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Juhtkond tänab 

• õpetajaid Tiina Pluumi, Uve Saart ja Ülle 
Seevrit õpilaste konkurssideks ettevalmistamise 
eest; 
• segakoor Anima lauljaid ja tantsuansambli 
Tantsutallad tantsijaid ning nende juhendajaid 
õpetajaid Ülle Keerbergi, Uve Saart, Inna 
Samuilovit ja vilistlasi Hardi Rikandit ning Annika 
Tartest meeldejääva kevadkontserdi eest. 

Õppetöö 

• 11.a ja 11.b klassi veetehnoloogia kursuse tund 
toimub neljapäeval, 15. mail Elvas Verevi järve 
ääres ning kursuse „Mets ja matemaatika“ tund 
Järvseljal. Väljasõit mõlemal grupil kell 15.45 
kooli juurest. 
• Õpetajad teatavad IV perioodi järelarvestuste 
hinded ja kannavad need eHTGsse neljapäeval, 
15. mail. 
• Järgmine õnnetund toimub reedel, 16. mail kell 
14.25 (5. tunni ajal) ruumis 107. Õnnetunnis 
osalemiseks saab registreeruda 14. mai hilisõhtuni. 
• Õpilastel, kellel on õppeaasta vältel 
ebaõnnestunud mõne kursuse arvestus või nad 
soovivad oma tulemust parandada, on võimalus 
sooritada kordusarvestus. 12. klassi õpilased 
sooritavad kordusarvestusi 26.-30. maini, 10.-11. 
klassi õpilased 16.-18. juunini. Kordusarvestust 
sooritada soovijatel tuleb esitada õppenõukogu 
nimele avaldus, millel peab olema aineõpetaja 
arvamus ning allkiri. Avalduste blankette saab 
kooli kantseleist. Täidetud avaldus tuleb esitada 
õppealajuhatajale hiljemalt 19. maiks. 
Õppealajuhataja A. Punga puhkusel viibimise ajal 
(12.-18.05) viia avaldused õpetajate toa (208) laual 
olevasse kasti. 
• 11. klasside õpilased on kõik kohustatud 
osalema UPT-15 seminaril. Juhendajad ootavad 
õpilasi järgmistes ruumides: 

teisipäeval, 13. mail 5. tunni ajal (kell 14.25) 
õp Marcus Hildebrand - 309 
õp Mari Jõgiste - 304 
õp Toomas Jürgenstein - 203 
õp Saima Kaarna - 225 
õp Hele Kiisel - 135 
õp Tiiu Kreegipuu - 141 

õp Anneli Mägi - 206 
õp Tiina Niitvägi-Hellamaa - 308 
õp Kerli Orav-Puurand - 136 
õp Eha Paabo - 217 
huvijuht Uve Saar - 313 
õp Ülle Seevri - 227 
õp Ljubov Titova - 301 
õp Olga Titova – 302 
õp Ehtel Timak - 139 

kolmapäeval, 14. mail 5. tunni ajal (kell 14.25) 
õp Katrin Ojaveer - 312 
õp Jaan Paaver - 213 

neljapäev, 15. mail 5. tunni ajal (kell 14.25) 
õp Helen Köhler - 312 
õp Andre Pettai - 141 
õp Kristiina Punga - 144 
õp M. Reemann - 213 
õp Külli Rootsi - 309 
õp Liisa Tepp  - 102 

reedel, 16. mail 4. tunni ajal (kell 13.00) 
õp Priidu Beier - 203 
õp Ülle Hüva  - 136 
õp Ülle Keerberg - 220 
õp Siim Oks - 213 
õp Priit Parisoo - 227 
õp Tiina Pluum - 102 
õp Aare Ristikivi - 203 
õp Ülli Roostoja - 308 
õp Aive Roots - 204 
õp Anneli Saarva - 228 
õp Age Salo – 107 
õp Helgi Pähno - 216 
raamatukoguhoidja Ave Rikas - 109 
NB! Õpilastel, kelle uurimis- või praktilist tööd 
juhendab kooli psühholoog, palutakse Triin 
Ulstiga seminari aeg ise kokku leppida. 
• 11. klasside uurimis- ja praktiliste tööde 
esitamise esimene tähtaeg on esmaspäev, 19. mai. 

Abiturientidele 

• Nii matemaatika riigieksami kui ka 
koolieksami konsultatsioonist on kõik eksamit 
sooritavad abituriendid kohustatud osa võtma. 
• Matemaatika konsultatsioonid toimuvad 
järgmistel aegadel: 
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12.a (õp Ü. Hüva) 

teisipäev, 13. ja 20. mai 3. tund ruumis 136 
kolmapäev, 14. ja 21. mai 2. tund ruumis 136 
neljapäev, 15. ja 22. mai 2. tund ruumis 136 

12.b (õp H. Kiisel) 
teisipäev, 13.ja 20. mai 2. tund ruumis 135 
kolmapäev, 14. ja 21. mai 1. tund ruumis 135 
esmaspäev, 19. mai 3. tund ruumis 135 

12.c (õp K. Orav-Puurand) 
teisipäev, 13. ja 20. mai 2. tund ruumis 227 
kolmapäev, 14. ja 21. mai 4. tund ruumis 202 
neljapäev, 15. ja 22. mai 3. tund ruumis 202 

12.d (õp K. Orav-Puurand) 
teisipäev, 13. ja 20. mai 3. tund ruumis 227 
kolmapäev, 14. ja 21. mai 2. tund ruumis 225 
neljapäev, 15. ja 22. mai 4. tund ruumis 202 

12.e (õp K. Orav-Puurand) 
teisipäev, 13. ja 20. mai 4. tund ruumis 227 
kolmapäev, 14. ja 21. mai 1. tund ruumis 225 
neljapäev, 15. ja 22. mai 1. tund ruumis 227 
• Koolieksamite konsultatsioonid toimuvad  
14. ja 21. mail 5. tunni ajal kell 14.25-15.40 
õp A. Mägi – 206,  
õp S. Oks – 213,  
õp K. Punga – 144,  
õp A. Ristikivi – 141,  
õp Ü. Seevri – 227 
14. ja 21. mail 3. tunni ajal kell 11.15-12.30 
õp A. Salo – 107,  
õp H. Tering – 110,  
õp T. Pluum – 141 
15. ja 22. mail 5. tunni ajal kell 14.25-15.40 
õp S. Kaarna – 225  
õp E. Paabo – 217 
19. mail 5. tunni ajal kell 14.35-15.50  
õp T. Jürgenstein – 203,  
õp H. Pähno – 216 
• Klassijuhataja infotund , millest on kõik 
abituriendid kohustatud osa võtma, toimub 
teisipäeval, 13. mail. 
12.a – pärast 3. tundi ruumis 136 
12.b – pärast 2. tundi ruumis 135 
12.c – pärast 2. tundi ruumis 227 
12.d – pärast 3. tundi ruumis 227 
12.e – enne 4. tundi ruumis 102 

Teated 

• Teisipäeval, 13. mail kell 15.45 algab 
auditooriumis klassidevahelise mälumängu 
finaal. 

• Neljapäeval, 15. mail kell 18.15 toimub HTG 
auditooriumis Eesti Naisüliõpilaste Seltsi 
korraldatav Euroopa Parlamendi valimistele 
pühendatud aruteluõhtu. Kohal on europarlamendi 
kandidaadid Marju Lauristin (SDE), Yoko 
Alender (IRL), Aadu Must (KE), Rait Maruste 
(RE) ja Silver Meikar. Arutletakse Eesti ja 
Euroopa jaoks olulistel teemadel, nagu Euroopa 
ühtsuse, innovatsiooni, sotsiaalsete probleemide 
ning viimasel ajal aktuaalseks muutunud 
julgeolekuküsimuste üle. Oodatud on kõik 
huvilised nii kuulama kui kandidaatidele küsimusi 
esitama. 
• Kõik mälumänguhuvilised on oodatud Tartu ja 
Tartumaa koolinoorte mälumängu karikasarja 
viimasele etapile. Mäng toimub neljapäeval, 15. 
mail algusega kell 16.00 Kivilinna Gümnaasiumi 
uue hoone aulas (Kaunase pst 70). Küsimused on 
kõigest mõeldavast, võistkonnas võib olla 
maksimaalselt 4 liiget. Hooaja parimatele 
auhinnad. 
• Reedel, 16. mail toimub Hugo vaimu päev 
kõikidele 10. klassidesse vastu võetud õpilastele. 
Päeva aitavad korraldada nii õpetajad kui 
õpilaskogu liikmed. Seoses sellega ootab huvijuht 
õpilaskogu liikmeid teisipäeval, 13. mail kell 
12.30 oma kabinetti nõupidamisele. 
• Tartu Kutsehariduskeskus pakub kooli 
sisseastujatele tasuta motivatsioonikirja 
kirjutamise koolitusi ja vestluseks valmistumise 
töötube. Motivatsioonikirja koostamise koolitused 
toimuvad Kopli 1 (A korpuses) kell 15.35 (ruumis 
209) 13. mail, 27. mail, 10. juunil ja 17. juunil; 
sisseastumisvestluseks valmistumise töötoad kell 
14.00 juunikuu 7. ja 14. päeval. Koolitus on 
tasuta, kuid palutakse eelnevat end registreerida 
karjäärinõustaja meiliaadressil ene.raid@khk.ee 
• Õpilaste teadusajakiri „Akadeemiake“ ootab 
kuni 28. maini konkursile uurimistöid. Täpsem 
info www.akadeemiake.ee 
• Koolilehe Miilang uus peatoimetaja on 10.e 
klassi õpilane Tiina Tubli. 

Olümpiaadid ja võistlused 

• 27. märtsil toimus matemaatikavõistlus 
Känguru, kus juunioride vanuseklassis osales 
2040 õpilast, nende seas 70 meie koolist. 
Võistlusel olid edukamad järgmised treffneristid: 
Elo Maria Pauman (10.b), Eva-Maria Tõnson 
(10.a), Mirjam Iher (10.b), Gabriel Kaine (10.a), 
Kristel Sibul (10.b), Tuuli Jürgenson (10.b), Mark 
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Laasu (10.a), Kaarel Kuslap (10.b), Jonatan 
Kalmus (10.b), Georg Caius Kutsar (10.b), Siim 
Christian Reppo-Sirel (10.a), Hendrik Rull (10.c), 
Miina Solveig Muru (10.a), Karl-Jürgen Siilak 
(10.a), Anton Konovalov (10.a), Eliise Joanna 
Kikas (10.b), Laura Maria Kull (10.b), Erik Haldna 
(10.b), Svenno Saan (10.a), Age Roosi (10.b). 
• 9.-10. mail Võrus toimunud vabariiklikul 
geograafiaolümpiaadil olid meie kooli parimad  
(osavõtjaid kokku 34): 
4. koht Kristiine Aluvee (12.c) II järgu diplom 
7. koht Eva-Maria Tõnson (10.a) III järgu diplom 
14. koht Raul Rinken (11.b) 
17. koht Hans-Daniel Kaimre (11.b) 
Maastikuvõistlusel oli Eva-Maria Tõnson parim, 
Kristiine Aluvee kolmas. Kristiine Aluvee on 
arvatud rahvusvahelise geograafiaolümpiaadi Eesti 
võistkonda.  
• Laupäeval, 10. mail autasustati 
kirjandusfestivalil Prima Vista arvustuste võistluse 
Ulakass võitjaid. Gümnaasiumi vanuserühmas 
võitis võistluse Tallinna Reaalkooli õpilane Karl 
Sander Erss, teise koha sai Eliisa Ülevain (12.e) ja 
kolmanda koha Laura Porovart (12.e). Eliisa 
Ülevainu arvustus avaldatakse kultuurilehes Sirp 
23. mail ja Laura Porovardi arvustus Müürilehe 
veebilehes. 

Õpilased 

• 8. mail osalesid saksa keelt õppivad treffneristid 
Tallinna Saksa Gümnaasiumis toimunud Saksamaa 
Akadeemilise Vahetusteenistuse (DAAD) 
infopäeval. DAAD-i Baltimaade infokeskuse 
töötajad tutvustasid Saksamaal õppimise 
võimalusi, andsid ülevaate kandideerimisest 
sealsetesse kõrgkoolidesse ning stipendiumi 
taotlemise võimalustest. Töötubades rääkisid 
Saksamaal õppinud Erasmuse-stipendiaadid oma 
õpingutest ning vastasid huviliste küsimustele. 
• 9. mail toimus 10.d klassi akadeemiline öö. 
Külaliseks kutsutud Mirko Vavrenjuk (vilistlane 
aastast 2013) rääkis balli korraldamise võludest ja 
valudest. Loengule järgnenud töörühmades pandi 
paika kooli 132. aastapäeva balli korraldamise 
plaanid. Töisele ajale järgnenud tunnid möödusid 
sportides ja elavates vestlustes elust endast. 

Õpetajad 

• Psühholoog T. Ulst osaleb koolitusel 13., 14. ja 
16. mail. 

Kooliarsti teated 

• 13. mail on arstikabinet avatud kella 12.00-ni. 
• Kõigil õpilastel, kes ennast puukentsefaliidi 
vastu vaktsineerimisele kirja panid, palutakse 
vaktsineerimas ära käia. Juhul, kui õpilane loobub 
vaktsineerimisest, siis tuleb arstikabinetis tellimus 
tühistada.  

Sport 

• Tartu koolide karikavõistlustel sulgpallis võitis 
gümnaasiumite arvestuses I koha HTG võistkond, 
kuhu kuulusid Eliise Joanna Kikas, Yves Laur 
(10.b), Kätlin Lattik, Mihkel Laanes (10.c) ja Fred 
Jõks (11.d) . 
• HTG selle aasta meistriks võrkpallis tuli 12.b 
klass, teisele kohale jäi 11.c ja kolmandaks 12.a 
klass. Võistlustel osales 14 klassi. 

Tantsutallad 

• Neljapäeval, 8. mail avalikustas Laulu- ja 
Tantsupeo Sihtasutus XIX tantsupeole pääsejate 
nimekirjad. Tantsuansambel “Tantsutallad“ 
pääses peole täiskoosseisus ehk kõigi viie 
rühmaga. 
• Reedel, 9. mail toimunud kevadkontserdil 
Tartu Ülikooli aulas anti 7. korda üle aasta 
tantsutalla tiitel. Tiitli vääriliseks tunnistati sel 
korral esindusrühma tantsija Trine Uusen 
(vilistlane aastast 2011). Palju õnne! 
• Laupäeval, 10. mail toimus esimest korda 
Eestis Vanemuise kontserdimajas laulu- ja 
tantsuvõistlus „Baltic Stars“, kus Tantsutaldade 
valikkooseis saavutas rahvatantsu kategoorias 
3. koha. 
• 17.-18. maini toimub Haapsalus IX Niina ja 
Alfred Raadiku nimeline koolinoorte 
rahvatantsufestival. Festivalile sõidab ka 
Tantsutaldade valikkoosseis. 

Eelinfo 

• Reedel, 23. mail toimub 10. ja 11. klasside 
õpilastele spordipäev. Spordipäev on Tartu 
Ülikooli staadionil kella 13.00st kuni kella 
16.00ni.  Spordipäev algab kooliolümpiamängude 
rongkäiguga kooli juurest Raekoja platsile ja sealt 
staadionile. 


