
1

Juhtkond tänab
• õpetajaid Marcus Hildebrandti, Ülle Keerbergi,
Katrin Ojaveeri ja Ülle Seevrit õpilaste
konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

• Esmaspäeval, 9. aprillil kell 8.15 – 8.45
tutvustab õppealajuhataja abiturientidele
eksamikorda ning õppetöö korraldust V perioodil.
Kõikidel abiturientidel on infotunnist osavõtt
kohustuslik.

Muudatused tunni- ja ruumiplaanis

• Õpetaja A. Saarva osaleb 4. aprillil koolitusel,
A. Alasi on õppetööst eemal 4.-5. aprillil. Tundide
asendused:

kolmapäev, 4.04
11.c 1.-2. tund kehalise kasvatuse tund neidudel
jääb ära
12.a 3.-4. tund iseseisev töö ajaloost õp.
A. Ristikivi – 139
5.-6. tund kehaline kasvatus kogu klassil õp.
P. Parisoo - 228
12.b 3.-4. tund ajalugu õp. K. Punga – 139
7.-8. tund kehaline kasvatus noormeestel õp.
P. Parisoo – 228, neidudel jääb tund ära
12.d 5.-6. tund ajalugu õp. A. Ristikivi – 139
12.e 1.-2. tund ajalugu õp. K. Punga – 144

neljapäev, 5.04
12.b 4. tund iseseisev töö ajaloost õp. K. Punga
- 202
12.e 3. tund ajalugu õp. K. Punga – 144

Teated

• Kooli hoolekogu ja vilistlaskogu kuulutavad
välja Mauruse stipendiumi konkursi. Täpsema
info stipendiumi eesmärgi ning taotlemise
tingimuste kohta leiate kooli kodulehelt.
• Ajalooring  ootab teisipäeval, 3. aprillil kell
15.45 kõiki huvilisi ruumi 141 vaatama filmi
„Lobotoomia“, mis uurib Vene propagandamasina
toimimist.
• Teisipäeval, 3. aprillil kell 15.45 toimub
auditooriumis selle õppeaasta IV klassidevaheline
mälumäng.

• Kolmapäeval, 4. aprillil kell 15.35 toimub
HTG maleturniir.  Malehuviline õpilane või
õpetaja, oled oodatud osalema! Registreerimine:
http://bit.ly/GWBya4 Korraldab Mihkel Muru
(12.b).
• Kooli sekretär Ketlin Taidre on 4. aprillil
täiendkoolitusel.
• Viimase koolikella aktuse lipuvalve proov
(11.a ja 12.a klass) on neljapäeval, 5. aprillil kell
11.50 aulas.
• Abiturientidel palutakse 9. aprilliks tuua
klassijuhataja kätte lapsepõlvefoto.
• HTG fotoring kuulutab välja konkursi „Kevad
tuleb“. Ühelt osalejalt on oodatud maksimaalselt
viis fotot. Tööd palutakse esitada Moodle
keskkonnas kursuse „Fotograafia konkurss“ all.
Konkursi tähtaeg on 22. aprill. Täpsem info
õpetaja Siim Oksalt.
• Tartu tähetornis räägib teisipäeval, 3. aprillil
kell 18.15 Tartu Observatooriumi erakorraline
teadur Tõnis Eenmäe teemal „Astrofotograafia“.
Info: http://www.ut.ee/et/uudised/tartu-tahetornis-
raagitakse-astrofotograafiast
• Neljapäeval, 5. aprillil kell 13.00 korraldab
Tartu Ülikooli Teaduskool koostöös Tamme
Gümnaasiumiga Tartumaa teaduspäeva.
Loengutele saab registreerida kuni 3. aprillini
lingil:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fo
rmkey=dGdpLVVjclpFOGFIQ3piRTRIMkRJX1
E6MA
• 20. aprillil toimub riigikaitseõpetuse kursuse
raames õppekäik Kuperjanovi Pataljoni. Kõikidel
kursusest osavõtnutel palutakse selle nädala
jooksul arendusjuht Anti Alasile või huvijuht Uve
Saarele anda teada oma osalemisest või
mitteosalemisest. Õpilastel, kes kursusel ei
osalenud, kuid soovivad õppekäigul osaleda, anda
samuti soovist teada arendusjuhile. Kohtade arv
on piiratud. Õpilastele on sõit ja toitlustus tasuta.

Olümpiaadid

31. märtsil toimus majandusolümpiaadi
vabariiklik voor.
Meie õpilaste tulemused (osavõtjaid 40):
2. Ants-Oskar Mäesalu (11.b) I järgu diplom
5.-6. Martin Sillasoo (11.b) III järgu diplom
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12.-14. Reinhold Mutli (12.b) - kõige parem
teooriatundja.

Konkursid

• 29. märtsil korraldas HTG Tartu linna inglise
keele kõnevõistluse gümnaasiumiõpilastele. Žürii
liikmed olid Ruth Elizabeth James Tartu
Rahvusvahelisest Koolist ja professor Jerry G.
Pankhurst (Wittenberg College, Springfield,
Ohio). Kõnevõistluse võitis Tuule Sõber (10.b),
Helena Kilp (10.c) jagas 2.-4. kohta.
• Kooliteater Unenäoklubi (Jan Teevet -
lavastaja (10.d), Anna Liisa Saavaste (11.e) ja
Qahdit Toomsoo (11.e) ning Marta Hang (MHG),
Rahel Parm (MHG)) osales kooliteatrite festivalil
Saaremaa miniteatripäevad 2012. Festivalil osales
20 näitetruppi üle Eesti. Žürii (Jaak Allik, Kersti
Kreismann, Carmen Tabor, Indrek Saar ja
Toomas Lõhmuste) pidas Unenäoklubi etendust
„Kuidas portreteerida lindu?“ laureaaditiitli
vääriliseks. Koju toodi ka parima ansamblimängu
ning lavalise liikumise preemia.
• Segakoor  „Anima“ esines edukalt üleriigilisel
segakooride konkursil Raplas 30. – 31. märtsil.

Sport

• Ott Sellis (12.b), Georg Niit, Markus Otsus ja
Ralf Tambets (kõik 12.c) võitsid
spordimälumängu „Bumerang“ Lõuna-Eesti
regiooni võistlusel üheksa võistkonna
konkurentsis II koha.
• Eesti meistrivõistlustel Kreeka-Rooma
maadluses juunioridele võitis kehakaalus -66 kg
hõbemedali Kristjan Toots (11.c) ja kehakaalus -
96 kg pronksmedali Meelis Steinberg (12.b).
• Tartu linnasprint 2012 I etapil esinesid väga
hästi meie kooli neiud, kes võitsid 30 paari
konkurentsis 4 esimest kohta.
I koht - Heleene Tambet (12.b) ja Marili
Zimmermann (12.a), II koht - Marianne Haug ja
Kristiine Aluvee (10.c), III koht- Madli-Johanna
Maidla ja Liis Timpka (11.c) ja 4. koht - Margret
Zimmermann (10.b) ja Elsa Valdmaa (12.a).

Eelteade

• Õpilaste Teadusliku Ühingu
8. aastakonverents toimub 27.-28. aprillil Tartus
Karlova Gümnaasiumis. Konverentsile on
oodatud kõik teadushuvilised noored, kellel
uurimistöö käsil või kes tahavad teada saada,

mida teised juba on uurinud. Info ja
registreerumine:
http://www2.archimedes.ee/teadpop/index.php?le
ht=324


