HTG INFO
Juhtkond tänab
• 12.c klassi õpilasi ja klassijuhataja Katrin
Ojaveeri 2012. aasta abiturientidele lõpuaktuse ja
lõpupeo korraldamise ning läbiviimise eest.
• Näiteringi õpilasi ja nende juhendaja Liisa
Tagelit 1. septembri aktuse korraldamise eest.

Õppetöö
• Õpetajad Jaan Paaver ja Siim Oks osalevad 14.
septembril täiendkoolitusel, õppealajuhataja Aime
Punga on täiendkoolitusel 12.-14. septembrini.
Õpetaja Aare Ristikivi viibib 17.-21. septembril
rahvusvahelisel ajaloo-olümpiaadil Ukrainas.

Muudatused tunni- ja ruumiplaanis
reede, 14.09
10.a 3. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand
- 213
11.c 4. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand
- 213
11.e 2. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand
- 213
12.c 4. tund füüsika õp. M. Reemann - 202
12.d 1. tund füüsika õp. S. Oks - 213
esmaspäev, 17.09
10.e 2. tund iseseisev töö ajaloos õp. A. Pettai 141
11.d 3. tund matemaatika õp. K.Orav-Puurand –
141
12.b 4. tund iseseisev töö ühiskonnaõpetuses
õp. A. Pettai - 141

Valikkursused
• Õppeaastaks planeeritud valikainetest ei avata
soovijate vähesuse tõttu robootika, teadusloo ja
globaliseeruva maailma kursuseid.
I perioodi valikkursused toimuvad esmaspäeviti
kell 8.00 – 9.15 ja kolmapäeviti ning
neljapäeviti kell 14.25 – 15.40 järgmistes
ruumides:
usundiõpetus 1 õp. T. Jürgenstein - 203
rootsi keel ( c) 4 õp. K. Punga - 144
saksa keel ( c) 1 õp. M. Matto - 202
inglise keel (ab-kursus) õp. K. Ojaveer – 312
• Õpetaja T. Niitvägi-Hellamaa prantsuse keele
(c) 3 (ruum 309) ja õpetaja A. Rootsi saksa keele
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(c) 4 (ruum 204) valikkursus toimub
esmaspäeviti kell 8.00 – 9.15 ja neljapäeviti
ning reedeti kell 14.25 – 15.40.
• 11. klasside õpilased, kes soovivad läbida
keemia praktikumi kursuse (juhendaja TÜ
õppejõud Aime Lust, praktikum toimub TÜ
keemiahoones
II
poolaastal)
palutakse
registreeruda õpetaja Eha Paabo juures hiljemalt
20. septembriks. Eriti oodatud on praktikumist osa
võtma loodusharu 11. klassi õpilased.

Teated
• Teisipäeval, 11. septembril kell 16.15 peab
ajakirjanduse professor Halliki Harro-Loid
ülikooli
aulas
inauguratsiooniloengu
„AJAkirjandus – sotsiaalne ajamasin“. Kõik
huvilised on oodatud.
• Kolmapäeval, 12. septembril on treffneristid
piknikul Kassitoomel. Kui ei saja, algab piknik
kell 13.10 (ära jäävad 4. ja 5. tund) ja kestab
orienteeruvalt 15.30ni. Valikainete tunnid
toimuvad sel juhul reedel, 14. sept. 14.25 – 15.40.
Vihmase
ilma
korral
toimuvad
kõik
kolmapäevased tunnid ja piknik jääb ära. Täpsem
info klassijuhatajatelt.
• 14. septembril kohtuvad aulas kell 14.30 16.30 Tartu koolijuhid ja HTG õpetajad haridusja teadusminister Jaak Aaviksooga.
• 14. - 16. septembrini toimub koolimajas
rahvusvaheline matemaatikaõpetajate konverents.
• Tartu Ülikooli professor Alar Karis kinkis
koolile raamatu „Alar Karis. Kiri Tulevikku“.
Täname!

Kooliarsti teated
• Sel nädalal on profülaktilisele kontrollile
oodatud 10.a klassi

Konkursid
• Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut pakub
võimalust tasuta osaleda gümnaasiumiõpilastele
mõeldud veebipõhisel kursusel „Teeme ise
arvutimänge – algus“. Kursuse läbinud õpilane
omandab algoritmilise mõtlemisviisi alused läbi
arvutimängude
loomise,
tutvub
esmaste
programmeerimisvõtetega ja saab ülevaate
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programmeerimiskeelest Python. Kool arvestab
kursuse
läbimist
valikainena.
Kursusele
kandideerimise tähtaeg on 14. september. Info:
https://courses.cs.ut.ee/2012/tiam .
• AHHAA keskus kuulutab välja teadusteatrite
konkursi. Osalemiseks tuleb moodusta kuni
5-liikmeline võistkond, mõelda välja umbes 20
minuti pikkune teadusteatri etendus ning
registreeruda võistlusele. Parim võistkond saab
võimaluse kogu klassiga tasuta külastada Tartu
AHHAA keskust. Registreerumine kuni 21.
septembrini.
Täpsem
info
aadressil
http://www.ahhaa.ee/teadusteatrite-festival
• ETV saatesari „Rakett69“ kutsub 16-24aastaseid teadushuvilisi noori võistlema 10 000 €
suurusele peaauhinnale! Uue hooaja võtteid
alustatakse oktoobris ning võitjad selguvad
teleekraanil kevadel. Registreerimine saatesse ja
info veebilehel http://www.rakett69.ee
• Alanud on 2012. aasta noorte leiutajate
riiklik konkurss, kuhu oodatakse leiutisi ja
nutikaid ideid, mis lahendavad igapäevaelu
probleeme või kitsaskohti. Konkursi tähtaeg on
31.
oktoober.
http://www.etag.ee/teadusepopulariseerimine-2/opilasleiutajate-konkurss/
• Tervise Arengu Instituut ootab noorte
terviseprojektide taotlusi. Konkursile on oodatud
12-19-aastaste huvitavad ja uudsed ideed, kuidas
muuta oma vanemate, koolikaaslaste ja õpetajate
käitumist tervislikumaks või kuidas muuta kool
või
koduümbrus
meeldivamaks
paigaks.
Projektide esitamise tähtaeg on 15. oktoober.
http://www.terviseinfo.ee/et/uudised/1622-tervisearengu-instituut-ootab-noorte-terviseprojektidetaotlusi
• Tervise Arengu Instituut kutsub kõiki
kooliõpilasi osalema loovtööde konkursil
„Koolisöökla minu unistustes“, kus joonistuse
või video kaudu antakse edasi oma arusaam,
milline peaks olema üks meeldiv ja hubane
koolisöökla. Töid saab saata kuni 19. oktoobrini.
http://www.terviseinfo.ee/et/uudised/1639opilased-saavad-oma-unistuste-koolisooklaidluua• Õpilaste
teadusajakirja
Akadeemiake
uurimistööde konkursi tähtaeg on 1. oktoober.
2012.a. Täpsem info www.akadeemiake.ee.
• Algab arvutijoonistuste võistlus „Eesti –
mereriik“. Tööde esitamise tähtaeg on 18.
november. Võistluse täpsed tingimused leiate
aadressil http://joonistaja.eenet.ee

Sport
• Eesti
juunioride
meistrivõistlustel
kergejõustikus võitsid pronksmedalid Elenor
Koemets (12.e) 400m ja 400mtj ja Joosep
Kivastik (12.b) vasaraheites ning TA vanuseklassi
400m jooksus Juudit Kure-Pohhomov (11.a).
• Eesti noorte meistrivõistlustel sõudmises tuli
neljakordseks meistriks Liis Küünal (12.e),
kolmekordseks meistriks Marliis Reinkort (11.d)
ja kahekordseks meistriks Margaret Koord (11.d).
• Eesti U-18 jalgpallikoondis kohtus 5.
septembril Sankt-Peterburgis FC Zeniidiga.
Koondisse kuulusid ka treffneristid Andre Paju
(11.e) ja Robin Saluoks (11.c).

Huviringid 2012/2013
• Huviringid ootavad osalejaid uue õppeaasta
esimesele kohtumisele.
Ajalooring (A. Ristikivi) 11.09 kell 15.45 –
ruumis 141
Bridžiklubi (S. Laan)
18.09 kell 15.50 –
ruumis 135
Fotograafia (S. Oks)
10.09 kell 16.00 –
ruumis 213
Koolileht MIILANG (A. Salo) 17.09 kell 16.00 –
ruumis 110
Kooliteater (K. Kosk)
18.09 kell 16.15 –
ruumis 105
Kultuur ja looming (L. Pool) 14.09 kell 14.20 –
ruumis 105
Kunstitrenn (M. Jõgiste) 13.09 kell 15.50 –
ruumis 203
Rohelised (M. Kaplinski) 14.09 kell 14.20 –
ruumis 225
Segakoor Anima (Ü. Keerberg)
10.09 noormehed ruumis 200 kell 16.00
11.09 neiud ruumis 220
kell 15.50
Spordiring (A. Saarva/P. Parisoo) alates 10.09
võimlas
Tantsutallad (U. Saar)
11.09 noormehed ruumis 200 kell 16.00
neiud ruumis 200
kell 16.30
Võitluskunstid (R. Pääsuke) 11.09 kell 18.00 –
ruumis 221
Väitlusring (E. Rootsi)
13.09 kell 15.45 –
ruumis 221
Karjääriplaneerimine ja majandusklubi (Ü.
Seevri/V. Strauss/M. Sillasoo)

Kõvernaelad
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2011. aasta lõpuõhtul valisid lõpetajad õpilaste ja
õpetajate seast järgmiste kõvernaelte omanikud:
ÕPILASED
1. Einstein - Eva-Lotta Käsper
2. Lilleke - Uku Lilleväli
3. Lennu printsess - Liis Laisaar
4. Pillimees - Sten-Oliver Salumaa
5. Tulevane olümpiavõitja - Hemminki Otstavel
6. Naljahammas - Julius Kull
7. Lennu prints - Veiko Strauss
8. “Aega on“ hilineja - Riinu Pae
9. Kultuuriinimene - Martin Teder
ÕPETAJAD:
1. Rõõmupall - Kristiina Punga
2. Anekdoodimeister - Madis Reemann
3. Kunstiinimene - Priidu Beier
4. Multikeelne õpetaja - Marcus Hildebrandt
5. Nagu kala vees - Toomas Jürgenstein
6. Töö kiidab tegijat - Ülle Hüva
7. Õpetaja Laur - Aare Ristikivi
8. Kooli süda - Uve Saar

Eelteade
• Autokoolid tutvustavad 11. ja 12. klasside
õpilastele õppimisvõimalusi reedel, 21. septembril
kell 14. 25 ruumis 221.
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