
1

Juhtkond tänab
• õpetaja Marcus Hildebrandti kohtumiste
korraldamise eest USA saatkonna esindajatega.
• 10.d ja 10.e klassi õpilasi ning klassijuhatajaid
Ljubov Titovat ja Aive Rootsi Tammsaare päeva
korraldamise eest.
• Humanitaaride õpilaskonverentsi korraldajat
õpetaja Aare Ristikivi, konverentsil esinenud
vilistlasi, õpilasi ning nende juhendajaid.
• 11. d klassi õpilast Veiko Straussi, kes juhtis
õpilasesinduse tööd 2010. aastal.

Õppetöö

• Õpilased, kes soovivad ühte koolieksamit
sooritada uurimistööna, peavad hiljemalt 31.
jaanuariks tooma õppealajuhatajale avalduse,
milles on ära märgitud eksamiaine, uurimistöö
teema ja juhendaja.

Muudatused tunniplaanis

esmaspäev, 31.01

11.b 7.-8. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri
rühmal õp. M. Savi – 312
11.c 7.-8. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri
rühmal õp. M. Savi – 312
11.d 7.-8. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri
rühmal õp. M. Savi – 312
12.a 5.-6. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri
rühmal õp. Ü. Roostoja – 312
12.e 5.-6. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri
rühmal õp. Ü. Roostoja – 312

kolmapäev, 2.veebruar

10.b 3.-4. tund kirjandus õp. M. Piirimäe – 144
10.c 3.-4. tund kehaline kasvatus õp. A.
Saarva/P. Parisoo – 228

reede, 4. veebruar

10.c 7.-8. tund informaatika õp. L- Jõgi – 303/
keemia praktikum õp. E. Paabo, H. Pähno – 216
KE5 7.-8. tund jääb ära

esmaspäev, 7. veebruar

10.b 7.-8. tund kehaline kasvatus õp. A.
Saarva/P. Parisoo - 228

Praktikumid

• 11.c klassi bioloogia praktikumi  (juhendaja
TÜ õppejõud Mati Martin) esimene tund toimub
kolmapäeval, 2. veebruaril 7.-8. tunni ajal ruumis
225.

Teated

• Täna, 31. jaanuaril kell 16.00 algab meie
koolis noorte tantsupeo I ülevaatus. Kuna majja
tuleb palju võõrast rahvast, palutakse oma
õpilastel kohe pärast õppetunde koolist lahkuda.
• Õnnetund on teisipäeval, 1. veebruaril kell
15.35-16.20 ruumis 221.
• Ajalooring ootab kõiki huvilisi teisipäeval, 1.
veebruaril kell 15.45 ruumis 141, et ühiselt
koostada Vabadussõja-teemaline näitus.
• Kolmapäeval, 2. veebruaril tähistatakse Tartu
rahulepingu sõlmimise aastapäeva: 5.-6. tunni
ajal peab kooli aulas kõikidele 10. klasside
õpilastele Tartu rahu aastapäevaloengu kooli
vilistlane Trivimi Velliste. 10.35 oodatakse 10.b
klassi õpilasi aulasse toole tõstma.
• Laulupeo I eelproov toimub kolmapäeval, 2.
veebruaril algusega 15.30 TÜ aulas.
• Loominguliste õhtute sarjas on kolmapäeva
õhtul kell 18.00 kõigil huvilistel võimalik kohtuda
Balti Filmi- ja Meediakooli üliõpilase Heleri
Saarikuga.
•  Neljapäeval, 3. veebruaril kell 11.50 ootab
huvijuht õpilasesindust oma kabinetti, et pidada
nõu „Intellektika“  teemal.
• Neljapäeva, 3. veebruari õhtul kell 18.00
korraldab HTG õpilasesindus aulas kooli missi ja
misteri valimised.
• Reedel, 4. veebruaril 7.-8. tunni ajal toimub
aulas loeng teemal „Ravikindlustus Eestis“.
Esineb Eesti Haigekassa Tartu osakonna direktor
Maivi Parv. Kõik on oodatud kuulama.
• Laupäeval, 5. veebruaril osaleb HTG
tantsuansambel Rannus tantsuüritusel
„Tantsutallad“.
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Õpetajad

• Neljapäeval, 3. veebruaril kell 15.40 on
õppenõukogu koosolek, kus kinnitatakse õpilaste
eksamivalikud ja kooli terviseedenduse kava.

Konkursid

• 27. jaanuaril toimus traditsiooniline inglise
keele kõnevõistlus, millest võttis osa 25 õpilast.
Samal päeval külastasid meie kooli USA
saatkonna pressi- ja kultuuriaseatašee William J.
O'Connor ja Jane Susi, kes tutvusid koolimaja ja
muuseumiga, võtsid osa inglise keele tunnist ja
olid žüriiliikmed kõnevõistlusel.
Kõnevõistluse tulemused:
I Karl Kristjan Kaup (11.d)
II Kristjan Martin Kasterpalu, (12.b)
III Kristjan-Julius Laak (12.b) ja Kristiina Kurg
(12.c)
USA saatkonna eriauhinna pälvis Kristjan Martin
Kasterpalu (12.b), parim X klassi õpilane oli Maili
Koorep (10.e), kõige luulelisem kõneleja Ruuben
Saal (11.e), parim poliitilise teema käsitleja Pavel
Vammus (12.b).
Inglise keele õpetajad tänavad kooli tutvustamise
eest järgmisi õpilasi: Ando Haldna, Kristjan
Martin Kasterpalu, Ako Konsap, Hanna-Liis
Kont, Kristella Kõrgesaar, Maali-Liina Kulla,
Kairi Laiapea, Urmet Lepasson, Pille Liik, Artur
Pata, Elo Võhandu (12.b), Virve Kass, Marilyn
Kriisa, Tuuli Land, Ruuda Malin, Kristin Pihu,
Airi Sell, Eve-Lii Sirel, Trine Uusen (12.d).
• HTGs toimunud Tartu linna
gümnaasiumiastme etluskonkursil sai eripreemia
veenva esinemise eest Kristjan-Julius Laak (12.b).
• Kooli kõnevõistlusest võttis osa 12 treffneristi.
Kõnelejad valmistasid ette kõne teemal "Sõnad ja
teod", II vooru teema oli "Teeme ära!"
I vooru parim kõneleja - Anu Parvelo (10.a)
II vooru parim kõneleja - Juudit Gross (11.e)
Publiku lemmik - Anna Liisa Saavaste (10.e)
• Tartu Ülikooli korraldatud videoklippide
konkursile "Minu esimene teaduslik saavutus"
esitatud tööd on vaatamiseks ja hindamiseks
väljas veebilehel www.novaator.ee. Samal lehel
saab anda oma hääle enim meeldinud videole.
• Looduse Omnibuss, Eesti Energia ja Nordea
Pank kuulutasid välja konkursi Looduse Aasta
Foto 2011. Vaata lisa: www.looduseomnibuss.ee
või stendilt.

Külalised Tallinna Reaalkoolist

• Reedel, 4. veebruaril tähistame koolis
sõbrapäeva sõpradega Tallinna Reaalkoolist.
Reaalkooli õpilased ja õpetajad saabuvad kell
10.30 ning sõbrapäeva üritused lõppevad
orienteeruvalt kell 16.00. Päevakava:
 11.05 – 11.50 – külalistunnid ja tundide külastus
 11.50 – 13.00 – töötoad
 13.00 – 13.30 – töötubade esitlus aulas
 13.30 – 14.15 – Reaalkooli õpilaste
söögivahetund
 14.15 – 15.00 – mälumäng auditooriumis
 15.00 – 16.00 – saalihoki võimlas
• Esimene sõbrapäeva kohtumine HTG ja
Reaalkooli õpilaste ja õpetajate vahel toimus
eelmisel aastal Tallinnas ning sel aastal on
treffneristide kord sõpru võõrustada. Kõik
õpilased ja õpetajad, kes ei osale töötubades, on
oodatud kaasa elama mälumängule ja
spordivõistlusele!
• Õpilasi, kes osalevad sõbrapäeva töötubades ja
mälumängus või mängivad saalihokit, oodatakse
neljapäeval, 3. veebruaril kell 10.35
auditooriumisse!

Kooli hoolekogu

• Kooli hoolekogu kooskõlastas 27. jaanuaril
järgmiseks õppeaastaks 10. klasside õpilaste
vastuvõtu korra. Hoolekogu otsustas jätkata
Mauruse stipendiumite maksmist. Täpsem info
stipendiumite kohta ilmub kooli infolehes
märtsikuus.

Kooliarsti teated

• Profülaktilisele läbivaatusele on oodatud
järgmised klassid:
31.01 - 11.b
1.02 - 11.c
2.02 - 11.c
3.02 - 11.c
4.02 - 11.c


