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Juhtkond tänab 
• õpetajaid Anneli Saarvat, Priit Parisood ja 
Aimar Poomi nelja kooli saalihokiturniiri 
korraldamise eest.  

Õppetöö 

• Täna, 9. novembril palutakse 12. klasside 
õpilastel märkida kodulehel Karjäärinõustamise 
lingi all olevasse tabelisse enda töövarju koht. 
Vaid märge tabelis võimaldab sel päeval koolist 
puududa. Kõik abituriendid, kes 19. novembril 
töövarjuks ei lähe, peavad osalema koolitöös. 
• Esmaspäev, 9. novembril kell 16.00 saavad 
ruumis 221 järelarvestust sooritada õpilased, 
kellel langesid mitme järelarvestuse ajad kokku. 
• Õpetajad teatavad I perioodi järelarvestuste 
hinded kolmapäeval, 11. novembril ning 
kannavad need samal päeval ka eHTGsse. 
• Neljapäeval, 12. novembril 4. tunni ajal toimub 
auditooriumis kohtumine kirjanik Jan Kausiga , 
millest võtavad osa kõik 11.d ja 11.e ning 12.d ja 
12.e. klasside õpilased. 
• Füüsikaolümpiaadi koolivoor on neljapäeval, 
12. novembril kell 8.05-12.00 ruumis 221 
(auditoorium). Täpsem info füüsikaõpetajatelt. 
• Neljapäeval, 12. novembril toimub I perioodi 
õppetöö analüüs.  
kell 14.30-15.15 - 12.a, 12.b ja11.b klass; 
kell 15.15-15.45 - 12.e ja 11.a klass; 
kell 15.45-17.00 - 12.d, 12.c, 11.c, 11.d ja 11.e 
klass. 
• II perioodi esimene õnnetund (45 minutit) 
toimub reedel, 13. novembril kell 15.45 ruumis 
105. Õnnetundi saab registreeruda kooli kodulehel 
kuni 11. novembri hilisõhtuni. Õnnetunnis on 
õpilastel, kes mõjuval põhjusel kontrolltöö ajal 
puudusid või kellel töö ebaõnnestus, võimalus 
sooritada järeltöö. 

Muudatused tunniplaanis  

neljapäev, 12.11 
10.a 2. tund inimeseõpetus õp. U. Saar – 136 
10.c 4. tund inimeseõpetus õp. U. saar - 105 
11.d 4. tund kirjanik Jan Kausi loeng - 221 
11.e 4. tund kirjanik Jan Kausi loeng - 221 
12.d 4. tund kirjanik Jan Kausi loeng - 221 
12.e 4. tund kirjanik Jan Kausi loeng - 221 

reede, 13.11 
10.a 2. tund L. Titova/O. Titova, toimub ka 4. 

tund 
10.b 4. tund jääb ära 
10.e 2. tund keemia õp. H. Pähno - 217 
11.a 3. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225 
11.b 1. tund saksa keele rühmal jääb tund ära 
12.a tunde ei toimu, klass on õppekäigul 

Tallinnas 
12.b 2. tund saksa keel, iseseisev töö - 204 

3. tund eesti keel kogu klassil õp. T. 
Pluum - 102 

12.c 1. tund eesti keel kogu klassil õp. T. 
Pluum - 102 
2. tund saksa keel, iseseisev töö - 204 

12.d tunde ei toimu, klass on õppekäigul 
Tallinnas. 

Teated 

• 10.-12. novembrini toimuvate HTG 
maailmahariduse päevade raames on II korruse 
koridorides avatud TÜ rahvusvaheliste suhete 
professori Eiki Bergi näitus „Piirid meis ja meie 
ümber“. 
Teisipäeval, 10. novembril  
1. tunni ajal tutvustab ruumis 141 12.b klassi 
õpilastele Vilja Hilbert Park Euroopa Parlamendi 
tööd; 
2. tunni ajal peab Eiki Berg 12.e ja 12.b klassile 
aulas loengu „Piirid meis ja meie ümber“; 
3. tunni ajal on aulas Euroopa Parlamendi 
simulatsioon 12.c klassile; 
kell 15.55 näitab HTG dokumentaalfilmiklubi 
kõigile huvilistele filmi „Mina, mu mustlaspere 
ja Woody Allen“. 
Kolmapäeval, 11. novembril  
2. tunni ajal inglise keel õpetajate Ü. Roostoja, 
K. Rootsi ja E. Hunt rühmadel YFU töötuba; 
3. tunni ajal kohtub 10.d klassiga Mohamme 
Al-Jouranni Iraagist. 
Neljapäeval, 12. novembril tutvustab kell 14.25 
ruumis 141 Katariina Kriipsalu (12.d) uuringut 
„Aafrika Eesti ajakirjanduses“ ja mängitakse 
„Kuldvillaku“ formaadis mälumängu ÜRO 
arengueesmärkide teemal.  
• Koostöös TÜ Kliinikumi verekeskusega 
toimub 12. novembril HTG-s doonoripäev. Verd 
on võimalik anda kooli aulas kella 10.30st kuni 
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13.30ni. Oodatud on kõik terved, vähemalt 50 kg 
kaaluvad 18-65-aastased inimesed, kes on Eestis 
elanud vähemalt ühe aasta. Verd ei tohiks anda 
inimesed, kes põevad järgmisi kroonilisi haigusi: 
astma, psoriaas, südame- ja 
veresoonkonnahaigused (nt hüpertoonia), 
verehaigused, hüübimishäired, diabeet, 
pahaloomulised kasvajad, B- ja C- hepatiidi ning 
HI-viiruse kandlus. Rohkem infot doonorluse 
kohta leiate internetiaadressil 
http://www.kliinikum.ee/verekeskus/doonorile. 
• Neljapäeval, 12. novembril kell 18.00 algab 
kooli ajaloomuuseumis selle aasta esimene 
loominguline õhtu. Külaliseks on kooli vilistlane, 
filosoofiatudeng ja noor loovkirjutaja Mirt 
Kruusmaa. Jutu kõrvale pakume ka teed ja 
küpsiseid. Kõik huvilised on oodatud! 
• Reedel, 13. novembril toimub auditooriumis 
kell 14.25 viimane kooli ajaloo loeng 10. 
klassidele. Samas ruumis toimub esmaspäeval, 
16. novembril kell 16.00 kooli ajaloo viktoriin. 
Võistlema oodatakse igast 10. klassist 5-liikmelist 
võistkonda. 
• Reedel, 13. novembril jäävad koolimajja 
ööakadeemiat pidama kõikide C-klasside õpilased 
ja nende klassijuhatajad. 
• Laupäeval, 14. novembril kella 11.00st-16.00ni 
toimub kooli aulas 2016. aasta Tartumaa 
tantsupeo seminar. 
• 13. ja 14. novembril toimub Pärnu Sütevaka 
Humanitaargümnaasiumis järjekordne kolme 
kooli kohtumine humanitaarainetes. Buss väljub 
Vanemuise alumisest parklast 13. novembril kell 
7.30. Õpilastega sõidavad kaasa õpetajad 
M. Jõgiste, T. Niitvägi-Hellamaa, L. Tepp, 
T. Jürgenstein, A. Pettai, A. Ristikivi, huvijuht 
U. Saar ja direktor O. Ojaveer. 
• 14.-15. novembril peetakse Tartus 
informaatikaalaseid loengupäevi. Loengud on 
mõeldud kõigile informaatikaolümpiaadist 
huvitatud õpilastele, kes tahavad osa võtta 
tänavusest olümpiaadihooajast. Loengupäevadel 
osalemiseks on vajalik eelregistreerimine 
hiljemalt 10. novembril meiliaadressile 
natalia.nekrassova@ut.ee (Kirja teema: 
informaatika loengupäevad). Täpsem info ja 
loengupäevade kava: 
http://www.teaduskool.ut.ee/et/informaatika-
sugisesed-loengupaevad-14-15-novembril-2015. 
• 11.e klassi õpilane Madis Salo jätkab alates 
6.11.2015 õpinguid Tartu Herbert Masingu 
Koolis. 

Olümpiaadid ja võistlused 

• 5. novembril toimunud inglise keele 
kooliolümpiaadil 10. ja 11. klassidele (43 
osavõtjat) olid eriti edukad: 
I koht Martin-Posselt Munck (11.b) 
II koht Joel Dahl (11.d) 
III koht Loona Volke (10.b) 
IV-VIII koht Külli Kangro (10.a); Karl Erik 
Karindi (11.d); Kristina Koch (10.b); Agnes Unt 
(11.d); Oskar-Lui Veelma (11.a) 
13. novembril toimuval linnaolümpiaadil 
esindavad meie kooli Martin-Posselt Munck,  
Loona Volke, Külli Kangro, Karl Erik Karindi ja 
Oskar-Lui Veelma. 
• 7.-8. novembril peetud Läti juunioride lahtistel 
meistrivõistlustel bridžis saavutasid HTG õpilased 
kaks medalit: paaristurniiril (28 paari) tuli Mirjam 
Iher (12.b) Läti juunioride meistriks. 
Võistkondlikul turniiril (11 võistkonda) kuulus 
Martin Vasar (11.a) pronksi saanud võistkonna 
koosseisu. 

Konkursid 

• Tartu Tähetorn ootab osalema konkursil „Päev 
teadlasena kosmosesondi Cassini meeskonnas 
2015". Tööde esitamise tähtaeg on 26. veebruar 
2016. Täpsem info: 
http://www.tahetorn.ut.ee/et/content/konkurss-
p%C3%A4ev-teadlasena-kosmosesondi-cassini-
meeskonnas. 

Õpetajad 

• 9.-13. novembrini on meil külas õpetaja Martin 
Witzel Saksamaalt, kes tutvub meie 
koolikorraldusega ja külastab ainetunde. 
• Direktor O. Ojaveer on 10. novembril 
haridusosakonna koolitusel. 
• Õpetaja M. Hildebrandt osaleb koolitusel 
9. novembril alates kella 14.30st ja õpetaja 
A. Ristikivi 11. novembril. 
• Õpetajad M. Matto ja K. Punga sõidavad 
13. novembril õpilastega õppekäigule. 
• Õpetajad Ü. Hüva ja H. Kiisel osalevad 
matemaatikaõpetajate koostööpäevadel 13.-14. 
novembril. 

Sport 

• Tartumaa koolide meistrivõistlustel lamades 
surumises saavutas HTG kolmanda koha. 
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Võistlesid Mihkel Ruut (10.d), Henri Olak (10.d) 
ja Hendrik Ojamaa (10.b). 
• HTG-s toimunud nelja kooli õpilaste 
saalihokiturniiri võitsid treffneristid. Võistkonnas 
mängisid Edith Pärnik (11.c), Kadre Lahtmets 
(12.a), Rando Ernits (12.c), Karl Kimmel (11.a), 
Joosep Lauk (12.e), Rasmus Jaagant (11.a) ja Karl 
Erik Karindi (11.d). Teise koha sai Jõgeva 
Gümnaasium, Nõo Reaalgümnaasium oli kolmas 
ning Lähte Ühisgümnaasium neljas. 

Eelteated 

• 16. novembril 1. tunni ajal ja 18. novembril 
pärast 5. tundi toimub ruumis 303 UPT-17 
seminar. 
• HTG 132. aastapäeva balli pääsmeid saavad 
õpilased osta huvijuhi käest alates 16. novembrist. 
Vilistlaste pääsmed on müügil kooli kantseleis. 
• 20. novembril on e-õppepäev, sellel päeval 
HTG õpilastele plaanilist toitlustamist ei toimu. 
Samal päeval on koolis viie kooli võistlus 
matemaatikas, kus alates kella 9.00st lahendavad 
matemaatikaülesandeid ligi 300 õpilast. 
• AS Overall Eesti paigaldab I korrusele 
valvuriruumi vastu ökostendi alla 
paljundusmasina. Sellega on õpilastel võimalik 
oma raha eest materjale paljundada ja/või neid 
skaneerida. Masina kasutamise tingimuste 
selgitamiseks teeb firma 18. novembril kell 14.25 
ruumis 105 õpilastele koolituse. 

Koolipere õnnitleb 

Õpetaja Tiiu Kreegipuud tütre sünni puhul! 


