HTG INFO
Juhtkond tänab
•
õpetajaid Ljubov ja Olga Titovat Sillamäe
Vanalinna
Kooliga
õpilasvahetusprojekti
organiseerimise ja läbiviimise eest;
•
õpetajaid Hele Kiiselit, Ülle Hüva ja Ehtel
Timakut matemaatikalaagri läbiviimise eest.

Õppetöö
• Neljapäeval, 10. novembril kuulavad 1.-2.
tunni ajal 11.a ja 11.b klassi õpilased
auditooriumis
loengut
energiasäästlikkusest.
Lektoriks on Tiit Pikk Eesti Maaülikoolist.
• Reedel, 11. novembril on seoses kolme kooli
kohtumisega muudetud tundide aegu.
1.-2. tund
8.10 – 9.15
3.-4. tund
9.25 – 10.30
5.-6. tund
10.55 – 12.00
10.d, 10.e, 11.b, 11.d, 12.a, 12.b, 12.c klassi
õpilased lõunatavad kell 10.30 -10.55
10.a, 10.b, 10.c, 11.a, 11.d, 11.e, 12.d ja 12.e
klassi õpilased kell 12.00 – 12.30
Valikainete tunde (välja arvatud inglise keele abkursus õp. K. Ojaveer, mis toimub kell 12.20 –
13.45 ruumis 227) reedel, 11. novembril ei toimu.
• I perioodi järelarvestused toimuvad 9.- 16.
novembrini.
kolmapäev, 9. november
kell 15.30 matemaatika (E. Timak, Ü. Hüva, H.
Kiisel, K. Orav-Puurand), ruumis 139
kell 15.30 bioloogia (S. Kaarna) 225
kell 15.30 saksa keel (M. Matto) 204
esmaspäev, 14. november
kell 16.00 füüsika (S. Oks) 202
kell 16.00 ajalugu (A. Ristikivi) 141
teisipäev, 15. november
kell 15.30 kirjandus (A. Salo) 107
kell 15.30 ajalugu (K. Punga) 144
kell 15.30 eesti keel (T. Pluum) 102
kolmapäev, 16. november
kell 15.40 kunst (P. Beier) 203
kell 15.40 keemia (E. Paabo, H. Pähno) 217
kell 15.40 kirjandus (M. Piirimäe) 144
• Neljapäeval, 17. novembril kell 15.35 saavad
ruumis 221 sooritada järelarvestusi õpilased,
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kellel langesid kahe järelarvestuse ajad kokku.
Sellisel juhul tuleb õpilasel kindlasti
- sooritada suuline arvestus õigel ajal;
- valida aine, milles ta sooritab järelarvestuse
ettenähtud ajal;
- teavitada teise aine õpetajat kokkulangevusest,
paludes luba sooritada järelarvestus selles
aines 17.11;
- registreeruda kooli kodulehel. Registreerumise
lingi leiad kooli kodulehe www.htg.tartu.ee
paremal alumisest servast.
- 17. novembril saavad järelarvestusi sooritada
ka õpilased, kes väga mõjuval põhjusel
(haigus) ei saanud järelarvestusele tulla.
Puudumise põhjusest ning järelarvestuse
sooritamise
soovist
tuleb
eelnevalt
aineõpetajat informeerida.
• II perioodi õnnetunnid toimuvad: 10.11.,
17.11. (ruumis 107), 24.11. (ruumis 107), 01.12.,
08.12
• Õnnetunnis on õpilastel, kes on kontrolltöö ajal
puudunud koolist mõjuval põhjusel või kellel on
töö ebaõnnestunud, sooritada järeltöö. Õpilane,
kes soovib järeltööd kirjutada õnnetunnis, on
kohustatud seda tegema esimesel võimalusel
(arvestame, et tööks õppimiseks peab jääma
vähemalt kaks päeva). Erandid on õpilase haigus,
olümpiaadidel osalemine või mõni muu väga
mõjuv põhjus. Õnnetunnis osalemiseks on vajalik
- pöörduda aineõpetaja poole ning paluda luba
järeltööks (õpilasele, kes ei ole käinud luba
küsimas, õpetaja järeltöö teksti õnnetundi ei
anna);
- registreeruda tööst osavõtuks elektrooniliselt
kooli kodulehel hiljemalt teisipäeva õhtuks.
- registreerumise link on kooli kodulehel
www.htg.tartu.ee

Muudatused tunni- ja ruumiplaanis
• Matemaatikaõpetajad Ülle Hüva, Ehtel Timak
ja Hele Kiisel osalevad 11.-12. novembril
vabariiklikel matemaatikaõpetajate päevadel,
täiendkoolitusest võtab 11. novembril osa õpetaja
Ülle Seevri ning kell 10.00 algab koolitus, millel
osalevad õpetajad Siin Oks ja Jaan Paaver.
teisipäev, 8.11
12.d 7.-8. tund ajalugu õp. A. Ristikivi – 220
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reede, 11.11
10.a 5.-6. tund kehal. kasvatus õp. A. Saarva/P.
Parisoo - 228
10.b 3.-4. tund kunst õp. P. Beier - 102
5.-6. tundinimeseõpetus õp. A. Alasi - 227
10.d 3.-4. tund informaatika õp. A. Mägi (kogu
klassil) - 303
10.e 3.-4. tund matemaatika õp. K. Orav –
Puurand – 202
5.-6. tund keemia õp. H. Pähno - 135
11.a 3.-4. tund kirjandus õp. A. Salo - 135
11.b 1.-2. tund eesti keel õp. M. Piirimäe - 135
12.c 3.-4. tund eesti keel õp. T. Pluum/M.
Piirimäe – 203/107
5.-6. tund eesti keel õp. T. Pluum/M. Piirimäe –
203/107
12.d 3.-4. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
12.e 5.-6. tund füüsika õp. M. Reemann – 213

Teated
• Käitumisteaduste ring kutsub huvilisi
esmaspäeval, 7. novembril kell 16.00 ruumi 107
kuulama TÜ eksperimentaalpsühholoogia teadlase
ja õppejõu Kairi Kreegipuu ettekannet
inimkatsetest.
Pärast
loengut
vaadatakse
teaduslikku dokumentaalkomöödiat "JA juhtum".
Täpsem info psühholoog Anni Kuusikult
(anni.kuusik@htg.tartu.ee) ruum 311.
• Esmaspäeval, 7. novembril on kell 16.00-19.00
HTG
auditooriumis
Tartu
Ülikooli
meditsiinitudengite koolitus. 14. novembril
mõõdavad TÜ meditsiinitudengid kõigil soovijatel
tasuta veresuhkrutaset Selverites üle Eesti.
• Rahvusvaheline
organisatsioon
Dream
Foundation tutvustab 8. novembril kell 15.45
ruumis
102
õppimisvõimalusi
välismaal.
Keskendutakse välismaale õppima mineku
plussidele ja miinustele, kandideerimisprotsessile,
vajalikele keeletestidele ja finantsküsimustele.
Kohal on juba mitmetes riikides õppinud noored
ja SSE Riga kõrgkooli esindaja.
• Teisipäeval, 8. novembril räägib õpetaja Aare
Ristikivi ajalooringis Jaapani ajaloost ja
tänapäevast. Kõik huvilised on oodatud kell 15.45
ruumi 141.
• Roheliste töögrupp kutsub kõiki huvilisi
neljapäeval, 10. novembril kell 16.30 ruumi 225
lauamänguõhtule. Tule ise ja võta oma
lemmiklauamäng kaasa!
• 11.-12. novembrini toimub HTG-s kümnes
kolme kooli kohtumine. Selle aasta teema on

"Harry Potter ja 21. sajand". Humanitaarainete
tundmises võtavad mõõtu Pärnu Sütevaka
Humanitaargümnaasiumi, Tallinna 21. Kooli ja
HTG õpilased. Lisaks ainevõistlustele on veel
kavas linnamäng, luuapall, filmivõistlus, koolide
ühendkoor. Reedel kell 20.00 algavast
tantsutunnist on oodatud osa võtma kõik
humanitaarklasside õpilased.
• Esmaspäeval, 14. novembril pildistatakse 12.
klasside õpilasi lõpualbumi jaoks järgmistel
kellaaegadel:
12.a - 11.45
12.b - 11.55
12.c - 12.05
12.d - 12.15
12.e - 12.25
õpetajad - 12.35
• Reedel tutvusid meie kooliga õpetajad Kaunase
Tehnoloogia gümnaasiumist, kes avaldasid soovi
edaspidiseks koostööks ja õpilasvahetuseks.
• Laupäeval, 5.11. külastasid kooli esimese
matemaatika eriklassi 1964. a lõpetanud
vilistlased.

Võitlused ja konkursid
• 30. oktoobril toimus "Balti Tee 2011"
treeningvõistlus, kus võistkondlikult lahendatakse
matemaatikaülesandeid. Meie kooli võistkonda
kuulusid Eva-Lotta Käsper (12.c), Tuuli Lõhmus
(12.a), Kaur Karus (12.b), Kaspar Kesli (12.b),
Ants-Oskar Mäesalu (11.b).
• Andreas Raukas (12.c) osales Balti
loodusfotokonkursil
ja saavutas
maastike
kategoorias 8. koha.

Õpilased
• 3.-5. novembrini toimus XI matemaatikalaager.
Kolme
päeva
jooksul
kuulasid
matemaatikahuvilised
loenguid,
lahendasid
ülesandeid ja võistlesid. Õpilastele esinesid TÜ
teaduskoolist Raili Vilt ja Maksim Ivanov, kooli
vilistlased Ivo Kubjas, Riho Klement, Ants
Remm. Õpetajad tänavad lektoreid ning
õppepäevadel osalenud õpilasi.
• 4.-5. novembril oli meie koolis külas
õpilasgrupp
Sillamäe
Vanalinna
Koolist.
Sõprussuhteid edendati Tartu vaatamisväärsustega
tutvudes,
mängudes
osaledes
ning
viktoriiniküsimustele vastates. Laupäeval külastati
ühiselt AHHAA keskust.
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Õpetajad
• Neljapäeval, 10. novembril toimub II perioodi
õppetöö analüüs: 12. klassid kell 14.00 ning 11.
klassid kell 15.15. Kõikide aineõpetajate osavõtt
on väga vajalik.

Sport
• Hillar

Hanssoo mälestusturniiril males
saavutas Moorits Mihkel Muru (12.b) kuni 19.a
vanuseklassis I koha.
• Rühmvõimlemise
maailmakarika
finaalvõistlustel Moskvas saavutas Merili
Savolainen (10.b) VK Janika juunioride
võistkonna koosseisus maailmakarikavõistluste
üldarvestuses II koha.
• HTG jalgpallimeeskond võitis Tartu koolide
karikavõistlustel Kivilinna gümnaasiumi ning
Annelinna
gümnaasiumi
järel
ning
Kommertsgümnaasiumi
ees
III
koha.
Meeskonnas mängisid Marek Pagel, Eerik Muuli
(12.a), Karl-Kristjan Kokk, Uku Lilleväli (12.e),
Martti Rell (11.b), Kristjan Müürsepp, Mart Kiis,
Reio Praats (11.c), Edgar Kurg, Sander Randaru
(10.a), Robin Saluoks (10.c), Karl-Kristjan
Kivisto ja Andre Paju (10.e).
• HTG
ja
Lähte
Ühisgümnaasiumi
õpilastevaheline sõpruskohtumine saalihokis
lõppes seisuga 9:7 HTG kasuks.
• HTG SV-sse (saalihoki võistkond) kuulusid:
Markus Otsus (12.c), Rasmus Vahtra (12.c),
Arnold Rein Tatunts (11.c), Kaarel Ojakivi (11.c),
Brandon Pähn (11.a), Jakob Gill (10.a), Kaspar
Külm (10.a), Madle Timm (12.c), Madle Kaljula
(12.c), Pirge Kaasik (12.c), Eneli Simson (11.c),
Karoliine Teelahk (11.a).

• Hambaarst Ülle Hansson ootab meie kooli
õpilasi TÜ Stomatoloogia Polikliinikusse
(Raekoja plats 6 III korrus) profülaktilisele
hammaste kontrollile:
10.a klassi õpilasi kolmapäeval, 16.11 kell 11.50
10.b klassi õpilasi reedel, 18.11 kell 11.50
10.c klassi õpilasi kolmapäeval, 23.11 kell 11.50
Päeval,
mil
klass
läheb
stomatoloogiapolikliinikusse
kontrollile,
on
õpilastel lubatud einestada I söögivahetunnil,
pärast 3. tundi.

Eelteade
11. ja 12. klasside õpilaste lastevanemate
koosolek toimub kolmapäeval, 16. novembril kell
18.00. kella 17.00-18.00 on vanematel võimalus
vestelda aineõpetajatega.

Kooliarsti teated
• Profülaktilisele läbivaatusele

on oodatud
esmaspäeval, 7. novembril 10.d klassi õpilased,
kolmapäevast reedeni 10.e klassi õpilased.
• Teisipäeval, 8. novembril on koolis
doonoripäev. SA TÜK Verekeskuse arstid ja õed
ootavad doonoreid kooli aulas kell 10.30-13.30.
Vere loovutamiseks peab olema terve ja
hommikul söönud ning kaaluma vähemalt 50 kg.
Doonoripäevaga seotud küsimustele vastab kooli
medõde Stella Nuust.

Hambaarst
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