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Juhtkond tänab 

• 11. a klassi õpilasi ja nende klassijuhatajat 
Helen Köhlerit rebaste päeva ettevalmistamise ja 
läbiviimise eest. 

Õppetöö 

• Kolmapäeval, 4. oktoobril osaleb 12.c 
ühiskonnaõpetuse tunni raames Tartu halduskohtu 
harjutuskohtu istungil. 
• Esmaspäeval, 9. oktoobril kell 9.00-12.00 
toimub bioloogiaõpetajate eestvedamisel ruumis 
221 (auditoorium) bioloogiaolümpiaadi kooli-
voor. Olümpiaadil osalevad õpilased lõunatavad 
kohe pärast ülesannete lahendamist või klassile 
ette nähtud vahetunnil ning osalevad 4. ja 5. 
tunniplaanijärgses tunnis. 10. klasside õpilastel 
palutakse registreeruda klassijuhataja juures, 11. ja 
12. klasside õpilastel õpetaja Saima Kaarna juures 
(ruum 225) hiljemalt 5. oktoobril. 
• Järgmine õnnetund (90 minutit) toimub 
5. oktoobril kell 15.45 ruumis 107. Õnnetunni 
viib läbi õpetaja Monika Piirimäe ning 
osalemiseks saab registreeruda 3. oktoobri 
hilisõhtuni. Registreerumise lingi leiate kooli 
kodulehelt www.htg.tartu.ee. Õnnetunnis on 
õpilasel, kes mõjuval põhjusel kontrolltöö ajal 
puudus 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). 
• I perioodi arvestused toimuvad 12.-18. 
oktoobrini. Klassides, kus sel perioodil on kuus 
arvestust või on arvestuste nädalal uurimis- ja 
praktilise töö kaitsmine, toimub esimene arvestus 
enne arvestuste nädalat, ainetunni ajal. 10.d klassil 
toimub matemaatika arvestus II perioodi esimestes 
ainetundides. 
Teisipäeval, 10.10. toimub 4. tunni ajal 12.e klassi 
muusika arvestus õp. Ü. Keerberg - 220 
 

Kolmapäeval, 11.10. toimuvad arvestused: 
10.c 4. tund geograafia õp. Ü. Seevri - 227  
11.a 2. tund füüsika õp. S. Oks - 213  
11.b 2. tund matemaatika õp. E. Timak - 139  
11.e 2. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225  
12.c 4. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225  
Kooli lõpueksami osana toimub 11.e klassi 
keemia 3. kursuse ja 12.c klassi bioloogia 
8. kursuse arvestus. 
• Meie kooli kolme klassi õpilased osalevad 
Jääaja Keskuses uue taastuvenergia teemalise 
õppeprogrammi testimisel Jääaja Keskuses. 
11.a klass 5. oktoobril, 12.c klass 4. oktoobril ja 
12.d klass 11. oktoobril. Üritus toimub füüsika 
kursuse osana ning osalemine on kohustuslik. 
Bussid Jääaja Keskusesse väljuvad Vabaduse 
tänavalt Palmihoone peatusest (Vabaduse ja 
Kroonuaia silla vahel, suunaga Supilinna poole) 
kell 14.25. Jääaja Keskusesse sõidab koos 
õpilastega õpetaja Siim Oks. 
• Enne 6. oktoobrit tuleb kõikidel 11. klassi 
õpilastel registreerida Moodle keskkonnas 
kursusel UPT-19 enda uurimus- või praktilise 
töö juhendaja ning teema valik. 13. oktoobril 
toimub kohtumine potentsiaalsete juhendajatega. 
Kell 9.00-9.20 on õpilased oodatud 
kooskõlastama oma esimest teemavalikut, kell 
9.25-9.45 on võimalus kohtuda teise võimaliku 
juhendajaga. Õpetajad kinnitavad oma valiku 
lõplikult hiljemalt 3. novembriks. 

Muudatused tunniplaanis 

kolmapäev, 04.10 
11.b 4. tund inglise keel õp. M. Hildebrandti 

rühma tundi asendab õp. E. Hunt - 309 
11.c 4. tund inglise keel õp. M. Hildebrandti 

rühma tundi asendab õp. E. Hunt - 309 
11.d 4. tund inglise keel õp. M. Hildebrandti 

rühma tundi asendab õp. E. Hunt – 309 
5. tund inglise keele ab-kursus 10. 
klassile õp. H. Köhler – 309 

neljapäev, 05.10 
11a 3. tund inglise keel õp. M. Hildebrandti 

rühma tundi asendab õp. Ü. Roostoja - 
309 
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11.b 4. tund inglise keele tund 
õp. M. Hildebrandti rühma tundi asendab 
õp. E. Hunt - 309 

11.c 4. tund inglise keele tund 
õp. M. Hildebrandti rühma tundi asendab 
õp. E. Hunt - 309 

11.d 4. tund inglise keele tund 
õp. M. Hildebrandti rühma tundi asendab 
õp. E. Hunt - 309 

11e 3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri ja M. 
Hildebrandti rühma tundi asendab õp. Ü. 
Roostoja - 309 

12.a 1. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühmal 
jääb ära 

12.b 2. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri ja 
M. Hildebrandti rühmade tundi asendab 
õp. E. Hunt - 102 

12.c 2. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri ja 
M. Hildebrandti rühmade tundi asendab 
õp. E. Hunt - 102 

12.d 2. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri ja 
M. Hildebrandti rühmade tundi asendab 
õp. E. Hunt - 102 

12.e 1. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühmal 
jääb ära 
5. tund inglise keele ab-kursus 10. 

klassile õp. H. Köhler - 309 

Teated 

• Täna, 2. oktoobril jääb õppealajuhataja 
infotund  10. klassidele ära ja toimub nädala pärast 
esmaspäeval, 9. oktoobril kell 16.00-16.40 
auditooriumis (221).  
• Täna kell 16.00 tutvustatakse ruumis 107 
eelmise aasta 11. klasside rahuloluküsitluse 
tulemusi. Kõik huvilised on oodatud. 
• 2.-8. oktoobrini toimub üleriigiline 
ettevõtlusnädal. Tartu ettevõtlusnädala programmi 
võib leida aadressil 
https://www.tartu.ee/et/ettevotlusnadal. 
Ettevõtlikkus Kooli programmi raames esineb 
4. oktoobril kell 14.25 ruumis 227 ettevõtja 
Mihkel Moosel Digital Merchant OÜ-st. Loengule 
on oodatud kõik huvilised. 
• Teisipäeval, 3. oktoobril ootab ajalooring 
huvilisi osa saama valimisdebatist, kus väitlevad 
kõikide Tartus kandideerivate erakondade ja 
valimisliitude esindajad. Kohtume kell 16.00 
ruumis 221 (auditoorium). 
• Kolmapäeval, 4. oktoobril algusega kell 15.45 
pakub ruumis 141 Dream Foundation noortele 

informatsiooni ja tuge välismaale õppima 
mineku osas. Kõik huvilised on oodatud. 
• Kolmapäeval, 4. oktoobril kell 16.00 toimub 
võimlas selle õppeaasta esimene saalihoki 
võistlus HTG SV ja õpetajate vahel. 
• Ballieelsed seltskonnatantsu kursused 
algavad juba sel teisipäeval! Tunnid hakkavad 
toimuma teisipäeviti ja neljapäeviti kell 
17.30-19.00 kooli võimlas. Üks tund maksab 2 
eurot. Kaasa võtta tantsukingad! 
• Neljapäeval, 5. oktoobril 12.30–13.00 toimub 
aatriumis HTG roheliste korraldatud kirbuturg .  
• Reedel, 6. oktoobril tähistame koolis 
õpetajate päeva, mida korraldab 12.d klass. 
Seoses sellega on tundide ajad muudetud.  
08.05-08.45 - tunni annavad abituriendid (12.d). 
Tunnid toimuvad seal, kus 1. tund tunniplaani 
alusel toimuma peab.  
Päev jätkub vastavalt kehtivale tunniplaanile: 
08.55-09.55 - 1. tund  
09.55-10.25 - 1. söögivahetund  
10.25-11.25 - 2. tund  
11.25-11.55 - 2. söögivahetund  
11.55-12.55 - 3. tund  
13.05-14.05 - 4. tund  
Kell 14.15 algab aulas õpetajatele pühendatud 
aktus. Aktusele on oodatud kõik treffneristid! 
• TÜ filosoofiaosakond kutsub gümnasiste 
Filosoofiaklubisse. 2017 sügisel ja talvel kohtub 
Filosoofiaklubi teisipäeva õhtuti. Esimene üritus 
toimub 3. oktoobril kell 18.00 Jakobi 2-327 (TÜ 
filosoofia osakonnas). 
• Esmaspäeval, 9. oktoobril kell 14.00 ootab 
Rahvusarhiiv infopäevale kõiki, kelle 
uurimistöö vajab nende abi. Vajalik on 
eelregistreerumine: 
https://docs.google.com/document/d/1wJgsKM0
JVkOlSk6sQJxW6NJ2-
TACTCLuc2VYIvTsbOc/edit?usp=sharing. 
• TÜ Teaduskool kutsub osalema tasuta 
e-kursusel, mille tulemuseks on Vikipeedia 
artikkel, mida on võimalik vormistada enda 
UPTna. Registreerimine teaduskooli kodulehel 
kuni 8. oktoobrini. 
• Esmaspäeval, 9. oktoobril kell 20.00 toimub 
meie kooli õpilastele Tähtvere spordipargis 
ööorienteerumine. Igast klassist on oodatud 
osalema vähemalt ühte paari ning registreeruda 
saab Isabel Mae või Ireen Tarto (12.d) juures või 
facebookis kuni kolmapäevani. 
• HTG vilistlaskogu kuulutab välja konkursi 
Urmas Kokassaare nimelisele stipendiumile. 
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Konkursi tingimustega saab tutvuda kooli 
kodulehel. 

Konkursid 

• Eesti Pank kuulutab välja noorte 
joonistuskonkursi 2eurose laulupeo juubelimündi 
kujundamiseks. Tööde esitamise tähtaeg on 
22. november, täpsem info 
https://www.eestipank.ee. 

Õpilased 

• Selleaastase rebastejooksu võitis 10.c klass. 
Palju õnne! 
• 12.c klassi õpilane Sandra Reinvald jätkab 
alates 26. septembrist õpinguid Audentese 
Spordigümnaasiumis. 

Õpetajad 

• Õpetajad Katrin Ojaveer ja Marcus Hildebrandt 
viibivad õpilastega 4.-8. oktoobril Strasbourgis. 

Sport 

• Eesti Koolispordi Liidu võistlustel 
valikorienteerumises saavutas meie kooli 
võistkond II koha. Võistkonda kuulusid Kristel 
Kõivo, Kaisa Rooba, Age Kannumäe (12.c), 
Johanna Maria Karjus (12.a), Katre Luikme, Kirke 
Maria Lepik (11.c) ja Rasmus Kruusa (11.b). 
Individuaalarvestuses võitis Kristel Kõivo II koha 
ja Kaisa Rooba III koha. 

Eelteated 

• Tänu Tartu linnavalitsusele on meie kooli 
õpilastel võimalik 16.-18. oktoobril kell 
9.00-11.45 uisutada Lõunakeskuse siseliuväljal. 
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! Täpsema informatsiooni 
saamiseks palun pöörduge kehalise kasvatuse 
õpetajate poole. 
• 13. oktoobril kell 14.30 toimub Elleri 
muusikakoolis saksa laulukirjutaja ja muusik Uwe 
Kaa (räpp, reggae) kontsert. Osalemine toimub 

eelregistreerumisega kuni 9. oktoobrini. 
Soovijatel pöörduda õp. Mall Matto poole. 
• 2018. aastal toimub järjekordne 
õpilasvahetus Tartu sõpruslinna Lüneburgi 
Wilhelm Raabe kooliga. Osalema on oodatud 
saksa keele õppijad 10. ja 11. klassidest. 
Huvilistele annab informatsiooni õp. Mall Matto. 


