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Juhtkond tänab 
• eesti keele õpetajaid emakeelepäeva 
korraldamise eest; 
• õpilaste ettevalmistamise eest 
olümpiaadideks ja võistlusteks õpetaja Aare 
Ristikivi ja Tiina Pluumi, 11.d klassi õpilast 
Elise Metsanurka, vilistlasi Virve Kassi ja Kaur 
Kristjuhanit ning bridžiklubi juhendajat Lauri 
Naberit. 

Õppetöö 

• Neljapäeval, 26. märtsil osalevad 10.a ja 10.b 
klassi õpilased 1. tunni ajal 
matemaatikaolümpiaadil Känguru. 
• Järgmine õnnetund toimub reedel, 
27. märtsil kell 15.45 ruumis 107. Registreeruda 
saab kooli kodulehel kuni 25. märtsi hilisõhtuni. 
• Reedel, 27. märtsil peab suursaadik Jaak 
Jõerüüt aulas loengu teemal „Euroopa 
turvalisus“. Loengul osalevad 3. tunni ajal 
12.a, 12.e, 12.c, 11.c, 11.e ning 4. tunni ajal 
12.b, 12.d, 11.a, 11.b, 11.d klassi õpilased. 

Muudatused tunniplaanis 

teisipäev, 24.03 
10.a 3. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 135 
10.b 1. tund kehaline kasvatus õp. 

A. Saarva/P. Parisoo -228 
10.c 3. tund eesti keel õp. K. Soodla – 227 

4. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri tundi 
asendab õp. K. Rootsi - 225 

10.d 1. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220 
10.e 2. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220 
11.a 3. tund kehaline kasvatus õp. 

A. Saarva/P. Parisoo – 228 
 5. tund matemaatika õp. E. Timak - 139 
11.b 3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri tundi 

asendab õp. M. Hildebrandt – 203 
 4. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 217 
11.c 1. tund eesti keel õp. L. Tepp – 107  

3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri tundi 
asendab õp. M. Hildebrandt - 203 

11.d 3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri tundi 
asendab õp. M. Hildebrandt - 203 

12.a 1. tund eesti keel õp. K. Soodla - 136 
2. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri tundi 
asendab õp. K. Rootsi - 203 

12.b 1. tundi ei toimu, kooli 2. tunniks kell 
9.30 
5. tund kehaline kasvatus õp. 
A. Saarva/P. Parisoo – 228 

12.d 1. tund ajalugu õp. A. Pettai – 141 
 3. tund matemaatika õp. E. Timak - 139 

4. tund füüsika õp. J. Paaver – 227 
5. tund eesti keel õp. L. Tepp – 107 

12.e 2. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri tundi 
asendab õp. K. Rootsi - 203 
5. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Pettai - 
141 

kolmapäev, 25.03 
10.a 1. tund vene keel kogu klassil õp. 

L. Titova/O. Titova – 302/301 
10.c 1. tund eesti keel õp. K. Soodla – 227 
10.d 3. tund iseseisev töö ajaloos õp. K. 

Punga – 227 
11.a 2. tund füüsika õp. S. Oks – 220 

3. tund eesti keel (toimub ka 1. tund) õp. 
L. Tepp – 107 
4. tund vene keel õp. L. Titova/O. 
Titova – 302/301 

11.c 3. tund iseseisev töö informaatikas õp. 
K. Orav-Puurand – 206 
4. tund  toiduainete tehnoloogia õp. L. 
Karo-Astover - 107 

12.a 3. tund eesti keel õp. K. Soodla - 141 
12.e 4. tund eesti keel õp. K. Soodla - 141 

neljapäev, 26.03 
10.a  1. tunni ajal olümpiaad Känguru õp. Ü. 

Hüva – 102 
10.b 1. tunni ajal olümpiaad Känguru õp. M. 

Reemann – 213 
4. tund eesti keel õp. M. Piirimäe - 144 

10.c 1. tund eesti keel õp. K. Soodla - 203 
2. tund matemaatika õp. K. Orav-
Puurand - 144 

10.d 1. tund matemaatika õp. K. Orav-
Puurand - 144 
2. tund saksa keel õp. A. Rootsi rühma 
tundi asendab õp. M. Matto – 204 

11.a tunde ei toimu. Klass on õppereisil. 
11.c tunde ei toimu. Klass on praktikapäeval. 
11.d 1. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135 

4. tund bioloogia õp. S. Kaarna – 225 
11.e 1. tund eesti keel õp. H. Tering – 105 

3. tund füüsika õp. S. Oks – 217 
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4. tund matemaatika õp. H. Kiisel – 135 
12.a 1. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225 

4. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Mägi - 
203 

12.b 1. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 217 
4. tund ajalugu õp. A. Pettai – 141 

12.c 1. tund ajalugu õp. A. Pettai – 202 
4. tund kehaline kasvatus õp. 
A. Saarva/P. Parisoo - 228 

12.e 2. tund füüsika õp. S. Oks - 213 

Teated 

• Esmaspäeval, 23. märtsil kell 14.35 
auditooriumis (221) 12.b ja 12.d klassi 
õpilastele ja pärast viiendat tundi 12.a, 12.c ja 
12.e klassile on õppealajuhataja infotund, kus 
tuleb juttu kooli- ja riigieksamitest, V perioodi 
töökorraldusest, kursusehinnete parandamise 
võimalusest ning kooli lõpetamisest. Kõigi 
abiturientide osavõtt infotunnist on väga 
vajalik . 
• Rootsi keele õpilastel, kes soovivad osaleda 
reedel, 27. märtsil õppekäigul Noarootsi 
gümnaasiumisse, palutakse koguneda 
esmaspäeval, 23. märtsil pärast 5. tundi klassi 
144. 
• Teisipäeval, 24. märtsil kell 12.30 oodatakse 
abituriente auditooriumisse, et tutvustada 
gümnaasiumitevahelist doonorite võistlust 
„Abituurium aitab!“. Võistlusest võtavad osa 
M. Härma gümnaasium, Tartu Tamme 
gümnaasium, K. J. Petersoni gümnaasium, 
Poska gümnaasium ja H. Treffneri gümnaasium. 
Auditooriumis näidatakse lühikest õppefilmi 
doonorlusest, räägitakse ürituse sisust ja 
vastatakse teemakohastele küsimustele. 
• Teisipäeval, 24. märtsil räägivad 
ajalooringis vilistlane Uku Lilleväli ja Sarah 
Lill kõrberännakust Omaanis. Huvilised on 
oodatud kell 15.45 ruumi 221. 
• Kolmapäeval, 25. märtsil kell 16.00 
oodatakse huvilisi Iuridicumi (Näituse 20 
auditoorium 117) tutvuma 
õppimisvõimalustega TÜ õigusteaduskonnas. 
• Kolmapäeval, 25. märtsil kell 18.00 toimub  
kooli aulas esimene HTG vokalistide 
konkurss. Oma lauluoskust näitavad kooli 
parimad lauljad. Tule kuulama ja sõbrale pöialt 
hoidma! 
• Reedel, 27. märtsil kell 17.00-20.00 on kool 
kohvikute päralt! Ära unusta osaleda! 

• Laupäeval, 28. märtsil on HTG võimlas kella 
9.00-19.00ni 3. meeste tantsupeo ülevaatus. 

Olümpiaadid ja võistlused 

• 13. ja 14. märtsil peetud 
emakeeleolümpiaadi lõppvoorus olid 
edukamad treffneristid: 
9.-10. klass (30 osavõtjat) 
6. koht Hanna Marrandi (10.e) 
11.-12. klass (30 osavõtjat) 
7.-8. koht Anu Jaagosild (12.c) 
• 14. märtsil toimus Pärnus tantsuvõistlus 
EDO Spring Cup 2015, kus Johanna Maria 
Kirss (11.c) sai show solo kategoorias 3. koha. 
• 14.-16. märtsini toimus kooliteatrite festival 
Saaremaa Miniteatripäevad, kus HTG 
näitering Lend 3.5 koosseisus Anett Pullerits 
(11.d), Carlotta Põdra (11.d), Oliver Issak 
(11.b) ja Magnus Kaus (10.d), juhendaja Elise 
Metsanurk (11.d), pälvis laureaaditiitli, 
publikupreemia, õpilasžürii preemia ning trupi 
lemmiku preemia truppidelt Krempel, Krevera 
ja Varsakabi. Lisaks tunnustati eripreemiaga 
Oliver Issakut näitlejatöö ning Elise 
Metsanurka lavastajadebüüdi eest. 
• 18. märtsil toimus ühiskonnaõpetuse 
olümpiaadi vabariiklik voor. Meie õpilaste 
tulemused olid suurepärased: 
2. koht Kristo Pullerits (11.d) 
6. koht Henri Maalmann (12.c) 
7. koht Omari Loid (12.c) 
10. koht Markus Kuslap (11.d) 
• Matemaatikaolümpiaadi lõppvooru on 
meie koolist kutsutud Rasmus Jaagant (10.a), 
Aaro Kristjuhan (10.b), Kaspar Valk (10.b), 
Svenno Saan (11.a), Anton Konovalov (11.a), 
Mark Laasu (11.a), Laura Eiche (11.a), Siim 
Christian Reppo-Sirel (11.a), Mirjam Iher 
(11.b), Jasper Ristkok (11.b), Tanel Tark (11.b), 
Triinu Hordo (12.a), Hans Daniel Kaimre 
(12.b), Toom Lõhmus (12.b), Simmo Saan 
(12.b). 
• 13. märtsil, emakeelepäeva eel, täitsid 10. ja 
11. klasside õpilased teise tunni alguses väikese 
testi, mille tulemuste põhjal on parimad 
sõnavaratundjad Aleksander Tamme ja Siim 
Nõmmiste (10.c), Sonja Liis Kaara ja Birgit 
Nõmmemees (10.c); Karolina Juhani ja Ode 
Laik (10.c); Joel Dahl ja Robert Bunder (10.d); 
Kaarel Viljaste ja Kristel Zimmer (11.e).  
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• 14. märtsil toimus väitlemises Jaan Poska 
gümnaasiumis Poska improturniir, kus võistles 
18 võistkonda ja 54 individuaalvõistlejat. 
Treffneristide parimad tulemused: 
võistkondlikus arvestuses  
1. Twisted Sisters (Maria Johanna Kull (12.e), 
Isabel Jezierska (11.d)) 
2. Not compentent not fabulous (Carl-Martin 
Keerberg (11.d), Kristo Pullerits (11.d)) 
individuaalarvestuses  
1. Carl-Martin Keerberg 
2. Kristo Pullerits 
5. Maria Johanna Kull 
Kohtunikuna osales Laura Jõgar (10.b) . 
• 22. märtsil toimusid Tallinnas Eesti 
juunioride meistrivõistlused bridžis, millest 
võttis osa ka HTG bridžiklubi. Mirjam Iher 
(11.b) saavutas kogu turniiri võidu ja pälvis 
kuldmedali. Pronksmedali võitis Martin Vasar 
(10.a). 

Õpetajad 

• Reedel, 13. märtsil andis õpetaja Kristiina 
Punga „Hea kolleegi“ taldriku edasi õpetaja 
Karin Soodlale. Õnnitleme! 
• 23.-24. märtsil on õppetööst eemal õpetaja 
K. Ojaveer ning 25. märtsil õp. A. Mägi, õpetaja 
L. Karo-Astover osaleb koolitusel 24. märtsil 
ning õpetaja A. Roots võtab osa DSD 
näidiseksamist 26. märtsil. 
• Direktor Ott Ojaveer on 23. ja 24. märtsil 
puhkusel. 
• Õp. M. Reemann on haigestunud. 
• Õpetajad Ülle Seevri ja Aare Ristikivi 
viibivad koos õpilastega NordPlusi projekti 
õpirändel Riias 24.-27. märtsini, 26. märtsil 
toimub praktikapäev Jääaja keskuses 11.c klassi 
õpilastele, kellega sõidab kaasa klassijuhataja 
E. Paabo. 11.a klassi õpilased ja klassijuhataja 
K. Punga sõidavad samal päeval õppereisile 
Tallinnasse. 
• Emakeeleõpetajad tänavad häid kolleege 
emakeelepäeva testi läbiviimise ja parandamise 
eest! 

Õpilased 

• Neljapäeval, 12. märtsil viis rahatarkuse 
päeva puhul 12.e klassi ühiskonnaõpetuse tunni 
läbi Sander Pikkel LHV pangast. 
• 26. ja 27. märtsil peetakse Jaan Poska 
Gümnaasiumis õpilaste uurimistööde 

konverentsi Poska Akadeemia. Meie kooli 
esindavad ja oma uurimistööd tutvustavad 
Jaanika Unt (12.c) ja Raul Rinken (12.b). 

Sport 

• Edith Pärnik (10.c) tuli EMÜ 
saalihokinaiskonna koosseisus Eesti meistriks. 

Söökla teated 

• Aprillikuu toiduraha palutakse maksta 
ülekandega hiljemalt 27. märtsiks. 
Aprillikuu koolitoidu maksumus 10. ja 11. 
klasside õpilastele: 
**kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal: 
tava- ja taimetoit 20 päeva x 0.58 eurot = 11.60 
eurot, poisteports 20 päeva x 1.02 eurot = 20.40 
eurot; 
**kui õpilane ei söö arvestuse nädalal: 
tava- ja taimetoit 15 päeva x 0.58 eurot = 8.70 
eurot, poisteports 15 päeva x 1.02 eurot = 15.30 
eurot. 
• Talonge väljastatakse kantseleist 30. ja 31. 
märtsil. 
• Aprillikuu koolitoidu maksumus 12. klasside 
õpilastele 1.-15. aprillini: 
**tava- ja taimetoit 10 päeva x 0.58 eurot = 
5.80 eurot, poisteports 10 päeva x 1.02 eurot = 
10.20 eurot; 
**kui õpilane ei söö arvestuse nädalal: 
tava- ja taimetoit 5 päeva x 0.58 eurot = 2.90  
eurot, poisteports 5 päeva x 1.02 eurot = 5.10 
eurot. 
16.-30. aprillini 

Abiturient saab kantseleist 4 poisteportsutalongi 
või 5 tava- või taimetoidutalongi. 15. aprilliks 
tuleb teha otsus, millistel päevadel süüa 
soovitakse, ja võtta kantseleist kuupäevalised 
talongid. 17. ja 24. aprilliks peab olema selge 
järgmise nädala toidutalongide vajadus.  

Nende talongidega saab süüa talongile märgitud 
päeval ja juurde maksma ei pea. Kui mingil 
põhjusel (haigus, konsultatsiooniaja muutus või 
muu mõjuv põhjus) ei saa õpilane talongile 
märgitud päeval sööma minna, on võimalik ka 
järgmisel või eelmisel päeval sööklas süüa, kuid 
siis peab talongi andma söökla kassasse.  

Kui on abituriente, kes soovivad kõigil 
aprillikuu päevadel süüa, siis tuleb selle 
ajavahemiku eest tasuda: 
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**tava- ja taimetoit 10 päeva x 0.58 eurot = 5.80 
eurot, poisteports 10 päeva x 1.02 eurot = 10.20 
eurot;  
27. aprillil, riigieksami päeval, toitlustatakse 
kõiki õpilasi (võileivad, kohv, tee, jäävesi). 

Eelteade 

• Selle õppeaasta viimane klassivanemate 
ümarlaud toimub esmaspäeval, 30. märtsil. 
Kooli juhtkond ootab kõikidelt klassidelt 
ettepanekuid koolielu parendamiseks. 
• 1. aprillil lähevad riigikaitse valikkursuse 
õpilased õppekäigule Kuperjanovi pataljoni. 
Väljasõit Tartust Vanemuise alumisest parklast  
kell 11.00. Tagasi Tartusse jõutakse kell 16.00. 
• Imelise Ajaloo märtsikuu viktoriin toimub 
neljapäeval, 2. aprillil. Oodatud on kõik vanad 
ja uued kaheliikmelised võistkonnad. 


