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Õppetöö 
• 2015./2016. õppeaasta I perioodi õnnetunnid 
toimuvad ruumis 105 algusega kell 15.45 
25. septembril (45 minutit) ja 9. oktoobril (90 
minutit). Õnnetunnis on õpilastel, kes mõjuval 
põhjusel kontrolltöö ajal puudusid või kellel töö 
ebaõnnestus, võimalus sooritada järeltöö. 
Õpilane, kes soovib õnnetunnis järeltööd 
kirjutada, on kohustatud seda tegema esimesel 
võimalusel (arvestame, et tööks õppimiseks peab 
jääma vähemalt kaks päeva). Erandid on õpilase 
haigus, olümpiaadidel osalemine või mõni muu 
väga mõjuv põhjus. Õnnetunnis osalemiseks tuleb 
- pöörduda aineõpetaja poole ning paluda luba 

järeltööks (õpilasele, kes ei ole käinud luba 
küsimas, õpetaja järeltöö teksti õnnetundi ei 
anna);  

- registreeruda kooli kodulehel õnnetunni 
toimumise nädalal hiljemalt kolmapäeva 
õhtuks (25. septembri õnnetundi saab 
registreeruda 23. septembrini). 
Registreerumise lingi leiate kooli kodulehelt 
www.htg.tartu.ee 

Muudatused tunniplaanis  

kolmapäev, 16.09 
Tundide ajad on muudetud: 

1. tund    8.05-  8.55 
2. tund   9.05-  9.55 
3. tund  10.05-10.55 
4. tund  11.05-11.55 

Vabaainete tundi ei toimu 
10.a 4. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 227 
10.d 1. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 217 
10.e  3. tund matemaatika õp. K. Orav-

Puurand – 202 
 4. tund ajalugu õp. A. Pettai – 141 
11.a 1. tund bioloogia õp. S. Kaarna – 102 
 2. tund füüsika õp. S. Oks – 217 

3. tund õp. H. Köhleri rühma tundi 
asendab õp. K. Ojaveer – 312 

11.b 1. tund matemaatika õp. H. Kiisel – 135 
 2. tund matemaatika õp. H. Kiisel – 135 
 3. tund bioloogia õp. S. Kaarna – 225 
 4. tund kirjandus õp. M. Piirimäe – 144 
11.d  4. tund matemaatika õp. K. Orav-

Puurand – 202 

11.e 2. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand 
- 202 
 3. tund õp. H. Köhleri rühma tundi 
asendab õp. K. Ojaveer – 312 

12.a tunde ei toimu, klass on Vargamäel 
12.b tunde ei toimu, klass on Vargamäel 
12.c tunde ei toimu, klass on Vargamäel 
12.d tunde ei toimu, klass on Vargamäel 
12.e tunde ei toimu, klass on Vargamäel 

neljapäev, 17.09 
12.b 1. tund füüsika õp. M. Reemann – 141 
 3. tund kirjandus õp. T. Pluum – 105 
12.e  2. tund iseseisev töö ühiskonnaõpetuses 
 õp. A. Punga – 141 

reede, 18.09 
11.b 1. tund keemia õp. E. Paabo – 135 
 2. tund bioloogia õp. S. Kaarna – 225 
 3. tund kirjandus õp. M. Piirimäe – 144 
12.b  3. tund filosoofia õp. T. Jürgenstein –  

203 
12.d 2. tund kirjandus õp. H. Tering – 105 

4. tund filosoofia õp. T. Jürgenstein – 
203 

12.e 4. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 135 

esmaspäev, 21.09 
10.b  3. tund prantsuse keelerühmal iseseisev 

töö õp. K. Rootsi – 136 
10.c 2. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 227 

3. tund prantsuse keele rühmal iseseisev 
töö õp. K. Rootsi – 136 
4. tund vene keel õp. L. Titova/ 
informaatika õp. A. Mägi – 302/206 

10.d  3. tund prantsuse keele rühmal iseseisev 
töö õp. K. Rootsi – 136 

10.e 2. tund vene keel õp. L. Titova – 302, 
prantsuse keele rühmal jääb tund ära, kooli 
tuleb tulla kell 10.35 

 4. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 227 

Teated 

• 13.-17. septembrini on meie koolis NordPlus 
projektiga seotud õpilased ja õpetajad Riia 
2. Riigigümnaasiumist ja Kalmari 
Rahvusvahelisest Koolist. 
• Teisipäeval, 15. septembril kell 15.50 alustab 
klassis 141 selle õppeaasta esimene ajalooring. 
Vahetusõpilase aastast Saksamaal, Prantsusmaal 
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ja USA-s jagavad kogemusi Eva-Maria Tõnson 
(11.b), Elo Maria Pauman (11.b) ja Mariann 
Võhmar (12.a). 
Tehakse ka kokkuvõtteid ajalooringi eelmisest 
hooajast ja arutatakse alanud õppeaasta plaane. 
Kõik endised ja uued huvilised on väga 
teretulnud! 
• Kolmapäeval, 16. septembril toimub 10. ja 11. 
klasside õpilastele Emajõe ääres piknik.  Kell 
12.00 liigutakse ühiselt piknikupaika. Selga 
sportlik riietus. Üritus kestab kella 15.30ni. 
Vihma korral toimub piknik koolimajas. 
• Neljapäeval, 17. septembril on kõik 
näitlemishuvilised treffneristid oodatud kella 
15.45ks auditooriumisse, kus kohtutakse uue 
näiteringi juhendaja Astrid Hallikuga. 
• Alates 17. septembrist toimub 
informaatikaolümpiaadiks ettevalmistav kursus 
edasijõudnutele neljapäeviti kell 16.00 ruumis 
206 ja algajatele reedeti kell 14.30 ruumis 206. 
Kursuse juhendaja on vilistlane Ants-Oskar 
Mäesalu. Mõlemasse rühma on oodatud uued ja 
vanad osalejad. Täpsem info Facebooki-grupis 
HTG Informaatikud. 
• Reedel, 18. septembril 5. tunni ajal toimub 
kõikidele 11. klasside õpilastele aulas uurimis- 
ja praktiliste tööde sissejuhatav loeng, millel 
osalemine on kohustuslik. Kõik 10. ja 12. 
klasside õpilased on oodatud aga 
auditooriumisse, kus toimub portaali Peaasi.ee 
esimene koolitustund sarjast “Peaasjalik 
ellujäämiskursus”. Esimesel korral tulevad 
käsitlusele teemad üldise vaimse tervise ning 
kohanemisoskuste kohta. 
• 19.-20. septembrini toimub meie koolis 
Jaapani kultuurifestival AniMatsuri. 
• 17.-21. oktoobrini toimuvast Euroopa 
Noorteparlamendi tööst on meie koolist oodatud 
osalema viis õpilast. Huvilistel palume kirjutada  
aare.ristikivi@htg.tartu.ee. 
• 7.-14. mail 2016 toimub Eestis Euroopa 
loodusteaduste olümpiaad, mille korraldus- 
toimkond vajab vabatahtlikke abilisi. Huvilistel 
palume kirjutada aare.ristikivi@htg.tartu.ee. 
• Autokoolid tutvustavad 11. ja 12. klasside 
õpilastele õppimisvõimalusi neljapäeval, 
17. septembril kell 17.00 ruumis 141.  
• Neljapäeval, 17. septembril toimub kell 
14.30-17.30 ruumis 107 Innove poolt korraldatud 
koolijuhtide koolitusseminar. 

Konkursid 

• Välja on kuulutatud kliimamuutusteteemaliste 
sotsiaalreklaamide konkurss. Tähtaeg 
16. oktoober, täpsem info: 
http://www.maailmakool.ee/kliimakampaania/. 
• Korp! Sakala kuulutab välja esseekonkursi 
“Kas massiimmigratsioon rikastab või ohustab 
Euroopat?”. Tööde esitamise tähtaeg on 
16. oktoober, täpsem info: 
http://sakala.ee/esseekonkurss. 
• Tee ise keskkonnasõbralik kott! Konkursi 
tähtaeg 25. oktoober, täpsem info: 
www.killerkott.org. 

Õpetajad 

• Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidus- 
osakonna juhataja Irene Käosaar tänab õpetaja 
Saima Kaarnat ja Ülle Seevrit panuse eest riiklike 
õppekavade loodusainete valdkonna arendamisse. 
• Kõik 12. klassid viibivad 16. septembril 
õppekäigul Vargamäel. Kaasa sõidavad 
klassijuhatajad K. Punga, A. Saarva, E. Paabo, 
M. Matto, H. Köhler ning õpetajad M. Jõgiste, 
T. Pluum, A. Ristikivi ja T. Jürgenstein. 
• Õpetaja A. Ristikivi osaleb 14. septembril 
koolitusel ning projekti NordPlus õppekäigul 
Tallinas 17. septembril. 
• Õpetaja H. Kiisel on õppetööst eemal 
18. septembril.  
• Õpetaja Tiina Niitvägi-Hellamaa osaleb 
Erasmus+ projekti ISLE koordinaatorite 
kokkusaamisel Prantsusmaal 20.-24. septembrini. 
• Õpetaja Liisa Tepp andis augustikuu lõpus Hea 
Kolleegi taldriku üle õppealajuhataja Aime 
Pungale. Palju õnne! 

Raamatukogu teated 

• Teisipäeval, 15. septembril suletakse 
raamatukogu kell 14.00. Raamatukoguhoidja on 
kirjastuse Koolibri teabepäeval. 
Esmaspäeval, 21. septembril on raamatukogu 
suletud 9.30-13.00ni. Raamatukoguhoidja on 
kirjastuse Avita teabepäeval. 


