HTG INFO
Koolipere õnnitleb
• õpetaja Tiina Pluumi, kes valiti koolis aasta
õpetajaks;
• õpetajaid Katrin Ojaveeri ja Aare Ristikivi,
kellele HTG õpetajad andsid aasta tegija 2014
tiitli;
• õpetaja
Anneli
Mägi,
kellele
Tartu
Kultuurkapital annab õpetajastipendiumi;
• õpetaja
Aare
Ristikivi,
kes
valiti
tunnustuskonkursil „Eestimaa õpib ja tänab“ aasta
gümnaasiumiõpetajaks;
• 2003. aasta vilistlast Mihkel Kreed, kes valiti
tunnustuskonkursil „Eestimaa õpib ja tänab“ aasta
juhendajaks
(õpilaste
juhendamine
rahvusvahelisteks konkurssideks), ning 2008.
aasta vilistlast Indrek Lillemägi, kes oli üks
haridusgala õhtujuhtidest.

Juhtkond tänab
• 12.d klassi õpilasi ning nende klassijuhatajat
Toomas
Jürgensteini
õpetajate
päeva
ettevalmistamise ja läbiviimise eest koolis.
• õpetajaid Ljubov Titovat ja Olga Titovat ning
treffneriste, kes võõrustasid Sillamäe Vanalinna
Kooli õpetajaid ja õpilasi.

Õpetajad tänavad
• kõiki õpilasi, kes muutsid möödunud õpetajate
päeva väga südamlikuks ning meeldejäävaks.
Aitäh teile!

Õppetöö
• Perioodi viimasel nädalal (7.-10. oktoobrini)
toimuvad vabaainete tunnid kolmapäeval, 8.10;
neljapäeval, 9.10 ja reedel, 10.10 kell 14.25-15.40
ehk 5. tunni ajal.
• I perioodi arvestused toimuvad 13.-17.
oktoobrini. Arvestuste nädalal ei helise koolikell,
muudetud on tundide ajad. Tundide ajad
arvestuste nädalal:
esmaspäev, 13.10
9.15-10.45 – arvestus
11.15-12.30 – 11. klasside õpilastel kohtumine
uurimis- või praktilise töö juhendajatega
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teisipäevast reedeni
1. tund 8.15-9.45
2. tund 10.15-11.45
3. tund 12.15-13.45
4. tund 14.15-15.45
Kõikidel õpilastel palutakse arvestuste nädalal
säilitada koolimajas (eriti aatriumis) vaikus.
Klassidel, kel I perioodil on kuus arvestust,
toimub üks arvestus reedel, 10. oktoobril
ainetunnis.
10. oktoobril toimuvad arvestused:
10.c 4. tund keemia õp. E. Paabo (217)
11.a 4. tund matemaatika õp. E. Timak (139)
11.b 2. tund matemaatika õp. H. Kiisel (135)
11.e 3. tund bioloogia õp. S. Kaarna (225)
12.a 1. tund ajalugu õp. A. Pettai (144)
• 11. klasside õpilastel palutakse 6.-10.
oktoobrini Moodle keskkonnas kursusel UPT 16
ära märkida oma juhendajavalik.
• Uurimis- ja praktiliste tööde juhendajad
ootavad 11. klasside õpilasi 13. oktoobril kell
11.15-12.30 järgmistes ruumides:
Priidu Beier
202
Marcus Hildebrandt
309
Erika Hunt
221
Ülle Hüva
135
Mari Jõgiste
304
Toomas Jürgenstein
203
Saima Kaarna
225
Ülle Keerberg
220
Hele Kiisel
135
Tiiu Kreegipuu
136
Helen Köhler
221
Mall Matto
204
Anneli Mägi
206
Tiina Niitvägi-Hellamaa
310
Katrin Ojaveer
312
Siim Oks
213
Kerli Orav-Puurand
135
Eha Paabo
217
Jaan Paaver
214
Priit Parisoo
228
Anneli Saarva
228
Andre Pettai
139
Tiina Pluum
102
Kristiina Punga
144
Helgi Pähno
216
1

Madis Reemann
212
Ave Rikas
110
Aare Ristikivi
141
Ülli Roostoja
200
Aive Roots
200
Külli Rootsi
200
Uve Saar
313
Marilin Savi
308
Ülle Seevri
227
Karin Soodla
208
Liisa Tepp
107
Helgi Tering
105
Ehtel Timak
135
Ljubov Titova
301
Olga Titova
302
Triin Ulst
311
• Järgmine
õnnetund
toimub
reedel,
10. oktoobril kell 15.45 ruumis 221 (auditoorium).
Õnnetunnis osalemiseks tuleb registreeruda
elektrooniliselt hiljemalt 8. oktoobri õhtuks.
• II perioodi tunniplaan valmib 17. oktoobriks.
• II perioodil on õpilastel võimalus osaleda
järgmistel vabaainete kursustel:
fotograafia õp S. Oks (213)
keemia ab-kursus õp H. Pähno (217)
majandusõpetus 2 õp Ü. Seevri (227)
prantsuse keel (c) 4 õp T. Niitvägi-Hellamaa
(309)
rootsi keel (c) 5 õp K. Punga (144)
saksa keel (c) 2 õp M. Matto (204)
saksa keel (c) 5 õp A. Roots (202)
usundiõpetus 3 õp T. Jürgenstein (203)
Esimene vabaainetund toimub esmaspäeval,
27. oktoobril kell 8.00-9.15.
Keemia ab-kursusest on kohustatud osa võtma
kõik 10. klasside õpilased, kellel keemia esimene
kursus ebaõnnestus.

Teated
• 6. ja 7. oktoobril on meie koolis Oxfordi
ülikooli õpetajakoolituse õppejõud dr Nick
Mead, kes külastab Toomas Jürgensteini ja Aare
Ristikivi tunde.
• Ajalooring
ootab
kõiki
teisipäeval,
7. oktoobril kell 15.50 ruumi 141 vaatama filmi
„Viies võim“. Filmi juhatab sisse Eesti
Piraadipartei juhatuse liige Märt Põder.
• Kooli vilistlaskogu kuulutas välja Urmas
Kokassaare
nimelise
stipendiumi.
Kandideerimisest loe täpsemalt kooli kodulehelt.

• Kolmapäeval, 8. oktoobril toimub aatriumis
mõlema suure vahetunni ajal õpilasomavalitsuse
organiseeritud heategevuslik raamatumüük.
Vilistlaste ja õpetajate raamatuid oodatakse
teisipäeva pärastlõunaks valvelauda, õpilaste
raamatud palutakse anda klassivanema kätte.
Saadud tulu läheb vähe kindlustatud laste
teatrikülastuste organiseerimiseks.
• Kolmapäeval, 8. oktoobril pärast 4. tundi
müüb AS Dialoog aatriumis 10. klasside
õpilastele inglise keele õppematerjale. Osta saab
vaid sularaha eest. Aineõpetajad annavad
õpilastele eelnevalt teada õppematerjalide
maksumuse.
• Neljapäeval, 9. oktoobril alustab kell 15.45
ruumis 204 saksakeelne väitlusring. Lisainfot
saab õpetaja Aive Rootsilt. Kõik on väga oodatud.
• Marion Pontus ja Triinu Bergmann (12.b)
korraldavad reedel, 10. oktoobril kell 19.00 HTG
aulas kontserdi, kus esinevad Triinu Bergmann
(vokaal) ning Karl Madis Pennar (kitarr). Tulge
kuulama!
• 11. ja 12. oktoobril toimuvad HTG aulas III
Eesti meeste tantsupeo seminarid.
• Tänu Tartu linnavalitsusele on kõikidel Tartu
koolidel ja lasteaedadel võimalus kasutada
Lõunakeskuses asuvat siseliuvälja. Koolile
eraldatud ajal on riietus- ja duširuumide
kasutamine tasuta, uiskude laenutamise eest tuleb
tasuda 1 euro. Igale klassile on arvestuste nädala
plaanis määratud uisutamiseks küll kindel päev,
kuid kui arvestuste graafik lubab, võib ka teistel
päevadel meie koolile ette nähtud ajal uisutama
minna. Kui klassil on suuline arvestus, on
mõistlik koostada vastamise ajagraafik nii, et
need, kes soovivad uisutada, saavad seda teha.
Kasutage ära kõik võimalused! Uisutama on
oodatud ka õpetajad. Täpsema informatsiooni
saamiseks palun pöörduge kehalise kasvatuse
õpetajate poole.
Uisutamise võimalused 14.-17. oktoobrini kell
9.00-11.00
teisipäev, 14.10
10.a, 10.b, 10.e, 11.c, 12.a, 12.d
suuline arvestus 10.e, 11.a, 11.b, 12.e
kolmapäev. 15.10
10.d, 11.a, 11.b, 11.c, 11.d, 11.e, 12.e
suuline arvestus 10.a, 10.c, 12.b, 12.c
neljapäev, 16.10
10.b, 10.c, 11.a, 11.b, 12.b, 12.c
suuline arvestus 10.e, 11.d, 11.e, 12.a, 12.d
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reede, 17.10
10.a, 10.c, 10.d, 10.e, 12.a, 12.b, 12.c, 12.d, 12.e
suuline arvestus 10.b, 11.a, 11.c, 11.d, 11.e
• 16. oktoobril on koolis arstipunkt suletud, kuna
kooliõde Jaanika Saarepuu osaleb SA Tartu
Kiirabi poolt korraldatud aktsioonis „Sinu käed
päästavad elu“.
• Tantsutaldade sügislaager toimub koolimajas
24.-26. oktoobrini.

Võistlused
• Imelise Ajaloo septembrikuu viktoriinist
võttis osa 32 õpilast, arvukaimalt oli esindatud
10.a
klass.
Sel
korral
olid
kõige
tähelepanelikumad lugejad:
1. Georg Klimušev (12.a)
2. Saimi Kortelainen ja Artur Laherand (10.a)
3.-6. Tuule Müürsepp (10.a) ja Hebo Rahman
(10.c); Rando Künnapuu (10.e); Janar Bachmann
ja Rando Ernits (11.c); Kristel Zimmer ja Kaarel
Viljaste (11.e).
Oktoobrikuu viktoriin toimub 30. oktoobril.

Konkursid
• Tallinna Ülikooli Keelekeskus ja Suurbritannia
erakoole ühendav organisatsioon Headmasters
and Headmistresses Conference kuulutab välja
konkursi õppimiseks Briti erakoolides 2015/2016.
õppeaastal. Programm on mõeldud hea
õppeedukusega
aktiivsetele
noortele,
kes
2014/2015. õppeaastal õpivad 10. klassis ja
soovivad järgmisel õppeaastal õppida Briti
erakoolis. Rohkem informatsiooni jagavad
10. klasside klassijuhatajad ja inglise keele
õpetajad.
• Euroopa Parlamendi infobüroo kuulutas välja
plakatikonkursi teemal „Euroopa arengukoostöö
aasta 2015“. Tööde esitamise tähtaeg on
13. oktoober. Kaheksa parima plakati autorid
saavad võimaluse külastada Euroopa Parlamenti
Strasbourg`is 2015. aasta kevadsemestril. Täpsem
info: http://www.europarl.ee/
• Eesti
Tervishoiu
Muuseum
ja Eesti
Teadusagentuur kutsuvad 14-19-aastaseid noori
osalema õpilaste tervishoiu ja meditsiinialaste
teadustööde konkursil. Konkursi preemiafond on
1500 eurot. Uurimuste esitamise tähtaeg on
1. märts 2015. Täpsem info avaldatakse
https://
10. jaanuaril
aadressil
www.etag.ee/konkursid/.

Õpetajad
• Õppealajuhatja A. Punga osaleb 10. oktoobril
õppealajuhatajate teabepäeval Raplas ja õpetaja
H.
Kiisel
on
17. ja 18.
oktoobril
matemaatikaõpetajate päevadel.

Õpilased
• 10.c klassis alustab õpingud Lota-Loviisa
Rohtla.
• 12.e klass osales kolmapäeval, 1. oktoobril
Tartu halduskohtus harjutuskohtu istungil.
• Ajalooring valis oma kindralsuperintendandiks
Iida Elise Murumetsa (11.e).
• 3. ja 4. oktoobril külastas meie kooli Sillamäe
Vanalinna Kooli õpilasgrupp. Külalised said osa
õpetajate päeva aktusest, tutvusid koolimaja ja
Tartu vaatamisväärsustega. Ööbiti peredes.
Laupäeval külastati ühiselt Tartu suurettevõtet
A.le Coq ning arutati kahe kooli edasisi
koostöövõimalusi.

Kooli hoolekogu
• Linnavalitsus kinnitas selle õppeaasta kooli
hoolekogu koosseisu, kus linna esindab Veljo
Ipits, õppenõukogu Toomas Jürgenstein ja Aare
Ristikivi, õpilaste eest seisab Kristo Pullerits,
lapsevanemate häält esindavad Katre Kandimaa,
Taimo Saan, Märt Tars ja Ülle Koppel ning
vilistlaste esindaja on Karin Pihl.

Sport
• 27.-28. septembril peeti Taanis kuni
17-aastaste noorsõudjate rahvusvaheline Baltic
Cup. Eesti koondisse kuulusid ka kolm HTG
õpilast. Roolijata kahepaadil saavutasid Rasmus
Tensing (11.c) ja Joonatan Kama (11.d) 500m
distantsil 3. koha. 2000m distantsil jäi nende
tulemuseks 6. koht. Tütarlaste roolijata neljapaadi
koosseisus saavutas 3. koha Kätlin Regiina
Kirjanen (10.a).
• Tallinnas toimunud noorte sulgpalli GP I etapil
saavutas U 19 vanuseklassis Kätlin Lattik (11.c)
kolm esikohta: üksikmängus, paarismängus ja
segapaarismängus.
• Jalgratta
maanteesõidu
maailmameistrivõistlustel Hispaanias saavutas juunioride
eraldistardiga sõidus 35. koha Mari-Liis Mõttus
(11.a).
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• Paarisorienteerumisvõistluse Alma Linnasprint
III etapil saavutasid gümnaasiumiõpilaste mees- ja
segapaaride arvestuses III koha Kristel Sibul ja
Kristjan Laht (11.b). Gümnaasiumiõpilaste
naispaaride arvestuses tulid kolmandale kohale
Kaisa Sander (12.b) ja Katrina Ojavee (12.e).
Osalesid ka Helen Helmet (10.a), Ilona Toikka
(10.b), Mirjam Iher (11.b), Eneli Maranik ja
Liina-Mari Roolaht (11.e). Hooaja kokkuvõttes
tuli Tartu koolide meistriks HTG.

Raamatukogu teated
• 15. oktoobril avatakse raamatukogus näitus
150 aastat Anna Haava ja 200 aastat Mihhail
Lermontovi sünnist.

Söökla teated
• Novembrikuu toiduraha palutakse maksta
ülekandega
hiljemalt
28.
oktoobriks.
Novembrikuu koolitoidu maksumus:
tava- ja taimetoit 20 päeva x 1.36 eurot = 27.20
eurot,
poisteports 20 päeva x 1.80 eurot = 36 eurot.
• Talonge väljastatakse kantseleist 29.-31.
oktoobril.

Eelteated
• 7. ja 8. novembril saavad meie koolis taas
kokku Tallinna 21. Kooli, Pärnu Sütevaka
Humanitaargümnaasiumi ja HTG humanitaarharu
õpilased. Selle aasta kolme kooli kohtumise
üldteema on Välis-Eesti.
• 13.
novembril
toimub
meie
koolis
doonoripäev. Sel päeval on kõik alates
18. eluaastast õpilased oodatud verd loovutama.
• Sügisvaheaeg on 18.-26. oktoobrini. Vaheajal
on
koolimaja
õpilastele
suletud,
kuna
koristusfirma teeb suurpuhastust. Õpilastel
palutakse vaheajaks rõivistus olevad jalanõud,
õppevahendid ja muud esemed panna
kappidesse või viia koju, et koristusfirma saaks
teha suurpuhastust. Laokile jäetud esemed
visatakse ära. Õpilastel, kelle riidekapid asuvad
vahemikus 106 kuni 192, palutakse vaheajaks
oma riidekapp tühjaks teha ning kapiuks
lukust lahti jätta. Selles piirkonnas vahetatakse
ära põrandaplaadid.
• Järgmine
infoleht
ilmub
esmaspäeval,
27. oktoobril.
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