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Juhtkond tänab
• õpetaja Anneli Mägi ja vilistlast Lauri
Hämarikku õpilaste ettevalmistamise eest
informaatika lahtiseks võistluseks;
• õpetaja Anneli Saarvat ja Priit Parisood
õpilastele spordinädala ning vilistlastele
vilistlasturniiri korraldamise eest;
• õpilaskogu liikmeid alternatiiv-
spordipäeva läbiviimise eest.

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Verekeskus tänab

• kõiki treffneriste, kes soovisid
doonoripäeval verd annetada.

Õppetöö

• Õpetaja M. Matto on 6. detsembril
koolitusel ja 7. detsembril saksa
keelediplomi eksamil, matemaatikaõpetajad
Ü. Hüva, L. Jõgi. H. Kiisel ja E. Timak on 7.
detsembril alates kella 14st viie kooli
kohtumisel, õp. M. Reemann 7. detsembril
koolitusel. Õp. M. Hildebrandt on
haigestunud.
• Reedel, 3. detsembril kell 8.15 – 12.15
kirjutavad 12. klasside õpilased
proovikirjandit.

Muudatused tunniplaanis

esmaspäev, 29.11

10.c 7.-8. tund matemaatika õp. L. Jõgi –
107
11.b 5.-6. tund inglise keel õp. M.
Hildebrandti tundi asendab õp. D. Kubi
11.c 5.-6. tund inglise keel õp. M.
Hildebrandti tundi asendab õp. D. Kubi
7.-8. tund eesti keel õp. M. Piirimäe – 303
11.d 5.-6. tund inglise keel õp. M.
Hildebrandti tundi asendab õp. D. Kubi
7.-8. tund jääb ära
12.a 7.-8. tund kirjandus õp. T. Pluum –
220
teisipäev, 30.11

10.c 7.-8. tund informaatika õp. A.Mägi
/L. Jõgi 206/303

11.a 5.-6. tund õp. M. Hildebrandti rühma
tundi asendab  õp. D. kubi – 202
11.b 3. tund inglise keel õp. M.
Hildebrandti tundi asendab õp. D. Kubi -
136
11.c 3. tund inglise keel õp. M.
Hildebrandti tundi asendab õp. D. Kubi -
136
11.d 3. tund inglise keel õp. M.
Hildebrandti tundi asendab õp. D. Kubi -
136

4. tund religioonilugu õp. T.
Jürgenstein – 136

5.-6. tund religioonilugu õp. T.
Jürgenstein - 203
11.e  5.-6. tund õp. M. Hildebrandti rühma
tundi asendab õp. D. Kubi – 202
12.a 1.-2. tund õp. M. Hildebrandti rühma
tundi asendab õp. Ü. Roostoja – 202
12.e 1.-2. tund õp. M. Hildebrandti rühma
tundi asendab õp. Ü. Roostoja – 202
reede, 03.12

10.e 3.-4. tund ajalugu õp. K. Punga – 144
11.d 3.-4. tund keemia õp. H. Pähno - 203
12.a 8.15 – 12.15 proovikirjand õp. S. Oks
– 213
12.b 8.15 – 12.15 proovikirjand õp. M.
Hildebrandt – 217
12.c 8.15 – 12.15 proovikirjand õp. D.
Kubi – 221
12.d 8.15 – 12.15 proovikirjand õp. K.
Rootsi – 221
12.e 8.15 – 12.15 proovikirjand õp. T.
Pluum – 220
esmaspäev, 6.12

Õpetaja M. Matto tunde asendab praktikant
Judith Köhler.

11.a 7.-8. tund jääb ära

12.a 2.-3. tund filosoofia õp. T.
Jürgenstein - 135

5.-6. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136

12.d 2. tund matemaatika õp. E. Timak –
203

4. tund matemaatika õp. E. Timak – 139
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teisipäev, 30.11

10.b 7.-8. tund jääb matemaatika
praktikum (õp. H. Kiisel) ära, füüsika
praktikum toimub
10.c 7.-8. tund informaatika (kogu klassil)
õp. A. Mägi – 303
11.a 7.-8. tund jääb matemaatika
praktikum (õp. E. Timak) ära, füüsika
praktikum toimub
11.c 7.-8. tund matemaatika (õp. Ü. Hüva)
jääb ära
Esmaspäeval, 29.11. lõpevad
kolmetunnilised kursused 10.-11. klassides.
Tunniplaani muudatused alates 30.11.
kuni II perioodi lõpuni:

10.c informaatika (IF2) kursuse seni
tundide aegadel

10.d informaatika (IF2) kursuse seni
tundide aegadel

10.e informaatika (IF2) kursuse seni
tundide aegadel

11.c teisipäeval 4. tund bioloogia õp. S.
Kaarna – 225

kolmapäeval ei toimu 7.-8. tundi

11.d teisipäeval 5.-6. tund religioonilugu
(RE2) õp. T. Jürgenstein – 203

reedel 4. tund religioonilugu (RE2) õp. T.
Jürgenstein – 203

11.e esmaspäeval 3. tund kirjandus (KI9)
õp. M. Piirimäe – 220

reedel 1.-2. tund kirjandus (KI9) õp. M.
Piirimäe – 203

Õpetajad

• Riikliku Eksami- ja
Kvalifikatsioonikeskuse korraldatava
konkursi "Eestimaa õpib ja tänab" Tartu
piirkonnakomisjon valis "Õppija arengu
toetaja" kategoorias välja ning esitas
üleriigiliseks tunnustamiseks meie kooli
loodusainete õpetajate töörühma.
Loodusainete õpetajad esitati konkursile
särava ja tulemusliku töö eest loodussuuna
õppekava arendamisel ja loodusainete
õpetamisel ning loodus- ja
tehnoloogiateaduste populariseerimisel meie
koolis ja ka väljaspool.

• Õppealajuhataja A. Punga osaleb 2.
detsembril Tallinnas sisehindamise
käsiraamatu koostajate töökoosolekul.

Õpilased

• 10.e ja 10.b klassi õpilased vaatasid
reedel, 26. novembril Viljandi Ugalas
Andrus Kivirähki komöödiat "Helesinine
vagun". Pilguheit sovetiaja nostalgiale
pakkus arutlusainet kõigile teatrisõpradele.

Teated

• Õnnetund on esmaspäeval, 29.
novembril kell 15.45-16.30 ruumis 221.
• Teisipäeval 30. novembril külastab HTG-
d prantsuse suursaadik Frédéric Billet
ning esineb õpilastele kell 12.20
auditooriumis kõnega (prantsuse ja eesti
keeles). Kõik prantsuse keelt õppinud
treffneristid on oodatud suursaadikuga
kohtuma.
• Teisipäeval 30. novembril kell 15.40
räägib University College Birmingham´i
esindaja Ruth Walton ruumis 107
õppimisvõimalustest Suurbritannia
ülikoolides.
• Teisipäeval, 30. novembril kell 15.35 –
16.40 toimub ruumis 204 klassivanemate
ümarlaud. Ümarlauast on osa võtma
palutud kõik klassivanemad ning õpilaskogu
esindus.
• Ajalooring külastab seekord TÜ vana
anatoomikumi ja tutvub meditsiiniajalooga.
Koguneme teisipäeval, 30. novembril kell
15.45 valvelaua juures. Kõik huvilised on
oodatud!
• Neljapäeval, 2. detsembril kell 14.00
räägib KHK karjäärinõustaja Reet Jakobson
ruumis 107 edasiõppimisvõimalustest.
Oodatud on kõik 11.-12. klassi õpilased.
• Õpilastel palutakse kooli ruumides
radiaatorite termostaate mitte puutuda. Neid
seadistavad üksnes kooli töötajad ja üldjuhul
on need "3" peal.

Abiturientidele

•  Tartu Ülikooli nõukogu kinnitas 26.
novembril uue vastuvõtueeskirja, milles on
võrreldes eelmiste aastatega mitmed väga
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olulised muudatused. Kui plaanid jätkata
oma õpinguid Tartu Ülikoolis, loe
pressiteadet aadressil
http://www.ut.ee/884005 ja jälgi kindlasti
sisseastumist puudutavaid uudiseid TÜ
kodulehel.

Konkursid ja võistlused

• 8.-14. novembrini toimus informaatika
lahtine võistlus, kus osales 45 õpilast. Meie
kooli parimad:
3. Kristjan Eimre (12.a)
6.-8. Jaagup Repän (11.a)
11. Heiki Ojasild (11.a)
• HTG inglise keele tõlkevõistluse
tulemused:
I-II kohta jagasid Laura Valli (12.c) ja
Sander Lupp (11.c)
III koht Reinhold Mutli (11.b)
Parim kümnendik oli Eneli Simson (10.c)
• TÜ Teaduskool kutsub õpilasi
kandideerima noorte teadus- ja
tehnoloogialaagrisse, mida korraldab Soome
Tehnoloogiaakadeemia 2011. a juunis.
Laagri põhiteemad on kliimamuutused, vesi,
taastuvad loodus- ja energiaressursid, IKT ja
rakendusmatemaatika. Laagrisse kutsutakse
kokku kolmkümmend 16-19-aastast noort
ning laagris osalemine on tasuta. Lisainfo ja
registreerumine kuni 15. detsembrini
aadressil
http://www.technologyacademy.fi/millenniu
m-youth-camp-fi.html.
• 3. ja 4. detsembril toimub TTÜ
spordihoones rahvusvaheline robotivõistlus
Robotex 2010. Töötubadesse saab
registreerida aadressil
http://www.robotex.ee/et/robotex_2010/t%C
3%B6%C3%B6toad.

Kooliarsti ja hambaarsti teated

• Kooliarst ootab profülaktilisele
läbivaatusele
E.29.11.-11.a
T.30.11.-11.a
K.01.12.-11.a
N.02.12.-11.a
• 1. detsember on ülemaailmne AIDSi
vastu võitlemise päev. 

• Hambaarst Ülle Hansson ootab meie
kooli õpilasi TÜ Stomatoloogia
Polikliinikusse (Raekoja plats 6, III korrus)
profülaktilisele hammaste kontrollile
11.b klassi õpilasi esmaspäeval, 29.11 kell
12.00
11.c klassi õpilasi esmaspäeval, 6.12 kell
12.00
11.e klassi õpilasi kolmapäeval, 1.12 kell
11.55
Päeval, mil klass läheb
stomatoloogiapolikliinikusse kontrollile, on
õpilastel lubatud einestada I söögivahetunnil,
pärast 3. tundi.

Kunstiring

• Kunstitrenn kuulutab välja kooli
elektroonilise jõulukaardi ideekonkursi.
Kaart võib olla teostatud mis tahes tehnikas
(joonistus, maal, graafika, foto, kollaaž,
animatsioon, filmilõik). Oluline on, et kaart
oleks lõbus, ilus, südamlik,
pühademeeleoluline ja meili teel edastatav.
Ideede esitamise tähtaeg on 8. detsember.
Tööd esitada aadressile mjogiste@ut.ee või
tuua kolmapäeval või neljapäeval pärast
tunde kunstiklassi. Parimatele auhinnad!
• Kolmapäeval, 1. detsembril ja
neljapäeval, 2. detsembril kell 15.30 - 17.00
toimub kunstiklassis jõulukaartide
meisterdamise töötuba. Tule ja valmista
sõpradele, perele ja tuttavatele jõulukaart.
Materjalid on kooli poolt, aga võib ka ise
üht-teist põnevat kaasa võtta.

Sport

• Kooli aastapäeva spordinädala tulemused:
Saaliholki välkturniir
I koht 12.c, II koht 12.a ja III koht 12.d.
Osales 13 võistkonda.
Korvpalli kaugvisked
I koht Sander Vunk (10.b) 12m, II koht Ralf
Tambets (11.c) 11m, III koht Henri Ots
(10.c) 7m. Neidudest I koht Lisette Kätt
(10.e) 5,8m ja II koht Marta Matisen (10.e)
4m.
Korvpalli välkturniir
I koht 11.a, II koht 12.b ja III koht 11.b.
Osales 11 võistkonda.
Võrkpalli välkturniir
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I koht 11.b, II koht 12.b ja III koht 12.c.
Osales 13 võistkonda.
Õpilaste ja õpetajate vahelise
saalihokivõistluse võitsid õpetajad 16:7
(10. klassid 9:0, 11.klassid 5:1 ja 12. klassid
2:6).
29. vilistlaste korvpalliturniiri võitis 2005.
aasta lennu meeskond. Teiseks tuli 2006.
aasta lennu ja kolmandaks 1999. aasta lennu
meeskond. Turniiril osales 16 meeskonda.

Kooli 127. aastapäeva tähistamine

Neljapäev, 2. detsember
• loeng kooli ajaloost II kõikidele 10.
klasside õpilastele neljapäeval, 7.-8. tunni
ajal auditooriumis.
• kell 18.00 128. aastapäeva balli perenaise
ja peremehe valimised aulas.
Reede, 3. detsember
kell 8.30 ÕK esindus ja kooli juhtkond
viivad lilled ning küünlad H. Treffneri
ausamba juurde ning hauale.
12. klassid
8.15 - 12.15 proovikirjand
12.15 - 12.35 söömine
12.35 - 13.35 aktus (aktuseid korraldab 12.c
klass)
10. ja 11. klassid
8.10 - 9.20  – valikained
9.30 - 10.40 – 1.-2. tund
 söömine (10.b sätib aulas toole)
11.15 - 12.25 – 3.-4. tund
12.35 - 13.45 – 5.-6. tund
13.45 – segakoor laulab auditooriumis hääli
lahti
14.00 aktus (pärast aktust teevad aula korda
ning jäävad majja balliks valmistuma 11.d
klassi õpilased).
Kooli sünnipäeval palutakse kõigil olla
pidulikult riides ja tekliga.
• Õpilased, kelle kasutuses on metallist
riidekapid (10.a, 10.b ja kõik 11ndikud),
peavad need reedel, 3. detsembril pärast
koolipäeva lõppu oma asjadest tühjaks
tegema, ukse lukust lahti jätma ning võtme
endaga kaasa võtma – neid kasutatakse balli
ajal külaliste garderoobidena.

Laupäev, 4. detsember
kell 19.00 algab kooli 127. aastapäeva ball
(uksed avatakse kell 18.00)

Pääsmed: õpilastele huvijuhilt (kuni 2.
detsembrini) 50 krooni; (3.-4. dets.) 75
krooni, vilistlastele kantseleist (kuni 2.
detsembrini) 100 krooni ja (3.-4. dets.) 150
krooni.

Esmaspäev, 6. detsember
kell 16.00 auditooriumis 10. klasside
õpilastele (5-liikmelised võistkonnad)
viktoriin kooli ajaloost.


