. Pluum osaleb 21.-22.10. 
täiendkoolitusel. 
neljapäev, 21.10 

10.a 1.-2. tund matemaatika arvestus õp. 
H. Kiisel - 135 

 3.-4. tund ajalugu õp. K. Punga – 144 

10c 3.-4. tund matemaatika arvestus õp. 
L. Jõgi - 139 

11.a 3.-4. tund füüsika arvestus õp. M. 
Reemann – 202 

12.a 1.-2. tund filosoofia õp. T. 
Jürgenstein – 102 

12.b 1.-2. tund saksa keele arvestus õp. M. 
Matto - 204 

 3. tund filosoofia õp. T. Jürgenstein – 
102 

12.c 1.-2. tund saksa keele arvestus õp. M. 
Matto - 204 

 3. tund eesti keel õp. H. Tering – 105 

 4. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225 

12.d 1.-2. tund saksa keele arvestus õp. M. 
Matto - 204 

12.e 3. tund bioloogia õp. S. Kaarna -225 

 4. tund filosoofia õp. T. Jürgenstein – 
102 

reede, 22.10 

10.c 3.-4. tund geograafia arvestus õp. Ü. 
Seevri – 227 

11.e 3.-4. tund ajaloo arvestus õp. T. 
Kreegipuu - 141 

12.b  5.-6. tund ühiskonnaõpetus õp. A. 
Ristikivi - 102 

12.e 3.-4. tund eesti keel õp. H. Tering – 
105 

Õpetajad 

• Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi 
aastakoosolekul anti õpetaja Aare 
Ristikivile üle REKKi tänukiri 
ühiskonnaõpetuse ainekava koostamisel 
osalemise eest ning õpetaja Ristikivi valiti 
taas seltsi juhatusse. 
• Anna-Liisa Jõgi osaleb kolmapäeval, 20. 
oktoobril Tallinna Tehnikaülikooli ja 
partnerkoolide aastaseminaril Tallinnas. 
• Neljapäeval, 21. oktoobril kell 15.30 
toimub humanitaar- ja keeleõpetajate 
nõupidamine. Arutatakse loovpraktika 
korraldusega seotud küsimusi. 
• KoKoKo-l osalevad õpetajad ja 
õpilased! Saame esmakordselt kokku reedel, 
22. oktoobril kell 10.50 auditooriumis. 
Arutame selleaastase võistluse ülesandeid, 6. 
novembril korraldatavat ettevalmistuspäeva 
ja 12.-13. novembril Tallinna 21. Koolis 
toimuvat Kolme Kooli Kohtumist.  
• Õpetajate koolitus toimub esmaspäeval, 
25. oktoobril kell 9.00 – 16.30. 
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Teated 

• Tallinna Tehnikaülikooli infotund 
kõigile tulevastele üliõpilastele toimub 
neljapäeval, 21. oktoobril kell 14.00 
ruumis 221. TTÜ regionaalesinduse juhataja 
Alge Lechtmets räägib TTÜ pakutavatest 
õppimisvõimalustest, 
sisseastumistingimustest ja üliõpilaselust 
ning vastab kõigi huviliste küsimustele. 
• Neljapäeval, 21. oktoobril algusega kell 
16.00 toimub Tartu Kivilinna Gümnaasiumi 
(Kaunase pst 70 - hall maja) aulas 
koolinoorte mälumäng. Mäng kestab 
umbes 1-1,5 tundi ja küsimusi on igasugustel 
teemadel. Võistkonnas võib olla 
maksimaalselt 4 liiget. 
Mälumängule tuleks eelnevalt registreeruda 
e-posti teel meie kooli vilistlaste kaudu { 
HYPERLINK 
"mailto:madishurt90@gmail.com" } (Madis 
Hurt) või { HYPERLINK 
"mailto:velsker@gmail.com" } (Ants Siim). 
Kuigi esimene voor on juba toimunud tasub 
kõigil osaleda, sest karikasarja üldarvestusse 
lähevad 4 paremat mängu. 
• Reedel, 22. oktoobril algab kell 15.00 
auditooriumis lahtiste uste päev 9. klasside 
õpilastele. Lahtiste uste päeva viivad läbi 
kooli juhtkond ja õpilaskogu. 
• Tantsutaldade laager alustab reedel, 29. 
oktoobril kell 12.00 võimlas. 
• 22. oktoobri õhtust pühapäeva lõunani 
viibivad koolimajas klubi Leo liikmed. 
• HTG TALENDIÕHTU toimub 4. 
novembril kell 18.00 kooli aulas. Osalejatel 
palutakse end registreerida 12.e klassi 
õpilaste või Toomas Jürgensteini juures. 
• II perioodi õnnetunnid toimuvad 23.11 
kell 15.35-16.20, 29.11 kell 15.45-16.30 ja 
7.12 kell 15.35-17.05. 
• II perioodil algab valikkursus 
„Uurimistöö alused“, mis on kohustuslik 
eksamikursus kõigile, kes plaanivad 
koolieksamina uurimistööd kaitsta. Kursusel 
võib osaleda juba 11. klassis. Kursus on 
suunatud iga osaleja uurimistöö koostamise 
toetamisele. Lisainfo kursuse kohta Anna-
Liisa Jõgilt. 
• 26.-28.11 toimuvad traditsioonilised 
Saaremaa Miniteaduspäevad. Ettekande 

teemade ja teeside esitamise tähtaeg on 
13.11. Õpilastel, kes on huvitatud 
miniteaduspäevadel osalemisest ning seal 
esinemisest, palun anda endast teada Anna-
Liisa Jõgile. 

Kooli hoolekogu 

• 12. oktoobri koosolekul valiti hoolekogu 
esimeheks Tanel Laisaar. Aseesimehena 
jätkab Hannes Astok. Õpilasi esindab 
hoolekogus Triin Luha (11.d). 
• Hoolekogu otsustas ka sellel õppeaastal 
jagada Mauruse stipendiume, mille suurus ja 
arv sõltub kevadeks stipendiumifondi 
kogunenud summast. Stipendiumi antakse 
välja MTÜ HTG Vilistlaskogu kaudu. 

Koostöö ülikoolidega 

• TTÜ avatud uste päevad toimuvad 
Tallinnas esmaspäeval, 25. oktoobril 
algusega kell 12.00 ja Tartus kolmapäeval, 
27. oktoobril algusega kell 13.00. Lisainfo 
stendil ja { HYPERLINK 
"http://www.vastuvott.ttu.ee" } 
• Tartu Ülikooli lahtiste uste päevad 
toimuvad 27. ja 28. oktoobril. 
Edasiõppimisvõimalusi tutvustavad kõik 
teaduskonnad! Lisainfo: www.ut.ee/lup 

Konkursid ja võistlused 

• 2. oktoobril toimus matemaatika lahtine 
võistlus. Meie parim nooremas 
vanuserühmas (78 osavõtjat) 
5. koht (III auhind) Ants-Oskar Mäesalu 
10.b 
vanemas vanuserühmas (86 osavõtjat) 
2. koht (I auhind) Ants Remm 12.a 
6.-8. koht (III auhind) Eva-Lotta Käsper 11.c 
6.-8. koht (III auhind) Urmet Lepasson 12.b 
11.-12. koht Kristjan Eimre 12.a 
13. koht Hanno Soo 12.a 
Lahtise võistluse vanema rühma tulemuste 
ning varasemate võistluste põhjal selgus 
Eesti võistkond 21. võistkondlikul 
matemaatikavõistlusel "Balti Tee" 4.-8. 
novembril Islandil Reykjavikis. Eesti 
võistkonda kuulub 12.a klassi õpilane Ants 
Remm. 
• 9. oktoobril toimus Eesti koolinoorte 
mälumängu meistrivõistluste maakondlik 
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voor, mis oli ühtlasi Tartu linna koolinoorte 
mälumängu karikasarja esimene etapp. 
Treffnerit esindas kolm võistkonda: 
HTG I võistkond saavutas esimese koha 73. 
punktiga (Joosep Aloel, Lille Kurvits, Uku-
Laur Tali, Tõnis Tars - 12.c klass). 
HTG III võistkond saavutas kolmanda koha 
59. punktiga (Karl Miikael Kraav, Julius Air 
Kull, Reinhold Mutli, Ruuben Saal – 11.d, b 
ja e klass). 
HTG II võistkond saavutas viienda koha 52. 
punktiga (Ando Haldna, Sven Sabas, Tarvi 
Salu, Lauri Tammeveski – 12.b klass). 
Teine ja neljas koht oli Nõo 
Reaalgümnaasiumi päralt vastavalt 62. ja 57. 
punktiga. 
Maakondlike voorude üleriigilisi tulemusi 
saab vaadata { HYPERLINK 
"http://www.kilb.ee" }. 
• SA Innove karjääriteenuste 
arenduskeskus kuulutas välja kirjutiste 
võistluse teemal "Minu elu kutse". 
Võistlusele oodatakse esseesid, lühijutte jms, 
mis käsitlevad noore inimese nägemust oma  
tulevikuplaanidest. Tööde esitamise tähtaeg 
on 31.10. Peaauhinnaks on sülearvuti. 
Lisainfo stendil või www.rajaleidja.ee. 

Sport 

• Tartu koolide vahelisel jalgpalliturniiril 
Annelinna kunstmuruväljakul saavutas 
neidude arvestuses II koha HTG naiskond 
koosseisus Maali-Liina Kulla (12.b), Laura 
Kaur (12.d), Mari Lill (12.e), Laura Kasearu, 
Marili Zimmermann, Elsa Valdmaa, Jaana 
Hiljurand (kõik 11.a), Riinu Pae (11.e), 
Perttu Narvik, Triinu Lepp, Kätrin Suvi 
(10.b) ja Mariann Männistu (10.d). 
HTG meeskonna laeks jäi seekord alagrupi 
võit ja pääs veerandfinaali. Mängisid Lauri 
Tammeveski, Dmitri Valiulin, Markus 
Ellisaar, Ermo Tikk, Tarvi Salu, Ranno 
Käosaar, Siim Karukäpp (12.b), Hans-
Kristjan Kask, Kristjan Jansons, Tõnu-Priit 
Tammepuu (12.a), Karl Pleksner (12.c), 
Karl-Kristjan Kokk, Uku Lilleväli (11.e), 
Karl Kristjan Kaup (11.d), Marek Pagel, 
Voldemar Balder (11.a), Olger Jaaniste 
(10.d), Kristjan Müürsepp, Henri Ots (10.c) 
ja Brandon Pähn (10.a). 

• Arvestuste nädalal käis Lõunakeskuse 
liuväljal uisutamas 299 trefneristi, neist 185 
neidu ja 114 noormeest.  
Enam kui ühe korra käis uisutamas 121 
õpilast. 
Arvukamalt olid esindatud 10.e (29 
uisutajat), 10.c (27 uisutajat ja 10.a (25 
uisutajat). 

Söökla teated 

• Novembrikuu toiduraha palutakse maksta 
ülekandega hiljemalt 27. oktoobriks. 
Novembrikuu koolitoidu maksumus: 
tava- ja taimetoit 22 päeva x 18.- = 396.-, 
poisteports 22 päeva x 25.- = 550.-. 
• 10.a, 10.c, 10.d, 10.e, 11.a, 11.d ja 11.e 
klassi õpilased saavad talongid 1.11.2010 
klassijuhatajalt infominutites. 
10.b, 11.b, 11.c ja 12ndate klasside õpilased 
1.11.2010 kantseleist pärast 2. tundi. 

Kooliarsti teated 

• Tervisekontrolli on oodatud järgmiste 
klasside õpilased: 
20.10- 10.c 
21.10- 10.c 
22.10- 10.c 
• 3. novembril on kooli arstikabinet 
suletud, kuna kooliõde on koolitusel. 

II perioodi ülekoolilised üritused 

19.10  jätkuvad ballieelsed 
seltskonnatantsu kursused 
22.10  HTG lahtiste uste päev 9. 
klasside õpilastele 
29.-31.10 Tantsutaldade laager 
koolimajas 
04.11  noorte talentide õhtu 
05.11  HTG ja Lähte 
Ühisgümnaasiumi vaheline saalihokiturniir 
06.11  KoKoKo laager koolimajas 
09.11  II klassidevaheline mälumäng 
11.-13.11 matemaatikute laager 
Kurgjärvel 
12.-13.11 kolme kooli kohtumine 
Tallinna 21. Koolis 
15.11 12. klasside pildistamine 
lõpualbumite jaoks 
17.11  11. ja 12. klasside 
lastevanemate koosolek 
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18.11  inglise keele tõlkevõistlus ja 
töövarjupäev 
19.-20.11 Anima laululaager 
22.-26.11 spordinädal 
25.11  doonoripäev 
26.-27.11 vilistlasturniir korvpallis 
27.11  lendude kohtumine 
(2001/2011) ja vilistlaste foorum 
30.11  kooli ajaloo viktoriin 10. 
klassidele 
02.12  järgmise aasta balli peremehe 
ja perenaise konkurss 
03.12  kooli aastapäeva aktused 
04.12  kooli 127. aastapäeva ball 
07.12  viie kooli võistluse (VKV) 
eelkohtumine Miina Härma gümnaasiumis. 

Koolivaheaeg 

• Sügisene koolivaheaeg on 23. - 31. 
oktoobrini. 
• Koolimaja on õpilastele vaheajal suletud, 
kuna koristusfirma teeb majas suurpuhastust. 
• Õpilastel, kellel on puust riidekapid, 
palutakse enne vaheaega oma kapipealne, 
kapialune ning garderoobi orvad asjadest 
tühjaks teha. 
• Järgmine infoleht ilmub 1. novembril. 


