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Õppetöö

• Kolmapäeval, 25. septembril kell 9.30-12.30
viivad õpetajad S. Kaarna ja L. Karo-Astover
auditooriumis läbi bioloogiaolümpiaadi
koolivooru. Olümpiaadist osavõtjad lõunatavad
pärast olümpiaadiülesannete lahendamist.
• Neljapäeval, 26. septembril sõidavad kõik
abituriendid õppeekskursioonile Vargamäele.
Kaasa sõidavad õpetajad Ü. Hüva, S. Oks, S.
Kaarna, Ü. Roostoja, T. Pluum, H. Tering, A.
Pettai ja L. Tepp.
• 2013/2014. õppeaasta I perioodi õnnetunnid
toimuvad auditooriumis (ruum 221) reedel, 27.09
(45 minutit), neljapäeval, 3.10 (45 minutit) ja
reedel 11.10 (90 minutit). Õnnetunnis on õpilastel,
kes mõjuval põhjusel kontrolltöö ajal puudusid
või kellel töö ebaõnnestus, võimalus 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 tuleb
- pöörduda aineõpetaja poole ning paluda luba

järeltööks (õpilasele, kes ei ole käinud luba
küsimas, õpetaja järeltöö teksti õnnetundi ei
anna);

- registreeruda kooli kodulehel õnnetunni
toimumise nädalal hiljemalt kolmapäeva
õhtuks (27.09 õnnetundi saab registreeruda 25.
septembrini). Registreerumise lingi leiate
kooli kodulehelt www.htg.tartu.ee

Muudatused tunniplaanis

esmaspäev, 23.09
11.b 5. tund inglise keel õp. M. Savi rühma

tundi asendab õp. K. Rootsi – 135
11.c 5. tund inglise keel õp. M. Savi rühma

tundi asendab õp. K. Rootsi - 135
11.d 5. tund inglise keel õp. M. Savi rühma

tundi asendab õp. K. Rootsi - 135

teisipäev, 24.09
11.a 4. tund inglise keel õp. M. Savi rühmal

iseseisev töö õp. K. Ojaveer – 144
11.b 2. tund inglise keel õp. M. Savi rühma

tundi asendab õp. K. Rootsi – 141

11.c 2. tund inglise keel õp. M. Savi rühma
tundi asendab õp. K. Rootsi – 141

11.d 2. tund inglise keel õp. M. Savi rühma
tundi asendab õp. K. Rootsi – 141

11.e 4. tund inglise keel õp. M. Savi rühmal
iseseisev töö õp. K. Ojaveer – 144

12.b 5. tund inglise keel õp. M. Savi Rühma
tundi asendab õp. K. Rootsi - 144

12.c 5. tund inglise keel õp. M. Savi Rühma
tundi asendab õp. K. Rootsi - 144

12.d 5. tund inglise keel õp. M. Savi Rühma
tundi asendab õp. K. Rootsi - 144

kolmapäev, 25.09
10.d 2. tund inimeseõpetus õp. U. Saar - 225

neljapäev, 26.09
10.a 4. tund füüsika õp. J. Paaver – 213
10.b 3. tund matemaatika õp. H. Kiisel – 135

4. tund õp. Ü. Roostoja tundi asendab õp.
M. Hildebrandt - 308

10.c 4. tund õp. Ü. Roostoja tundi asendab õp.
M. Hildebrandt - 308

10.d 4. tund õp. Ü. Roostoja tundi asendab õp.
M. Hildebrandt - 308

11.a 2. tund inglise keel õp. M. Savi rühmal
iseseisev töö õp. K. Ojaveer – 105
4. tund ajalugu õp. A. Ristikivi - 141

11.b 1. tund õp. Ü. Roostoja ja õp. M. Savi
rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 105
2. tund inglise keele rühmal iseseisev töö
õp. T. Jürgenstein - 102
4. tund matemaatika õp. E. Timak - 139

11.c 1. tund õp. Ü. Roostoja ja õp. M. Savi
rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 105
3. tund füüsika õp. J. Paaver – 217
4. tund inimeseõpetus õp. U. Saar - 221

11.d 1. tund õp. Ü. Roostoja ja õp. M. Savi
rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 105
2. tund inglise keele rühmal iseseisev töö
õp. T. Jürgenstein - 102
3. tund inimeseõpetus õp. U. Saar - 221
4. tund ajalugu õp. T. Kreegipuu - 102

11.e 1. tund füüsika õp. J. Paaver - 213
2. tund inglise keel õp. M. Savi rühmal
iseseisev töö õp. K. Ojaveer – 105

12.a tunde ei toimu, klass on õppeekskursioonil
Vargamäel
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12.b tunde ei toimu, klass on õppeekskursioonil
Vargamäel
12.c tunde ei toimu, klass on õppeekskursioonil
Vargamäel
12.d tunde ei toimu, klass on õppeekskursioonil
Vargamäel
12.e tunde ei toimu, klass on õppeekskursioonil
Vargamäel

reede, 27.09
12.c 2. tund ajalugu õp. K. Punga - 203
12.d 3. tund ajalugu õp. K. Punga - 144
12.e 1. tund ajalugu õp. K. Punga - 203

4. tund (koos 12.c klassiga) kehaline
kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo – 228

Teated

• Ajalooring ootab kõiki huvilisi teisipäeval, 24.
septembril kell 15.45 ruumis 141 kuulama õpetaja
Jaan Paaveri ettekannet aatompommist.
• Sellel õppeaastal on ekperimentaalteadusliku
huviga õpilastel võimalik osaleda füüsika õpikoja
programmis. Eriti oodatud on loodus- ja
humanitaarsuuna õpilased. Õpikojas vaadatakse
üle gümnaasiumi füüsikakursused, käsitlus
põhineb eksperimentidel. Eeldame, et eelnevalt on
läbitud ja omandatud põhikooli füüsika teemad.
Õpikojad toimuvad üks kord kuus, ą 4 tundi.
Registreerumiseks tuleb kindlasti minna
kodulehele (www.fyysika.ee/opikojad/) ja ennast
kirja panna. Täpsem info õpetaja Jaan Paaverilt
(jaan.paaver@htg.tartu.ee).
• Koolileht Miilang korraldab kolmapäeval, 25.
septembril kampaania „Rattaga kooli!“. Klass, kus
on kõige enam sel päeval rattaga kooli tulnud
õpilasi, võidab auhinna.
• Rollimängude Klubi liikmed kohtuvad sel
nädalal esmaspäeval, teisipäeval ja kolmapäeval
kell 16.00 klassis 105.
• Reedel, 27. septembril toimub koolis
rebastepäev. Õhtused rebaste jooksud algavad
sisehoovist järgmiselt: 10.a kell 15.40, 10.b kell
16.00, 10.c kell 16.20, 10.d kell 16.40 ja 10.e kell
17.00. Rebastepäeva korraldab 11.c klass.

Konkursid

• Eesti Rahvuskultuuri Fond kutsub gümnasiste
üles kirjutama arvamuslugu järgmistel teemadel:
1. Kui rahas poleks küsimus, siis mille eest
annaksin ma auhindu ja miks?
2. Kuidas kultuuri tehes kasumit teenida?

3. Kas kaotus võib olla ka võit?
4. Töö ja raha seostest tänases Eestis
5. Midagi ise luua ja algatada on minu jaoks ...
6. Kuidas poliitika mind igapäevastes tegevustes
saadab
Tööde esitamise tähtaeg on 15. oktoober, täpsem
info www.erkf.ee. Parimatele kirjutajatele
rahalised preemiad.
• Tartu Ülikooli raamatukogu kutsub
gümnaasiumiõpetajaid ja -õpilasi osalema
kursusel „Infopädevus ehk miks Google'st ei
piisa“. Kursus on tasuta ja kestab 14. oktoobrist
24. novembrini Tartu Ülikooli Moodle`i
keskkonnas ja on täielikult veebipõhine. Täpsem
info www.utlib.ee
• SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu
abikaasa allfond ja Nordea Pank kuulutavad välja
noore sportlase preemia sügisese taotlusvooru.
Kandidaatide esitamise tähtaeg on 1. november
2013. Preemia suurus ühe saaja kohta on kuni
3200 eurot. Lisainfo: www.president.ee
• Just Film ja Põllumajandusministeerium
kuulutavad välja maaeluteemalise videokonkursi
„Ükskord meie külas“. Filmi kõike, mis toimub
väljaspool linna, ning võida tahvelarvuti! Tähtaeg
on 10. november, täpsem info
http://www.justfilm.ee/videokonkurss/
• Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse
Innovatsioonikeskus kuulutab välja järgmised
konkursid:
animakonkursi „Muutuv kool“ eesmärgiks on
jäädvustada koolikultuuri ja -keskkonda tänases
päevas ning näidata oma kooli tulevikus.
Konkursil osalemiseks peavad omavahel koostööd
tegema erinevate kooliastmete õpilased;
tehnoloogia- ja innovatsiooniteemaliste
arendusprojektide konkursile „Tipplahendus“
oodatakse gümnaasiumiõpilaste projekte. Tähtaeg
7. märts 2014, lisainfo: http://www.e-
ope.ee/konkurss/opilaskonkursid

Õpetajad koolitustel

• 24.-27. septembrini on koolitusel psühholoog
T. Ulst, 26. septembril sekretär K. Taidre ja 27.
septembril õpetaja T. Jürgenstein.
• Õpetaja M. Savi on koolist eemal 23.-
26.septembril.

Kooliarsti teated
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• 23.-27. septembrini jätkub 10.a klassi õpilaste
tervisekontroll.

Söökla teated

• Oktoobrikuu toiduraha palutakse maksta
ülekandega hiljemalt 26. septembriks.
Oktoobrikuu koolitoidu maksumus:
� kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal
- tava- ja taimetoit 18 päeva x 1.36 eurot = 24,48
eurot, poisteports 18 päeva x 1.80 eurot = 32.40
eurot;
� kui õpilane ei söö arvestuse nädalal
- tava- ja taimetoit 13 päeva x 1.36 eurot = 17.68
eurot, poisteports 13 päeva x 1.80 eurot = 23.40
eurot.
• Kantseleist saab toidutalonge 27. ja 30.
septembril.

Sport

• Tartu koolide teatejooksude päeval saavutasid
meie kooli võistkonnad järgmised kohad:
20x60m pendelteatejooks - II koht. Võistkonda
kuulusid Marilind Reemann (10.a), Elise
Metsanurk (10.d), Laura Ernits (11.a), Merily
Taras, Martin Aasmäe, Raul Rinken (11.b),
Jaanika Unt, Jaak Kaljula (11.c), Liisi Voll, Ken
Laas, Ott Pluum (11.d), Kristel Soonets, Margret
Zimmermann, Lauri Rauk (12.b), Marianne Haug,
Liisi Kala (12.c), Karin Kõrgesaar, Oliver Kuusk,
Kevin Kõo, Peeter Sepp, Andre Paju (12.e);
T 4x400m teatejooks - I koht. Jooksid Karin
Kõrgesaar, Marianne Haug, Liisi Kala, Marilind
Reemann;
P 4x400m teatejooks - II koht. Jooksid Ken Laas
(11.d), Jaagup Russak (11.a), Karl Tiit (10.b),
Raul Rinken (11.b).

Õnnitleme

Maia Käppat 50. tööaasta täitumise puhul
Treffneri koolis.


