HTG INFO
Juhtkond tänab
• õpetaja Ülle Hüva, Saima Kaarnat ja Age Salo
ning õpilaskogu liikmeid, kes viisid läbi lahtiste
uste päeva 8. klasside õpilastele;
• õpetajaid Marcus Hildebrandt’i, Saima
Kaarnat, Urmas Kokassaart, Marilin Savi, Ülle
Seevrit, õpilaste konkurssideks ettevalmistamise
eest.

Õppetöö
• Alates 5. märtsist on tunniplaanis muudatused
seoses kolmetunniliste kursuste vahetumisega. Nii
õpilastel kui ka õpetajatel palutakse väga
tähelepanelikult jälgida tunniplaani.
• III perioodi järelarvestuste aeg on 8.- 14. märts.
Neljapäeval, 15. märtsil on õnnetunnis võimalus
arvestust sooritada aineõpetajaga kokkuleppel
õpilastel, kellel kahe järelarvestuse aja langesid
kokku. Järelarvestuste ajad:
neljapäev, 8. märts
saksa keel kell 14.00 (206) õp M. Matto
reede, 9. märts
füüsika kell 15.30 (213) õp S. Oks
muusikaajalugu kell 15.30 (220) õp Ü. Keerberg
ajalugu kell 15.30 (141) õp A. Ristikivi
esmaspäev, 12. märts
füüsika kell 16.00 (213) õp M. Reemann
kunstiajalugu kell 15.45 (203) õp P. Beier
bioloogia ja geograafia 15.45 (225) õp S. Kaarna
ja Ü. Seevri
inglise keel kell 15.45 (312)
kirjandus kell 15.45 (102) õp T. Pluum
matemaatika kell 15.45 (136/139) õp E. Timak/H.
Kiisel/Ü. Hüva
ajalugu kell 15.50 (144) õp K. Punga
kolmapäev, 14. märts
keemia kell 15.30 (217) õp E. Paabo
• Õpilased, kes on registreerunud 7. märtsi
õnnetundi, saavad järeltöid teha järgmises
õnnetunnis, 14. märtsil. Uuesti registreeruda ei ole
vaja.

Teated
• Esmaspäeval, 5. märtsil külastab meie kooli
ajalooprofessor Meghan Winchell (Nebraska
Wesleyan University), kes viibib Fulbrighti
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programmi raames Tartu ülikoolis. Pärast kooliga
tutvumist peab ta auditooriumis abiturientidele
loengu teemal „The Women's Movement in the
USA“.
• Teisipäeval, 6. märtsil kell 15.45 on ruumi 141
oodatud õpilased, kes tahavad rohkem teada
õpetajate streigist.
• Kooli
õpetajad
osalevad
kolmapäeval,
7. märtsil
üleriigilises
haridustöötajate
(toetus)streigis, mistõttu sellel päeval
tavapärast õppetööd ei toimu;
koolimaja on avatud alates kell 8.00;
koolisöökla on suletud ja toitlustamist ei
toimu, õpilastel hoida alles 7. märtsi toidutalong,
millega saab süüa 2. aprillil.
• Kolmapäeval,
7.
märtsil
on
kõigil
treffneristidel võimalus osaleda karjääripäeval.
Martin Sillasoo (11.b) eestvedamisel on õpilased
korraldanud
kohtumised
eri
elukutsete
esindajatega ja tutvumiskäigu Tartu Kõrgemasse
Kunstikooli
ning
Haridusja
Teadusministeeriumisse. Täpsem info Martin
Sillasoolt või psühholoog Anni Kuusikult.
• Õpilastel,
kes
on
huvitatud
karjääriplaneerimise ringi tegevusest, palutakse
ühendust võtta Martin Sillasoo või Anni
Kuusikuga.
• Reedel, 9. märtsil toimub auditooriumis (221)
7.- 8. tunni ajal riigikogu liikme, endise Euroopa
Inimõiguste Kohtu kohtuniku Rait Maruste loeng.
Juttu tuleb inimõigustest ja Euroopa Inimõiguste
Kohtu tööst.
• Laupäeval, 10. märtsil algab kell 10.00 meie
majas
Soome-Eesti
tantsupeo
ülevaatus,
pühapäeval, 11. märtsil korraldab vilistlane
Uku-Laur Tali koolimajas siseorienteerumise
võistluse.
• Esmaspäeval, 12. märtsil möödub Hugo
Treffneri surmast 100 aastat. Seoses sellega peab
5. tunni ajal aulas 11. klasside õpilastele loengu
Vello Paatsi. Pärast loengut jätkuvad ainetunnid.

Õpilased
• Reedel, 2. märtsil võistlesid 10.e klassi
õpilased öisel saalihokiturniiril, aaretejahil,
mängisid lauamänge, vaatasid filmi ning kuulasid
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Lauri Läänelaiu (vil 2008) öist loengut
Uus-Meremaa ajaloost, loodusest ja inimestest.

Õpetajad
• Neljapäeval, 8. märtsil on õppenõukogu, kus
analüüsitakse III perioodi õppetulemusi. Kell
14.15 – 10. klassid, kell 15.15 – 11. klassid. Kõigi
aineõpetajate osavõtt on väga vajalik.
9. märtsil kell 15.30 toimub koolis 107. ruumis
Tartu linna ja maakonna eesti keele õpetajate
koolituspäev. Lektoriks Kersti Lepajõe, kes
kommenteerib oma eksamikirjandeid analüüsivat
doktoritööd.

Olümpiaadid
• Üleriigilisele matemaatikaolümpiaadile on
kutsutud Kaur Kristjuhan (10.b), Siim Sammul
(10.b), Taavet Kutsar (10.b), Tuule Sõber (10.b),
Mariliis Jukk (10.b), Liisi Metsoja (10.a), Liisu
Miller (10.a), Eveli Kodas (10.a), Martin Kabanen
(10.a), Ruti Kirikmäe (10.a), Ants-Oskar Mäesalu
(11.b), Remi Leopard (11.b), Jo Kroll (11.b),
Jaagup Repän (12.a), Eva-Lotta Käsper (12.c),
Kaspar Kesli (12.b), Kaur Karus (12.b), Kristiina
Sakarias (12.a), Taavi Adamson (12.a).
•
Üleriigilisele keemiaolümpiaadile on
kutsutud Ruti Kirikmäe (10.a), Siim Kurvits
(10.c), Susanna Laan (10.c), Agnes Kuus (11.c),
Enn Rusi (11.c), Erik Räni (11.c), Angela
Kannukene (12.c), Eva-Lotta Käsper (12.c), Ken
Riisalu (12.c), Kaur Karus (12.b), Olivia Luige
(12.a).
• Üleriigilisele usundiõpetuse olümpiaadile on
kutsutud Tuuli Lõhmus (12.a), Heiki Ojasild
(12.a) ja Veiko Strauss (12.d).
• 3. märtsil toimus
majandusolümpiaadi
piirkonnavoor. Meie õpilaste tulemused (17
osavõtjat)
2. Ants-Oskar Mäesalu (11.b)
4.-7. Reinhold Mutli (12.b)
8. Martin Sillasoo (11.b)
9.-10. Veiko Strauss (12.d)
• Üleriigilisele majandusolümpiaadile on
kutsutud Ants-Oskar Mäesalu, Reinhold Mutli ja
Martin Sillasoo.
• Üleriigilisel inglise keele olümpiaadil (15
kutsutut) saavutas Karmen Pähkla (12.e) 4.
koha, Joosep Kivastik (11.b) 10. koha.
• 3.-4. märtsil toimus üleriigiline bioloogia
olümpiaad, kuhu oli kutsutud 60 õpilast. Hinnati

eraldi praktikumide parimaid ja koostati klasside
järjestus ning valiti valikvõistlustel osalejad
(üldjärjestuse 10 parimat). Meie õpilaste kohad:
10. klassi arvestuses 2. koht Kristiine Aluvee
(10.c) ja 4. koht Aksel Johannes Part (10c).
11. klassis 4. koht Sander Tars (11.b).
12. klassis 1. koht Eva-Lotta Käsper (12.c); 2.
koht Raul Kääp (12.c) ja 7. koht Sten Oliver
Salumaa (12.c).
Neljast erinevast praktikumist olid meie õpilased
parimad kolmes: Eva-Lotta Käsper botaanika
praktikumis ja Raul Kääp füsioloogia praktikumi
ning ka zooloogia praktikumi parim.
Valikvõistlustel
(rahvusvahelise
olümpiaadi
võistkonda saamise nimel) osalevad Eva-Lotta
Käsper, Raul Kääp ja Sander Tars.

Konkursid
• Ühingu
Korruptsioonivaba
Eesti
esseekonkursil sai teise koha Heiki Ojasild (12.a),
ära märgiti ka Tuuli Lõhmuse (12.a) kirjutis.
• Kooli veebilehel uudiste all on võimalik
tutvuda käimasolevate konkurssidega.

Kooliarsti teated
• 5.- 9. märtsini on tervisekontrolli oodatud 11.e
klassi õpilased.
• 5.- 14. märtsini on kõigil soovijatel võimalus
registreeruda
puukentsefaliidi
vastu
vaktsineerimiseks.
Täielik
vaktsineerimine
koosneb kolmest süstist (teine süst tehakse kahe
kuu möödumisel, kolmas süst 12 kuu
möödumisel). Vaktsiin on tasuline.

Ökonädala kava
esmaspäev, 5. märts
1. ja 2. söögivahetunnil jagatakse aatriumis
porgandeid;
kell 16.00 - Kristjan Puusilla loeng "Jooksuga
iseendani" (203).
teisipäev, 6. märts
1. ja 2. söögivahetunnil orienteerumine
koolimajas - igast klassist on oodatud vähemalt
üks 3-liikmeline võistkond, lisaks õpetajate
esindus.
neljapäev, 8. märts
2. söögivahetunnil naistepäevale pühendatud
võistlus "Disainerrõivad prügikottidest" - igast
klassist on oodatud vähemalt üks 3-liikmeline
noormeestest
koosnev
võistkond,
lisaks
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meesõpetajate esindus - kõik neiud ja naised on
oodatud moeshowd vaatama;
14.00 – aatriumis Urmas Sellise loeng kotkastest
ja fotonäitusest "Ülemlinnud";
17.00 - filmiõhtu auditooriumis.
reede, 9. märts
2.
söögivahetunnil
on
auditooriumis
loodusteemaline viktoriin, kuhu on oodatud igast
klassist vähemalt üks 3-liikmeline võistkond.
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