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Juhtkond tänab 

• 11.a klassi õpilasi ja nende klassijuhatajat Ülle 
Hüva 10. klassidele korraldatud rebaste jooksu 
eest; 
• õpetaja Saima Kaarnat õpilaste 
rahvusvaheliseks konkursiks ettevalmistamise 
eest.  

Õppetöö 

• Teisipäeval, 4. oktoobril 2. tunni ajal räägib 
auditooriumis (221) 10.b ja 10.e klassi õpilastele 
Buffalo Ülikooli professor Daniel Hess 
linnaplaneeringust.  
• Järgmine õnnetund (90 minutit) toimub 
neljapäeval, 6. oktoobril kell 15.45 ruumis 105. 
Õnnetunni viib läbi õpetaja Mall Matto ning 
osalemiseks saab registreeruda 5. oktoobri 
hilisõhtuni. Registreerumise lingi leiate kooli 
kodulehelt www.htg.tartu.ee 
• Kolmapäeval, 5. oktoobril külastavad meie 
kooli Ameerika Ühendriikide saatkonna Charge 
d’Affaires Elizabeth Horst ning kultuuri- ja 
haridusspetsialist Jane Susi. Kell 12.00 kohtuvad 
nad auditooriumis (221) 12.a ja 12.e õpilastega 
(inglise keel tund algab 11.15 tavalistes 
ruumides). 
• Neljapäeval, 6. oktoobril kell 8.05-11.00 
toimub bioloogiaõpetajate eestvedamisel ruumis 
221 (auditoorium) bioloogiaolümpiaadi 
koolivoor. Olümpiaadil osalevad õpilased 
lõunatavad kohe pärast ülesannete lahendamist 
või pärast 3. tundi klassile ette nähtud vahetunnil 
ning osalevad 3. ja 4. tunniplaanijärgses tunnis. 
• Neljapäeval, 6. oktoobril kell 14.15 müüakse 
aatriumis 10. klasside õpilastele inglise keele 
õppematerjale. Maksta saab sularahas ja kaardiga.  
Kes sellel päeval mõjuval põhjusel tööraamatut 
osta ei saa, peab selle raamatukauplusest 
Krisostomus (Raekoja plats 11) välja ostma. 
Õpetajate Marcus Hildebrandti ja Ülli Roostoja 
rühmad ostavad õpiku Insight Advanced (hind 
17,50); õpetajate Erika Hunti, Helen Köhleri, 
Külli Rootsi ja Katrin Ojaveeri rühmad ostavad 
õpiku New Headway Advanced (hind 19,50). 
10. klasside inglise keele rühmade nimekirjad on 
pandud välja kooli infostendil (tunniplaani 
juures). 

• Kolmapäeval, 12. oktoobril kell 11-12 toimub 
UPT-18 esimene kohtumine juhendajatega. Täpne 
ajakava ning ruumide jaotus tehakse teatavaks 
järgmises infolehes. 
• I perioodi arvestused toimuvad 12.-18. 
oktoobrini. Klassides, kus on kuus arvestust, 
toimub esimene arvestus juba teisipäeval, 
11. oktoobril ainetunni ajal. Samuti toimub 
11. oktoobril ainetunni ajal ka 12.a klassi muusika 
arvestus. 

teisipäeval, 11.10. toimuvad arvestused: 
10.c 5. tund eesti keel õp. L. Tepp – 107 
10.d 2. tund ajalugu õp. A. Ristikivi – 141 
11.b 3. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136 
11.c 3. tund füüsika õp. S. Oks – 105 
11.d 1. tund füüsika õp. J. Paavel – 221 
11.e 1. tund füüsika õp. J. Paavel – 221 
12.a 2. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220 
12.b 1. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220 
12.c 1. tund bioloogia õp. S. Kaarna – 225 
Kooli lõpueksami osana toimub 12.c klassi 
bioloogia 8. kursuse arvestus. 
•  Tänu Tartu linnavalitsusele on kõikidel Tartu 
koolidel ja lasteaedadel võimalus uisutada 
Lõunakeskuse siseliuväljal, mis asub 
Lõunakeskuse taga. Liuvälja kasutamise 
graafiku koolidele ja lasteaedadele koostab Tartu 
linnavalitsuse haridusosakond. Koolile eraldatud 
ajal on riietus-ja duširuumide kasutamine tasuta, 
uiskude laenutamise eest tuleb tasuda 1 euro. 
Vastavalt kehtivale lepingule lubatakse 
siseliuväljale korraga maksimaalselt 60 õpilast. 
Meie kooli õpilastel on sel õppeaastal võimalus 
uisutada tööpäeviti 13.-18. oktoobrini, 8.-13. 
detsembrini kell 9.00 – 11.00 ja 9.-14. veebruarini 
kell 9.00-12.00. 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. 
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Muudatused tunniplaanis  

kolmapäev, 5.10 

10.d 1. tund ajalugu õp. A. Ristikivi – 141 
4. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/A. 
Poom – Tähtvere park 

11.b 1. tund - füüsika õp. J. Paaver – 213 
11.c 2 tund – füüsika õp. J. Paaver – 213 
11.d 1. tund ajalugu õp. A. Pettai – 203 

3. tund füüsika õp. J. Paaver – 213 
11.e 1. tund kirjandus õp. K. Soodla – 107 

3. tund ajalugu õp. A. Pettai – 203 
4. tund füüsika õp. J. Paaver – 213 

12.c 1. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/A. 
Poom – Tähtvere park 
4. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi – 
141 

12.d 1. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220 
2. tund kirjandus õp. K. Soodla – 107 
3. tund ajalugu õp. K. Punga - 144 

teisipäev, 11.10 
10.a 1. tund füüsika õp. S. Oks – 105 

2. tund matemaatika õp. E. Timak – 139 
11.b 1. tund kirjandus õp. L. Tepp – 107 

2. tund füüsika õp. S. Oks – 105 
11.c 1. tund matemaatika õp. E. Timak – 139 

2. tund bioloogia õp. S. Kaarna – 225 
11.d 1. tund füüsika õp. J. Paaver – 221 

2. tund kirjandus õp. L. Tepp – 107 
11.e 1. tund füüsika õp. J. Paaver – 221 
12.c 1. tund bioloogia õp. S. Kaarna – 225 

2. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi – 
141 

Teated 

• HTG vilistlaskogu kuulutas välja konkursi 
Urmas Kokassaare nimelisele stipendiumile. 
Konkursi tingimustega saab tutvuda kooli 
kodulehel. 
• 10. klassi õpilane! Kui sa õpid vene keelt, oled 
aktiivne, soovid tutvuda Sillamäe õpilaste 
eluoluga, oled ka ise nõus võõrustama külalist 
Sillamäelt, siis pöördu selle nädala jooksul vene 
keele õpetajate poole. 
• Teisipäeval, 4. oktoobril kell 15.50 ootab 
ajalooring kõiki jalutuskäigule kunstiteadlase 
Enriko Talvistuga. Koguneme üleriietes valvelaua 
juurde ning suundume edasi Toomemäele. 
• Algavad ballieelsed 
seltskonnatantsukursused (õpetaja Anita 
Kreen). Tunnid toimuvad teisipäeviti ja 
neljapäeviti kell 17.30-19.00 kooli võimlas. Üks 

tund (90 minutit) maksab ühele õpilasele 2 eurot. 
Kõigil kursuslastel palutakse tundi tulles jalga 
panna tantsukingad, nende puudumisel 
vahetusjalanõud. Esimene tund toimub juba sellel 
teisipäeval, 4. oktoobril! 
• Õigusemõistmise nädala raames osalevad 12.c 
klassi õpilased kolmapäeval, 5. oktoobril Tartu 
maakohtu harjutuskohtus. 
• Kolmapäeval, 5. oktoobril kell 16.00 toimub 
võimlas selle õppeaasta esimene saalihokivõistlus 
HTG õpetajate ja HTG saalihoki meeskonna 
vahel. Tule vaatama! 
• Reedel, 7. oktoobril tähistame koolis õpetajate 
päeva. Seoses sellega on tundide ajad muudetud: 
1. tund 08.05 - 08.55 
2. tund 09.05 - 09.55 
3. tund 10.25 - 11.15 
4. tund 11.45 - 12.35 
5. tund 12.45 - 13.15 toimub ainult 10. klasside 
õpilastele. Tund toimub samas ruumis, kus toimus 
4. tund. Kell 13.20 algab aulas õpetajatele 
pühendatud aktus. 
Päeva korraldab 12.d klass. 
• Dream Foundation kutsub kõiki, keda huvitab 
õppimine Inglismaal või Hollandis ning kes 
soovivad teha CAE eksamit, esmaspäeval, 
10. oktoobril kell 16.00 Tartu ülikooli kohvikusse. 
Täpsem info www.facebook.com/DFEstonia. 
• 1. oktoobril möödus 100 aastat eesti luuletaja 
Debora Vaarandi sünnist. Kooli raamatukogus on 
avatud ülevaatenäitus tema elust ja loomingust! 

Konkursid 

• Martti Vanker, Hermann Rull ja Madis 
Reemann (kõik 11.c) osalesid 28.–30. septembril 
Lätis toimunud rahvusvahelisel võistlusel 
„Noored Euroopa metsades“. Võistlus toimus 
erinevate riikide esindajatest koosnevates 
võistkondades. Kokku osales 12 riiki. Lahendati 
teoreetilisi ja praktilisi ülesandeid looduses ja 
loovülesandeid ruumis etteantud tingimustel ja 
konkreetseid esemeid kasutades. 

Õpilased 

• Selleaastase rebaste jooksu võitis 10.a klass. 
Õnnitleme! 
• 10. klassi õpilastel palutakse esmaspäevaks, 
10. oktoobriks kokku koguda sõrmuste raha. 
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Õpetajad 

• Õpetaja S. Oks osaleb võrgustiku juhtide 
arenguprogrammi koolitusel 5. ja 6. oktoobril. 
• Esmaspäeval, 3. oktoobril kell 16.00 
kogunevad õpetajate näiteringi uued ja vanad 
liikmed ruumi 204. 

Sport 

• Tartu koolide teatejooksupäeval võitis HTG 
pendelteatejooksus esikoha. Kooli esindasid 
Hanna Sõnajalg (10.a), Ilona Kann, Katri Kõva, 
Mirjam Mõttus, Siim Kokkota (10.e), Johanna 
Maria Karjus, Katre Uibo, Roland Pärn (11.a), 
Karolin Kardmaa, Kevin Reisenbuk, Kirill 
Jurkov, Jan Erik Konksi (11.b), Viktoria Soodla 
(11.c), Kris-Robin Sirge (11.d), Joonatan Oras 
(11.e), Mikko Maren (12.a), Aleksandra Isabel 
Pillmann, Jürgen Jürgenson (12.b) ja Edith Pärnik 
(12.c). 
4x400m neidude teatejooksus saavutasid II koha 
Hanna Sõnajalg, Pauliine Konsa (11.b), Katre 
Uibo ja Aleksandra Isabel Pillmann (12.b). 
4x400m noormeeste teatejooksus saavutasid 
esikoha Sander Jaaniste (10.b), Kevin Reisenbuk 
(11.b), Kris-Robin Sirge (11.d) ja Joonatan Oras 
(11.e). 
• Eesti koolidevahelisel orienteerumisvõistlusel 
võitis HTG üldarvestuse esikoha! Kooli esindasid 
Rasmus Kruusa (10.b), Johanna Maria Karjus, 
Andres Rõõm (11.a), Age Kannumäe, Kristel 
Kõivo, Kaisa Rooba (11.c) ja Kiur Erik Eensaar 
(11.e). 
Individuaalselt võitis esikoha Kristel Kõivo ja 
kolmas oli Kaisa Rooba (mõlemad 11.c). 
 


