HTG INFO
Juhtkond tänab
• õpetaja Ülle Seevrit õpilaste konkursiks
ettevalmistamise eest;
• õpetajaid Liisa Teppi ja Helgi Teringut,
TeatriPolygoni juhendajat Inga Lunget ning 11.b
klassi
õpilast
Oliver
Issakut
õpilaste
ettevalmistamise eest Betti Alveri luulepäevadeks.

Õppetöö
• Alates
24.
novembrist
toimuvad
fotograafiakursuse tunnid (juhendaja õp. S. Oks)
esmaspäeviti kell 8.00-9.15 ja reedeti kell
14.25-15.40.
• 26.-28. novembril toimuvad 5. tunni ajal UPT
seminarid infopädevuse teemal. Seminaris
osalemine on vabatahtlik, päeva võib valida
vastavalt võimalustele ning soovile. Osalemiseks
palutakse ennast eelnevalt registreerida hiljemalt
25. novembril Moodle'i keskkonnas (UPT-kursus,
küsitlus Teadusinfo teema all).
• Järgmine õnnetund (45 minutit) toimub reedel,
28. novembril kell 15.45 ruumis 107. Õnnetunnis
osalemiseks saab registreeruda kuni 26. novembri
hilisõhtuni.
• 11.a ja 11.b klassi õpilastel on vastavalt kooli
õppekavale
kohustus
läbida
üks
tehnoloogiakursus.
Valida
saab
Eesti
Maaülikooli tutvustavate tehnoloogiakursuste
(kursuse kuraator on vilistlane Juhani Püttsepp)
või robootika (kursuse viib läbi õp. S. Oks)
kursuse vahel. Nii 11.a kui ka 11.b klassile on ette
nähtud kuni 9 kohta kummalegi kursusele.
Kursused algavad 2015. aasta jaanuaris.
Käesoleva õppeaasta sügisel joonestamise
kursusele
registreerunutel
arvestatakse
joonestamise 1. kursust tehnoloogiakursusena.
Kursuse grupp on täitunud, lisaregistreerumist ei
toimu. Õpilastel, kes läbisid joonestamise kursuse
eelmisel õppeaastal, loetakse tehnoloogiakursus
sooritatuks.
Tehnoloogiakursusest on vabastatud aineõpetajate
ettepanekul matemaatika, informaatika, füüsika
või keemia olümpiaadikursustel aktiivselt
osalevad õpilased.
12. klasside õpilastel, kellel eelmisel aastal jäi
tehnoloogiakursus läbimata, tuleb kursusele
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registreerumiseks võtta ühendust õppealajuhatajaga.
Klassijuhatajatel palutakse esitada õppealajuhatajale
kursustest osa võtvate õpilaste nimekirjad
18. detsembriks.

Muudatused tunniplaanis
• 10.b klassil toimuvad 1. detsembri infominutid
ruumis 220.
• Kuna muusikaklassis (220) tehakse 24.-28.11
remonditöid, ei toimu selles klassiruumis nimetatud
ajal
tunde.
Palutakse
jälgida
muudatusi
ruumiplaanis.
esmaspäev, 24.11
10.b 4. tund muusika õp. Ü. Keerberg – aula
12.e 5. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 221
teisipäev, 25.11
10.c 2. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 221
11.b 1. ja 2. tund eesti keel õp. T. Pluum – 135
11.d 1. tund ajalugu õp. T. Kreegipuu – 141
3. tund eesti keel p. H. Tering – 202
11.e 1. tund matemaatika õp. H. Kiisel – 136
3. tund ajalugu õp. T. Kreegipuu – 135
5. tund eesti keel õp. H. Tering – 202
12.d 3. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 221
kolmapäev, 26.11
10.b 4. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 221
11.d 4. tund bioloogia õp. S. Kaarna – 225
11.e 3. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 221
12.a 4. tund matemaatika praktikum jääb ära,
füüsika praktikum toimub
neljapäev, 27.11
10.b 3. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 221
11.a 2. tund inglise keel õp. M. Hildebrandt – 136
11.e 2. tund inglise keel õp. M. Hildebrandt – 136
12.a 2. tund prof. A. Karise loeng aulas
12.b 2. tund prof. A. Karise loeng aulas
12.c 2. tund prof. A. Karise loeng aulas
12.d 1. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 221
2. tund prof. A. Karise loeng aulas
12.e 2. tund prof. A. Karise loeng aulas
4. tund muusika õp. Ü. Keerberg – aulas
reede, 28.11
10.a 3. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 227
10.c 3. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 221
4. tund bioloogia õp. L. Karo-Astover – 227
1

10.d

2. tund usundiõpetus õp. T. Jürgenstein –
227
10.e 1. tund usundiõpetus õp. T. Jürgenstein –
227
12.d 1. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 221
12.e 2. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 221
teisipäev, 2.12
11.b 1.-2. tund matemaatika õp. H. Kiisel – 135

Teated
• Teisipäeval, 25. novembri pärastlõunal tehakse
koolimajas koorijuht Alo Ritsingu (vil 1955) filmi
tarbeks ülesvõtteid tema käidud kooliteest
Treffneris.
• Ajalooring kutsub kõiki huvilisi õpilaste
dokumentaalfilmi klubisse. Teisipäeval, 25.
novembril kell 15.50 vaadatakse ruumis 141 filmi
„Veri mobiilis“. Filmis käsitletavat teemat
kommenteerib Eesti Maavarade Ühingu esindaja
Mihkel Pukk.
• Kolmapäeval, 26. novembril Tartu Tamme
gümnaasiumis toimuva viie kooli eelvõistlusega
on seotud matemaatikaõpetajad H. Kiisel,
E. Timak ja Ü. Hüva, kes alates kella 13.30st
parandavad võistlustöid. Võistlus algab kell
10.00. Meie kooli võistkonnaga on avamisel
Tamme gümnaasiumis õpetaja E. Timak.
• Kolmapäeval, 26. novembril kell 16.15 algavad
Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis (Vanemuise 35)
Tartu
linna
ja
maakonna
koolinoorte
meistrivõistlused mälumängus. Esimene mäng on
ühtlasi
Eesti
koolinoorte
mälumängumeistrivõistluste eelvoor, parimad
pääsevad Tartumaad esindama üle-eestilisse
finaali.
Osalema
oodatakse
4-liikmelisi
võistkondi. Registreerumiseks saata e-kiri
aadressile velsker@gmail.com, pannes kirja
pealkirjaks „Registreerumine Tartu koolinoorte
mälumängule 2014“. Kirja tuleb panna võistkonna
nimi ja kool, mida võistkond esindab. Turniirile
pääsevad vaid eelregistreerunud võistkonnad.
Registreerumise tähtaeg on 24. november 2014.
Võistluste juhendid ja täpsem info on avatud
Facebooki grupis. Tartu koolide mälumängu
meistrivõistluste järgmised mängud toimuvad
2. veebruaril, 3. märtsil ja 14. aprillil.
• Neljapäeval, 27. novembril esineb teise tunni
ajal aulas kõikidele abiturientidele riigikontrolör
Alar Karis, kes analüüsib Eesti erinevaid
tulevikustsenaariume. Õpilastel palutakse mõelda

küsimustele, mida riigikontrolör Alar Karis võiks
kommenteerida.
• Neljapäeval, 27. novembril pärast 3. tundi
toimub auditooriumis Imelise Ajaloo novembrikuu
viktoriin. Oodatud on kaheliikmelised võistkonnad,
uutel võistkondadel on veel viimane võimalus
liituda, et kogu õppeaasta jooksul toimuva viktoriini
üldarvestusse pääseda. Valikvastustega ülesannete
lahendamiseks kulub umbes 10 minutit.
• Neljapäeval, 27. novembril 5. tunni ajal räägib
ruumis
102
kõigile
huvilistele
teemal
„Tähelepanekuid tantsuteatrist“ semiootika ja
kultuuriteaduse magistrant Iiris Viirpalu, kes on
keskendunud kehalise väljenduse uurimisele teatris.
Olete oodatud kuulama ja küsima.
• Informaatikaviktoriini Kobras eelvoor toimub
24.-28.
novembrini.
Informaatikaolümpiaadi
eelvoor on 6. detsembril. Viktoriinil või
olümpiaadil osalemiseks palutakse registreeruda
õpetaja Anneli Mägi juures klassis 206 või aadressil
anneli.magi@htg.tartu.ee

Kooli aastapäev
• Sel nädalal tähistame kooli 131. aastapäeva
klassidevaheliste spordivõistlustega, reedel ja
laupäeval on vilistlasturniir korvpallis.
• Neljapäeval, 27. novembril kell 10.45 toimub
aulas lipuvalve proov 12.c klassiga.
• Laupäeval, 29. novembril kell 11.00 kohtuvad
auditooriumis 2005. ja 2015. aasta lennud.
Kohtumisele on oodatud kõik õpetajad, kes 2005.
aasta lennuga on kokku puutunud.
• Kell 14.00 algab aulas varalahkunud õpetaja
Urmas Kokassaarele pühendatud raamatu esitlus.
• Järgmise nädala esmaspäeval, 1. detsembril
algab kell 16.00 auditooriumis 10. klassidele kooli
ajaloo viktoriin, millest võtavad osa iga kümnenda
klassi 5-liikmelised võistkonnad.
• Neljapäeval, 4. detsembril valitakse kooli aulas
HTG 132. aastapäeva balli peremees ja perenaine.
Üritus algab kell 18.00.
Aastapäevale pühendatud aktusest ja ballist
järgmise nädala infolehes.

Olümpiaadid ja võistlused
• 11. novembril toimus
koolivoor.
10. klass (13 osavõtjat)
1. Aaro Kristjuhan (10.b)
2. Johannes Vallikivi (10.b)

füüsikaolümpiaadi
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3. Neeme Ilves (10.a)
4.-5. Kerli Tali (10.a)
4.-5. Rasmus Jaagant (10.a)
11. klass (8 osavõtjat)
1. Jonatan Kalmus (11.b)
2. Anton Konovalov (11.a)
3. Aksel Allas (11.a)
12. klass (9 osavõtjat)
1. Simmo Saan (12.b)
2. Hans Daniel Kaimre (12.b)
3. Raul Rinken (12.b)
• 19. novembril Tartu koolide geoinformaatika
võistlusel saavutasid 10.d klassi õpilased Paul
Kristjan Kalda, Pearu Prisko ja Laura Danilas IV
koha ja 10.a klassi õpilased Verner Sääsk, Martin
Vasar, Mattias Aksli X koha.
• Kersti Merilaasi ja August Sanga loomingule
pühendatud Betti Alveri 32. luulepäevadel võitis
Hugo Treffneri Gümnaasiumi trupp: Lend 3.0
(juhendaja 11.b klassi õpilane Oliver Issak)
peapreemia, Anett Pullerits (11.d) pälvis
näitlejapreemia monoetenduse „Mu isa ...“
osatäitmise eest.

Konkursid
• Benjamin Franklini Instituut pakub võimalust
osaleda 4-nädalasel suvekursusel USAs. Täpsem
info aadressil:
http://estonia.usembassy.gov/franklinb15.html

Õpilased
• Kätlin Peetsalu (11.a) ja tema rühmakaaslased
osalesid edukalt Euroscola konkursil „Our world,
our dignity, our futuure“. Võideti preemiareis 24
õpilasele Euroopa Parlamenti Strasbourg'i aprillis
2015. 11.a klassi õpilasi saadavad reisil õpetajad
Kristiina Punga ning Marcus Hildebrandt.

Õpetajad
• Neljapäeval, 20. novembril toimus esimene
kohtumine TÜ tudengitega, kes sooritavad meie
koolis oma pedagoogilise praktika. Liina Nagel,
Maria Mandri, Tiia Neuvonen ja Rauno Alev
valmistuvad eesti keele ja kirjanduse õpetaja,
Tanel Kiislar ja Kadi Küng ajaloo- ja
ühiskonnaõpetuse õpetaja ametiks.
• Õpetaja Ü. Seevri osaleb geograafiaõpetajate
sügispäevadel 28. ja 29. novembril.

Söökla teated
• Detsembrikuu toiduraha palutakse maksta
ülekandega
hiljemalt
25.
novembriks.
Detsembrikuu koolitoidu maksumus, kui õpilane
sööb ka arvestuste nädalal:
tava- ja taimetoit 15 päeva x 1.36 eurot = 20.40
eurot,
poisteports 15 päeva x 1.80 eurot = 27.00 eurot;
**Kui õpilane ei söö arvestuse nädalal:
tava- ja taimetoit 10 päeva x 1.36 eurot = 13.60
eurot, poisteports 10 päeva x 1.80 eurot = 18.00
eurot.
Talonge
väljastatakse
kantseleist
26.-30.
novembrini.

Sport
• Esmakordselt
toimunud
kolmikkohtumise
saalihokis Jõgevamaa Gümnaasiumi, Lähte
Ühisgümnaasiumi ja HTG saalihokivõistkondade
vahel võitis õpilastest meie kooli esindus Jõgeva ja
Lähte ees. Mängisid Artur Toikka (10.b), Anni
Miller, Edith Pärnik (10.c), Rando Ernits (11.c),
Kristjan Kingo, Andry Nõgols (12.a), Jaak Kaljula
ja Birgit Kuslap (12.c). Õpetajad pidid seekord
leppima kahe kaotuse ja kolmanda kohaga.
• 21. novembril toimunud Tartu koolinoorte
meistrivõistlustel Ultimate Frisbee's saavutas meie
kooli võistkond I koha. Võidukasse võistkonda
kuulusid Georg Kõivumägi (10.b), Helen Tera,
Miina Solveig Muru, Mari-Liis Mõttus, Oliver
Kahre (11.a), Rando Ernits (11.c) ja Joosep Lauk
(11.e).

Eelteated
• Teisipäeval, 2. detsembril toimub Saksa
keelediplomi eksam. Täpsem info saksa keele
õpetajatelt.
• 2.-4. detsembrini sooritavad 11. klasside õpilased
esimese UPT teooriat käsitleva testi. Testi
sooritamise
ajakava
avaldatakse
järgmises
infolehes.
• Kolmapäeval, 3. detsembril tutvustatakse
abiturientidele 5. tunni ajal auditooriumis Tartu
Ülikooli 2015. aasta vastuvõtutingimusi.
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