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Juhtkond tänab
• õpetajaid Ülle Hüva, Hele Kiiselit, Mall Mattot
Ülle Seevrit ja Ehtel Timakut õpilaste
ettevalmistamise eest ainevõistlusteks.

Õppetöö
• II perioodi infominutid toimuvad järgmistes
ruumides:
10.a – 135 11.a – 107 12.a - 136
10.b – 213 11.b – 225 12.b - 102
10.c – 220 11.c – 202 12.c - 217
10.d – 105 11.d – 144 12.d - 141
10.e – 227 11.e – 139 12.e – 203
• Söögivahetunnid III perioodil
I vahetunnil (pärast 3. tundi) 
10.d, 11.a, 11.b, 11.e, 12.a, 12.b, 12.c, 12.e
II vahetunnil (pärast 4. tundi)
10.a, 10.b, 10.c, 10.e, 11.c, 11.d, 12.d
• III perioodi valikkursused algavad 16.
detsembril ja toimuvad esmaspäeviti 1. tunni,
neljapäeviti ja reedeti 7.-8. tunni ajal (v.a
riigikaitse kursus).
Eesti keel (ab-kursus) õp. T. Pluum – 102
Eesti keele ab-kursuse läbimine on kohustuslik
10. klasside õpilastele, kes on saanud eesti keele
1. kursuse tulemuseks rahuldavast („3“)
madalama hinde.
Filosoofia 2 õp. T. Jürgenstein – 203
Filosoofia 2. kursus on humanitaar- ja
loodussuuna õppekavas. Nimetatud valikkursus
on soovitatav reaalsuuna õpilastele.
Keemia 5 õp. E. Paabo – 217 Kursuse läbimine on
kohustuslik humanitaar- ja reaalsuuna õpilastele,
kes soovivad 2011.a. kevadel sooritada keemia
riigieksamit.
Majandusõpetus 3 õp. Ü. Seevri – 227
Prantsuse keel (c) 6 õp. T. Niitvägi-Hellamaa –
312
Riigikaitse 1 kapten T. Kusnets – 107, tunnid
toimuvad neljapäeviti ja reedeti 7.-8. tunni ajal.
Rootsi keel (c) 6 õp. K. Punga – 144
Saksa keel (c) 3 õp. M. Matto – 204
Saksa keel (c) 6 õp. A. Roots – 202
• 10.c ja 12.b klassi õpilastel, kellel ei ole
valikkursustest osavõtu tõttu võimalik osaleda
kehalise kasvatuse tunnis tunniplaanis ettenähtud
ajal, saavad kehalises kasvatuses käia kokkuleppel

aineõpetajatega esmaspäeval kell 16.00
(noormehed) või teisipäeval kell 16.00 (neiud).

Muudatused tunniplaanis
• 11.b ja 11.c klasside õpilased klassijuhatajate
A. Saarva ja E. Paaboga sõidavad neljapäeval kell
12.00 Olustverre. Õpilased, kes klassikaaslastega
ei ühine, osalevad A-võõrkeele tunnis.
• Õpetaja T. Pluum osaleb täiendkoolitusel 16.-
17.12., õp. L. Jõgi on õppetööst eemal 16.12.
kella 11.00ni.
neljapäev, 16.12

10.c 5.-6. ajalugu õp. T. Kreegipuu – 141
10.e 1.-2. tund prantsuse /saksa keel õp. T.
Niitvägi-Hellamaa/A. Roots – 217/144
3. tund informaatika õp. A. Mägi - 303
11.e 5.-6. tund kehaline kasvatus jääb neidudel
ära, noormeestel tund toimub
12.a 4. tund filosoofia õp. T. Jürgenstein – 102
12.b 1.-2. tund eesti keel õp. H. Tering (105)/
õp T. Pluum (102)
7.-8. tund kehaline kasvatus jääb neidudel ära,
noormeestel tund toimub
12.e 5.-6. tund kirjandus õp. M. Piirimäe – 102
EK ab 7.-8. tund õp. M. Piirimäe – 102
reede, 17.12

12.a 3.-4. tund filosoofia õp. T. Jürgenstein –
102

12.e 1.-2. tund filosoofia õp. T. Jürgenstein –
203

EK ab 7.-8. tund õp. M. Piirimäe – 102

Lõpueksamitele registreerumine
• Abiturientidel palutakse hiljemalt 22.
detsembriks teatada klassijuhatajatele
lõpueksamite (nii riigi- kui ka koolieksamite)
valik. Nõuded kooli lõpetamiseks sätestab HM
määrus nr. 75, 24. 12. 2001. a.
Gümnaasiumi lõpetamiseks on õpilasel kohustus
läbida vähemalt 96 kursust; lõputunnistusele
kantavad kooliastmehinded peavad olema
positiivsed ning tuleb sooritada viis lõpueksamit,
millest vähemalt kolm riigieksamitena. Kolme
kohustusliku riigieksami hulgas võib olla üks
võõrkeeleeksam, seega õpilased, kes soovivad
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sooritada riigieksamit kahes võõrkeeles, peavad
valima vähemalt neli riigieksamit.

Õpilased, kes soovivad Saksa keelediplomi
eksami tulemust arvestada saksa keele
riigieksamina, peavad registreeruma kindlasti
saksa keele riigieksamile.

Üks koolieksam on lubatud asendada uurimis- või
praktilise tööga. Kui on soov üks koolieksam
asendada uurimistööga, siis tuleb sellest
klassijuhatajale teada anda 22. detsembriks.
Uurimistöö koostamise soovi korral peab olema
kokkulepe uurimistöö juhendajaga. Koolieksami
asendamisel uurimistöö või praktilise tööga, tuleb
töö koostamisel ja vormistamisel lähtuda koolis
välja töötatud juhendist.

Eksamite valik on õpilasele vaba, kuid olles
teinud valiku, on õpilane vastavalt kooli
õppekavale kohustatud läbima eksamiks
ettevalmistava(d) kursuse(d). Eksamikursusi
korraldatakse kõigis riigieksamiteainetes. Kui
koolieksami sooritajaid on vähem kui 10 õpilast,
juhendatakse õpilasi individuaalselt.

Eksamivalikuid on võimalik muuta kuni 17.
jaanuarini 2011. a.

10. klasside õpilased, kes soovivad sooritada
2011. aasta kevadel geograafia riigieksamit,
saavad 22. detsembrini registreeruda õpetaja Ü.
Seevri juures.

Kooli õppenõukogu kinnitab eksamivalikud 3.
veebruaril 2011. a.

Praktikumid
• 10.c klassil algab keemia praktikum õp. E.
Paabo juhendamisel. Praktikumid toimuvad
koolimajas keemia laboris (ruum 216)
kolmapäeviti 3.-4. tunni ajal I rühm (II rühmal
informaatika tund - õp. A. Mägi) ja 7.-8. tunni ajal
II rühm (I rühmal informaatika tund - õp. L. Jõgi).
11.a klassi füüsika praktikum toimub TÜ
õppehoones Tähe 4 teisipäeviti 7.-8. tunni ajal.

11.b klassi füüsika praktikum toimub TÜ
õppehoones Tähe 4 teisipäeviti 5.-6. tunni ajal.

Õpilased
• 10.a vaatas 6. detsembril Rakvere teatri
lavastust "Oskar ja Roosamamma ehk kirjad
jumalale".

Teated
• Alates 10. detsembrist töötab meie koolis
koolipsühholoogina Anni Kuusik.
• Täna õhtul kell kuus esineb kooli ajaloo
muuseumis loominguliste õhtute sarjas Mari

Kalkun. Olete oodatud Mari erilisest muusikast ja
lugudest osa saama!
• Neljapäeval, 16. detsembril kell 14.00
tutvustavad SA Dream Foundation´i esindajad
ruumis 135 õppimisvõimalusi välismaal.
• Inglise keele olümpiaadi koolivoor toimub
reedel, 17. detsembril 1.-4. tunni ajal ruumis 221.
Olümpiaadil osalemiseks on vajalik eelnev
registreerimine.
• III perioodi õnnetunnid on kolmapäeval, 19.
jaanuaril kell 15.35-17.05, teisipäeval, 1.
veebruaril kell 15.35-16.20 ja kolmapäeval, 9.
veebruaril kell 15.35-17.05 ruumis 221.
• Laupäeval, 18. detsembril algab kell 10.50
HTG auditooriumis tarkusepäev. Muuhulgas
räägitakse treffneristide teadustöödest ülikoolide
laborites, ajurakkudest ja skeptiku portaalist. Tule
kindlasti kohale, täpsema info leiad stendilt ja
kodulehelt. Ürituse korraldavad kooli vilistlased
Jaan ja Juhan Aru koos õp. Hele Kiiseliga.
• Kolmapäeval, 22. detsembril on pärast 3. ja 4.
tundi aatriumis jõululaat, kus müügil taskukohase
hinnaga erinevad küpsetised. Kõigil, kes soovivad
laadal müüa, palutakse ühendust võtta korraldava
11.b klassiga hiljemalt esmaspäeval, 20.
detsembril. Jõululaadalt saadav tulu annetatakse
kooli klaverifondi. Õhtul kell 17.00 algab aulas
ülekooliline jõulupidu. Klasside kingikotid
palutakse aulasse kuuse alla tuua sama päeva
kella neljaks.
• Kooli aastapäeva ballil tehtud pilte saab
vaadata ja tellida aadressilt www.koolipilt.ee
Paroolid klassijuhatajatelt.
• 10.d, 11.b ja 11.d klassil palutakse kiiresti
raamatukokku tagastada J. Kangilaski
„Kunstikultuuri ajaloo õpikud“ 10. ja 11. klassile.

Olümpiaadid ja võistlused
• 1. detsembril toimunud Tartu linna ja
maakonna gümnaasiumiõpilaste saksa keele
tõlkevõistlusel saavutas Elis Kusma (11.d) I

koha.
• 7. detsembril toimus 46. viie kooli võistluse

eelvõistlus matemaatikas.
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10. klass
Koolide järjestus:
1. HTG
2. MHG
3. CRJG
4. NRG
5. TTG
Meie parimad:
1. Ants-Oskar Mäesalu 10.b
4.-5. Mari Sild 10.a
4.-5. Kristjan-Martin Kirjanen 10.a
7.-11. Mari-Liis Oja 10.a
7.-11. Tõnis Peeter Kull 10.b
7.-11. Maris Mõttus 10.a
11. klass
Koolide järjestus:
1. HTG
2. NRG
3. CRJG
4. MHG
5. TTG
Meie parimad:
1. Eva-Lotta Käsper 11.c
2. Taavi Adamson 11.a
4. Moorits Muhkel Muru 11.b
5.-6. Kaspar Kesli 11.b
10. Laura Kasearu 11.a
11.-12. Jaagup Repän 11.a
• 20.-21. novembril toimus Pärnus väitluse Eesti

meistrivõistluste I etapp, kus osales kokku 38
võistkonda ja 114 kõnelejat.
Võistkondlikus arvestuses olid meie parimad
3. koht - 3 tallekest (poolfinalistid) (Anni Haas,
Evelin Rootsi, Triin Kaarde (Mart Reiniku
gümnaasiumist))
9. koht - Värvilised Kummikud (Virve Kass, Liisa
Pool, Toomas Ginter)
Kõnelejate arvestuses mahtusid esikümnesse
3. koht - Anni Haas
6. koht - Virve Kass
7. koht - Liisa Pool
• 8.-12.novembril toimunud informaatika-
viktoriinil „Kobras“ saavutasid 920 osaleja hulgas
vanemas vanuseastmes I koha Rasmus Vahtra
(11.c) ja 15. koha Sten-Oliver Salumaa (11.c).

Konkursid
• SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo
kuulutab välja järjekordse projektitaotluste
esitamise vooru. Taotluste esitamise tähtaeg on
1.02.11. Lisainfo: http://euroopa.noored.ee

• Tiigrihüppe SA ja Nõo Reaalgümnaasium
kuulutasid välja võistluse "Märka matemaatikat
enda ümber - ruumilised kujundid!". Tööde
esitamise tähtaeg on 4.01.11. Lisainfo ja
soovitused töö vormistamiseks -
http://www.koolielu.edu.ee/sirjematemaatika/ggju
hend.pdf ning stendil.
• Venekeelne Postimees ja Avatud Eesti Fond
kutsuvad 16-26-aastaseid noori osalema
venekeelsel esseekonkursil „Eesti 100“, kuhu
oodatakse noorte nägemusi unistuste Eestist aastal
2018. Tööde esitamise tähtaeg on 31.01.11.
Lisainfo www.oef.org.ee.
• Välja on kuulutatud konkurss 2011. aasta
Benjamin Franklini nimelisele stipendiumile.
Täpsem info
http://estonia.usembassy.gov/bft2011.html
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. märts 2011.

Sport
• Tartu koolide jõuluturniiri võrkpallis

harrastajatele võitis HTG võistkond. Mängisid
Ellu Krikmann (12.a), Laura Kaur (12.d), Heike
Randlahe (12.e), Minna Mari Lett (10.c), Deniss
Denissov, Ermo Tikk (12.b), Roland Martin (12.c)
ja Meelis Steinberg (11.b).
• Tartu koolide ujumisvõistlustel võitis 50m
vabaujumises I koha Sheryl Võsu (10.d).

Söökla teated
• Jaanuarikuu toiduraha palutakse maksta
ülekandega hiljemalt 6. jaanuariks. Jaanuari
koolitoidu maksumus:
tava- ja taimetoit 16 päeva x 18.-EEK = 288.-EEK
(18.40 EUR);
poisteports 16 päeva x 25.- EEK = 400.-EEK
(25.60 EUR).
Talonge väljastatakse kantseleist alates
10.01.2011.


