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Juhtkond tänab 
• õpetaja Marcus Hildebrandti USA ülikoolide 
õppejõudude loengute organiseerimise eest. 

Õppetöö 

• 12. klasside õpilastel palutakse registreeruda 
koolieksamitele. Tabelid eksamiaine 
märkimiseks on klassijuhataja käes ning 
õppealajuhataja ootab neid tagasi hiljemalt 
31. jaanuariks. Koolieksami II osa erinevate 
õppeainete lühikirjeldused on tutvumiseks kooli 
kodulehel. 
• Neljapäeval, 30. jaanuaril kell 13.00-16.00 
toimub aulas humanitaarsuuna 
õpilaskonverents, millest on kohustatud 
loovpraktika raames osa võtma kõik 
humanitaarklasside õpilased. 
• Reedel, 31. jaanuaril peab 4. tunni ajal aulas 
kõikidele 10. klasside õpilastele Tartu rahulepingu 
sõlmimise aastapäevale pühendatud loengu kooli 
vilistlane Trivimi Velliste. 
• Kolmapäeva, 29. jaanuari saksa keele vabaaine 
tund (õpetaja M. Matto ja A. Rootsi rühm) toimub 
reedel, 31. jaanuaril 5. tunni ajal. Täpsemat infot 
ruumide kohta saab aineõpetajatelt. 
• Õnnetund toimub reedel, 31. jaanuaril kell 
15.45 auditooriumis. Registreeruda saab kooli 
kodulehel kuni 29. jaanuarini. 

Muudatused tunniplaanis 

esmaspäev, 27.01 
10.d 5. tund prantsuse keel toimub 
11.e 5. tund matemaatika õp. K. Orav – 

Puurand - 107 
12.d 5. tund filosoofis õp. T. Jürgenstein – 141 

teisipäev, 28.01 
10.a 4. tund matemaatika õp. E. Timak – 139 

5. tund matem.-füüsika praktikum õp. 
E. Timak/M. Reemann – 139/212 

10.b 4. tund matem.-füüsika praktikum õp. 
H. Kiisel/M. Reemann – 135/212 
5. tund kehaline kasvatus õp. 
A. Saarva/P. Parisoo - 228 

10.e 4. tund kirjandus õp. H. Tering – 105 
 5. tund matemaatika õp. H. Kiisel – 135 

11.c 2. tund iseseisev töö matemaatikast õp. 
E. Timak - 102 

12.a 1. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 102 
12.b 4. tund kehaline kasvatus õp. 

A. Saarva/P. Parisoo – 228 
 5. tund kirjandus õp. H. Tering – 105 
12.e 3. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand 

– 102 

kolmapäev, 29.01 
10.d 4. tund saksa keel õp. A. Rootsi rühma 

tundi asendab õp. O. Titova – 204 
10.e/II 3. tund vene keel õp. O. Titova rühma 

tundi asendab õp. L. Titova - 302  
12.b 3. tund saksa keel õp. M. Matto rühma 

tundi asendab õp. O. Titova – 204 
12.c 3. tund saksa keel õp. M. Matto rühma 

tundi asendab õp. O. Titova – 204 
12.d 3. tund saksa keel õp. M. Matto rühma 

tundi asendab õp. O. Titova – 204 
SKc3 5. tund jääb ära ja toimub reedel, 31.01. 
SKc6 5. tund jääb ära ja toimub reedel, 31.01. 

neljapäev, 30.01 
10.d 4.-5. tund õpilaskonverents 
10.e 4.-5. tund õpilaskonverents 
11.d 4.-5. tund õpilaskonverents 
11.e 4.-5. tund õpilaskonverents 
12.a 4. tund füüsika õp. S. Oks - 213 
12.d 4.-5. tund õpilaskonverents 
12.e 4.-5. tund õpilaskonverents 
Foto 5. tund (reedel, 31.01. ärajääva tunni 

asendus) 

reede, 31.01 
kõik 10. klassid 4. tund T. Velliste loeng aulas 
12.a 4. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135 
12.c 3. tund iseseisev töö kirjandusest õp. 

A. Salo - 202 
12.d 4. tund jääb ära 
Foto 5. tund jääb ära 
PKc5 5. tund (esmaspäevase tunni asendus) - 

308 

Teated 

• Teisipäeval, 28. jaanuaril kell 15.45 ruumis 
141 ootab ajalooring kõiki huvilisi kuulama 
vilistlast Indrek Niibot, kes jagab Omaani reisi 
muljeid. 
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• Teisipäeval, 28. jaanuaril algab kell 15.45 
ruumis 204 klassivanemate ümarlaud. Oodatud 
on kõik klassivanemad ning õpilaskogu esindus. 
• 29. ja 31. jaanuaril on 5. tunni ajal võimalus 
11. klasside õpilastel osaleda UPT seminarides, 
kus käsitletakse teadusuurimuse sisu ja 
uurimismeetodite temaatikat, mis aitavad 
valmistuda UPT teiseks testiks 5. veebruaril. 
Seminarides osalemine on vabatahtlik. Osaleda 
soovijail palutakse eelnevalt Moodle’is UPT-15 
kursuse all registreeruda. 
• Neljapäeval, 30. jaanuaril pärast teist tundi 
toimub auditooriumis järjekordne Imelise Ajaloo 
viktoriin . Oodatud on nii juba osalenud kui ka 
uued kaheliikmelised võistkonnad. 
• Reedel, 31. jaanuaril tähistavad 11. klassid 
poole õppeaja möödumist ehk ekvaatorit. 11.e 
klass ootab kõiki üheteistkümnendikke aktiivselt 
kaasa lööma. 
• Koolimaja II korruse seintel on eksponeeritud 
vilistlaskogu esimehe Indrek Ilometsa 
loodusfotod. Näitus jääb avatuks 14. märtsini. 
• Järgmised kaks nädalat on meie koolis üleval 
Eesti Inimõiguste Instituudi näitus, mis on 
pühendatud rahvusvahelisele holokausti päevale 
ja räägib Anne Franki saatusest Teise 
maailmasõja ajal. 
• HTG võistkond otsib füüsikahuvilisi  CERNi 
poolt korraldatavale õpilaskonkursile. Võistkonna 
ülesandeks on välja mõelda katse, mida CERNi 
osakeste kiirendis teostada. Loeb motiveeritus 
ning tahe, sügavaid teadmisi aatomifüüsikast pole 
vaja. Võitnud rühm saab võimaluse minna suvel 
nädalaks CERNi katset läbi viima. 
Huviliste koosolek toimub reedel, 31. jaanuaril 
kell 14.20 ruumis 136. Täpsem info 12.a klassi 
õpilaselt Kaarel Repänilt kaarel.repan@eesti.ee 

Õpetajad 

• Kolmapäeval, 29. jaanuaril toimub 12. klasside 
õppetöö analüüs kell 14.20 ja 10. klasside arutelu 
algab kell 15.40. Aineõpetajate osavõtt aruteludest 
on väga vajalik. 
• Neljapäeval, 30. jaanuaril kell 15.45 algab 
laiendatud juhtkonna nõupidamine, kus 
arutatakse 10. klasside vastuvõtuga seotud 
küsimusi. 
• Õpetajad osalevad koolitustel: A. Ristikivi 
27. jaanuaril, T. Pluum 27. ja 28. jaanuaril, S. Oks 

ja J. Paaver 31. jaanuaril ning K. Orav-Puurand 
31. jaanuaril alates kella 11st. 
• Pühholoog T. Ulst osaleb koolitusel 28.-31. 
jaanuaril ning 3.-7. veebruaril viibib õpilastega 
Comeniuse projekti üritustel Norras. 
• Õpetajad M. Matto ja A. Roots on 10.d klassi 
õpilastega õppeekskursioonil 29. jaanuaril. 
• Huvijuht U. Saar on korralisel puhkusel 
27. jaanuar-11. veebruar. 

Sport 

• Eesti sisesõudmise võistlustel Alfa 2014 
saavutas meie kooli neidude võistkond 4x500m 
distantsil 10.-12. klasside arvestuses I koha. 
Võistkonda kuulusid Marliis Reinkort, Margaret 
Koord, Anni Adamson (12.d) ja Hanna-Lotta 
Otstavel (11.e). N 1000m distantsil saavutas 
Marliis Reinkort II koha. Õnnitleme! 

Söökla teated 

• Veebruarikuu toiduraha  palutakse maksta 
ülekandega hiljemalt 28. jaanuariks. 
Veebruarikuu koolitoidu maksumus: 
* kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal: 
- tava- ja taimetoit 19 päeva x 1.36 eurot = 25.84 
eurot, poisteports 19 päeva x 1.80 eurot = 34.20 
eurot; 
* kui õpilane ei söö arvestuse nädalal: 
- tava- ja taimetoit 14 päeva x 1.36 eurot = 19.04 
eurot, poisteports 14 päeva x 1.80 eurot = 25.20 
eurot. 
• Talonge väljastatakse kantseleist 
29.-31. jaanuarini. 

Kooliarsti teated 

• Tervisekontrolli on oodatud 11.b klassi 
õpilased. 

Kooli hoolekogu 

• Kooli hoolekogu 23. jaanuari koosolekul 
- kiideti heaks kooli arengukava aastateks 

2014-2016; 
- kuulati ära õppealajuhataja Aime Punga 

ülevaade õpilaste õppeedukusest; 
- kooskõlastati järgmiseks õppeaastaks HTG 

õpilaste vastuvõtutingimused; 
- otsustati jätkata Mauruse stipendiumite 

maksmist. Täpsem info stipendiumite kohta 
ilmub kooli infolehes märtsikuus. 
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Eelteated 

• Esmaspäeval, 3. veebruaril toimuvad pärast 
3. tundi raamatukogu infominutid  10.a klassi 
õpilastele. Infominutid viib läbi 
raamatukoguhoidja Ave Rikas. 
• Teisipäeval, 4. veebruaril oodatakse kell 10.45 
auditooriumisse kõiki treffneriste, kes oskavad 
mängida mingit pilli. Arutatakse Treffneri kooli 
orkestri loomise plaane. 
• Laupäeval, 8. veebruaril toimub HTG aulas 
ansamblite „Tuljaku“ võistulaulmine. 
• Detsembris ja jaanuaris õnnetute juhuste 
kokkulangemise tõttu ära jäänud füüsika 
õpikojad alustavad uuesti 6. veebruaril kell 14.30 
ruumis 105. Ootame kõiki vanu ja uusi huvilisi. 
Õpikodade infot saab küsida õpetaja Jaan 
Paaverilt ja jälgida kalendrist 
www.fyysika.ee/opikojad. 


