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Juhtkond tänab
• õpetajaid Hele Kiiselit ja Ehtel Timakut
õpilastele matemaatikalaagri korraldamise eest;
• õpetajaid Ljubov Titovat ja Olga Titovat
õpilaste konkursiks ettevalmistamise eest:
• õpetaja Aare Ristikivi maailmahariduse
päevade korraldamise eest.

Õppetöö

• 11. klasside õpilased saavad veel täna
registreeruda selle nädala UPT seminaridele
teadusinfo ja uurimiseetika teemadel. Seminarid
toimuvad 20.-22. novembrini ja osalemine on
vabatahtlik, ent eelduseks on registreerumine
Moodle'i keskkonnas UPT2 kursusel, kus on
kirjas ka täiendav info.
• Muudatused söögivahetundides seoses
tunniplaani muudatustega:
I vahetunnil (pärast 2. tundi) söövad lõunat
10.c, 10.e, 11.a, 11.b, 11.d, 11.e, 12.c ja 12.d
klasside õpilased;
II vahetunnil (pärast 3. tundi) söövad lõunat
10.a, 10.b, 10.d, 11.c, 12.a, 12.b ja 12.e klasside
õpilased.
• Järgmine õnnetund (90 minutit) toimub
neljapäeval, 21. novembril kell 15.45
auditooriumis (221). Õnnetunnis osalemiseks saab
registreeruda ka väljaspool koolimaja asuvates
arvutites kuni 20. novembri hilisõhtuni.
• Kolmapäeval, 20. novembril kell 8.15-10.45 on
auditooriumis ning ruumides 309 ja 312 inglise
keele kooliolümpiaad 10. ja 11. klassidele.
Õpilased jagavad ruumidesse aineõpetajad.
• Reedel, 22. novembril kell 10.00-14.00 toimub
auditooriumis (221) füüsikaolümpiaadi
koolivoor. Täpsem info füüsikaõpetajatelt.
Reedel, 22. novembril lõpeb kahetunniliste
kursuste I kursus. Õpetajad kannavad
kursusehinde õpinguraamatutesse II perioodi
hinnete teatamise ajal ja eHTGsse II perioodi
tabelitesse. 25. novembrist algavad järgmised
kahetunnilised kursused:
10.a füüsika praktikumi 1. kursus – õp. Madis
Reemann
10.b füüsika praktikumi 1. kursus – õp. Madis
Reemann

10.c muusika 1. kursus - õp. Ülle Keerberg
10.d algab usundiõpetuse 1. kursus – õp.
Toomas Jürgenstein
10.e algab usundiõpetuse 1. kursus – õp.
Toomas Jürgenstein
11.a jätkub matemaatika-füüsika praktikum
kehtinud tunniplaani järgi
11.b füüsika praktikumi 2. kursus – õp. Madis
Reemann
11.c muusika 2. kursus - õp. Ülle Keerberg
11.d muusika 2. kursus - õp. Ülle Keerberg
11.e muusika 2. kursus - õp. Ülle Keerberg
12.a jätkub matemaatika-füüsika praktikum
kehtinud tunniplaani järgi
12.b jätkub matemaatika-füüsika praktikum
kehtinud tunniplaani järgi
12.c jätkub filosoofia 2. kursus kehtinud
tunniplaani järgi
12.d jätkub filosoofia 2. kursus kehtinud
tunniplaani järgi
12.e jätkub filosoofia 2. kursus kehtinud
tunniplaani järgi

Muudatused tunniplaanis

Tunniplaani muudatused alates 25. novembrist
kuni perioodi lõpuni:

esmaspäev (alates 25.11)
10.a 5. tund matem.-füüsika praktikum õp. E.

Timak/M. Reemann – 139/212
11.b – 2. tund matem.-füüsika praktikum õp. Ü.

Hüva/M. Reemann – 136/212

teisipäev
10.a 5. tund matem.-füüsika praktikum õp. E.

Timak/M. Reemann – 139/212
10.c 5. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
10.d 2. tund usundiõpetus õp. T. Jürgenstein –

203
10.e 1. tund usundiõpetus õp. T. Jürgenstein –

203
11.b 3. tund füüsika-matem. praktikum õp. M.

Reemann/Ü. Hüva – 212/136
11.e 2. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220

kolmapäev
10.e 2. tund usundiõpetus õp. T. Jürgenstein –

203
11.c 4. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
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11.d 3. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
4. tund ajalugu õp. A. Pettai – 141

neljapäev
10.b 1. tund matem.-füüsika praktikum õp. H.

Kiisel/M. Reemann – 135/212
3. tund füüsika-matem.  praktikum õp. M.
Reemann/H. Kiisel – 212/135

10.c 3. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
10.d 4. tund usundiõpetus õp. T. Jürgenstein –

203
11.e 4. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220

reede
11.c 1. tund kunst õp. M. Jõgiste – 203

3. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
11.d 1. tund muusika õp. Ü. Keerberg -  220

Ühekordsed muudatused tunniplaanis:
esmaspäev, 18.11
12.a 5. tund füüsika õp. S. Oks – 213

kolmapäev, 20.11
10.b 1. tund inimeseõpetus õp. U. Saar - 220

neljapäev, 21.11
11.c 4. tund eesti keel õp. L. Tepp - 102
12.a 3. tund eesti keel kogu klassil õp. L. Tepp

- 107
12.e tunde ei toimu, klass on õppeekskursioonil

Tallinnas

reede, 22.11
10.a 2. tund matemaatika õp. E. Timak – 139
10.b 4. tund inimeseõpetus õp. U. Saar - 217
10.c 3. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
10.d 1. tund jääb ära, kooli 2. Tunniks
10.e 4. tund jääb ära

Teated

• Kõikidel KOKOKO-l osalenud õpilastel ja
neid juhendanud õpetajatel palutakse koguneda
teisipäeval teise pika vahetunni ajal (12.30)
kokkuvõtete tegemiseks aulasse.
• Klassid, kes on tellinud matemaatika ning
bioloogia ja geograafia raudvara kogumikud,
saavad need kätte õppealajuhataja kabinetist.
• Selle õppeaasta esimene klassivanemate
ümarlaud toimub teisipäeval, 19. novembril kell
15.45-17.00 ruumis 204. Klassivanemate
küsimustele vastavad direktor ja õppealajuhataja.
Ümarlauast on osa võtma palutud kõik
klassivanemad ning õpilaskogu esindus.
• Ajalooring  ootab teisipäeval, 19. novembril
kell 15.45 auditooriumisse kõiki ajaloo-

olümpiaadihuvilisi. Gümnaasiumiastmes on
igaühel võimalik valida kolme teema seast endale
sobiv. Õpetajad on teemad jaganud järgmiselt:
õpetaja Kristiina Punga räägib teemal „Maailm
1991-2011“, õpetaja Tiiu Kreegipuu „Teadus ja
tehnika 19. Sajandil“ ja õpetaja Andre Pettai
„Eesti XX sajandi alguses“. Auditooriumis
jagatakse üldinfot ja seejärel kuulatakse vastavalt
teemale eri klassides õpetaja loengut. Oodatud on
ka need, kes olümpiaadi teha ei soovi, kuid
tunnevad nende teemade vastu huvi.
• Teisipäeval, 19. novembril kell 16.00 algab
auditooriumis järjekordne klassidevaheline
mälumäng.
• Neljapäeval, 21. novembril on töövarjupäev,
millel osalevad kärjäärinõustamiskeskuses
registreerunud abituriendid.
• Reedel, 22. novembril kell 14.25-16.00 kohtub
auditooriumis õpilastega peaminister Andrus
Ansip. Kõik huvilised on oodatud!
• Reedel, 22. novembril jäävad ööakadeemiasse
roheliste huviringi õpilased.

Konkursid

• HITSA Innovatsioonikeskus korraldab
animafilmide konkursi, mille eesmärgiks on
jäädvustada koolikultuuri ja -keskkonda tänases
päevas ning näidata oma kooli tulevikus.
Konkursi teemaks on „Muutuv kool“. Tähtaeg
7. märts 2014, täpsem info:
http://www.tiigrihype.ee/et/opilaskonkursid-0
• HITSA Innovatsioonikeskus korraldab
gümnaasiumiõpilastele tehnoloogia- ja
innovatsiooniteemaliste arendusprojektide
konkursi, kuhu oodatakse arendusprojekte, mis on
suunatud väljastpoolt kooli leitud partneri
(kohaliku ettevõtte, omavalitsuse, seltsi,
riigiasutuse) uuendusliku idee teostamiseks,
kasutades kaasaegset tehnoloogiat. Töö esitamise
tähtaeg on 7. märts 2014. Täpsem
info:http://www.tiigrihype.ee/et/opilaskonkursid-0

Olümpiaadid ja konkursid

• Julia Šaškina (12.d) võitis SA TÜK Lastefondi
fotokonkursi „Laps läbi fotosilma“.
• Tartu linna gümnaasiumiastme vene keele
tõlkekonkursil eesti keelest vene keelde tõlkimisel
oli parim Maria Yastrebinskaya (11.a), teise koha
saavutas Adel Tiisler (11.c); vene keelest eesti



3

keelde tõlikimisel jagas Martin Aasmäe (11.b)
2.-3. kohta.
• Overalli VI veebifilmide festivalil valiti
publiku lemmikuks Oliver Kuuse ja Kevin Kõo
(12.e) lühifilm „Andre Paju“. See on film
andekast JK Tammeka noorest jalgpallurist Andre
Pajust (12.e).
• Matemaatikaõpetajad tänavad 14.-16.
novembrini matemaatikalaagris osalenud õpilasi,
loengutega esinenud lektoreid Raili Vilti, Maksim
Ivanovi, Heiki Niglast, Siim Eskot ja Kaur
Kristjuhanit ning toreda võistluse korraldanud
Simmo Saani ja Hans Daniel Kaimret.

Õpetajad

• Õpetaja Toomas Jürgenstein valiti Tartu
linnavolikogu korralisel istungil 12. novembril
hariduskomisjoni esimeheks. Õnnitleme!
• Õpetaja T. Pluum on klassiga
õppeekskursioonil Tallinnas 21.11, õpetaja Ü.
Seevri osaleb reedel, 22.11 geograafiaõpetajate
täiendkoolitusel.
• Õppealajuhataja A. Punga osaleb 20.11
gümnaasiumi riikliku õppekava arenduse
töörühma kokkusaamisel Haridus- ja
Teadusministeeriumis ning on 21.-29.11 korralisel
puhkusel.

Sport

• Esmakordselt toimunud Tartu koolide
meistrivõistlustel Ultimate Freesbees osales kaks
võistkonda meie koolist. Esindusvõistkond (Helen
Tera (10.a), Elsa Mai Leedo (10.c), Merili
Savolainen (12.b), Harald Astok (12.b), Joosep
Järs (12.b), Marger Krumm (12.b), Oliver Nõgols
(12.b), Lauri Rauk (12.b), Ivar Viilup (12.b))
saavutas meie jaoks uudsel alal viienda koha,
teine võistkond (Mari-Liis Mõttus (10.a), Miina
Solveig Muru (10.a), Oliver Kahre (10.a), Rando
Ernits (10.c), Ian Allan Leman (10.d)) alagrupist
edasi ei pääsenud.
• Lõunakeskuses toimunud Suurel Suusalaadal
võeti mõõtu trenažööride mitmevõistluses (500m
jooksutrenažööril, 500m Concept2 SkiErg
paaristõuke-trenažööril, 1500m Wattbike jalgratta
trenažööril ja 500m Concept2 sõudeergomeetril).
HTG võistkond (Karl Tiit (10.b), Joan Patrick
Thomson (12.b), Raul Volmer (11.c) ja Marliis
Reinkort (12.d)) võitis küll ülekaalukalt esimese

eelsõidu, kuid pidi kahe stardi kokkuvõttes
leppima JPG, KivG, MHG järel 4. kohaga.
• Reedel, 22. novembril algab kell 16.00 võimlas
HTG ja Lähte Ühisgümnaasiumi õpetajate ja
õpilaste vaheline saalihokivõistlus.

Kooliarsti teated

• Alates 19. novembrist on tervisekontrolli
oodatud 10.e klassi õpilased.

Söökla teated

• Detsembrikuu toiduraha palutakse maksta
ülekandega hiljemalt 25. novembriks.
Detsembrikuu koolitoidu maksumus, kui õpilane
sööb ka arvestuste nädalal:
∗ tava- ja taimetoit 14 päeva x 1.36 eurot =

19.04 eurot, poisteports 14 päeva x 1.80 eurot
= 25.20 eurot;

kui õpilane ei söö arvestuse nädalal:
∗ tava- ja taimetoit 9 päeva x 1.36 eurot = 12.24

eurot, poisteports 9 päeva x 1.80 eurot = 16.20
eurot.

• 6. detsembril õpilasi ei toitlustata. Talonge
väljastatakse kantseleist 26.-29. novembril.

Eelteade

• 29. novembril toimub 11. klassidele UPT
kursuse infootsingu test. Täpne ajakava ilmub
järgmises infolehes.

HTG 130

• Tänasest 7. detsembrini näitab ALO TV meie
kooli üritustest filmitud salvestisi. Jälgige
telekava!
• Kooli juubelipidustusi alustame reedel, 22.
novembril kell 16.00 aatriumis, kus toimub „Vaba
lava“ üritus. Tule kuulama ja vaatama!
• Spordinädala ajakava:
esmaspäeval, 25. november kell 16.00 saalihoki;
teisipäeval, 26. november kell 16.00 korvpalli
kaugvisked ja 16.30 korvpalli välkturniir;
kolmapäeval, 27. november kell 16.00 saalihoki
võistlus õpilaste ja õpetajate vahel;
neljapäeval, 28. november kell 16.00 võrkpall.
• Vilistlasturniir korvpallis toimub 29. ja 30.
novembril. Registreerimine kuni 25. novembrini.


