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Juhtkond tänab 

• õpetajaid Toomas Jürgensteini, Eha Paabot, 
Tiina Pluumi ja Karin Soodalt ning vilistlasi Erki 
Enkvisti ja Darja Lavõginat õpilaste 
konkurssideks ettevalmistamise eest; 
• kõiki HTG kooliteatri juhendajaid 
treffneristide ettevalmistamise eest erinevateks 
näitemängupäevadeks. 

Õppetöö 

• 29. märtsil toimub meie koolis (ruumis 303 ja 
raamatukogu lugemissaalis) kell 10.00-14.00 vene 
keele konkurss Tartu linna gümnaasiumiastme 
õpilastele, kelle emakeeleks on vene keel. 
• Õpetajad teatavad III perioodi järelarvestuste 
hinded ja kannavad need eHTGsse teisipäeval, 
29. märtsil. 
• 12. klasside viimane uurimis- ja praktiliste 
tööde esitamise tähtaeg on kolmapäev, 30. märts. 
• Järgmise õnnetunni (45 min) aeg on 
muutunud. Õnnetund toimub neljapäeval, 
31. märtsil kell 15.50 ruumis 105. Õnnetundi saab 
registreeruda kooli kodulehel 30. märtsi 
hilisõhtuni. 
• Õppealajuhataja ootab hiljemalt 6. aprilliks  
lõplikke andmeid koolieksami II osa valiku kohta. 
Kõik, kes soovivad oma esialgset valikut muuta, 
saavad seda teha klassijuhataja juures. 
Koolieksami II osa ainepõhised kirjeldused on 
kättesaadavad kooli kodulehel. 
• Õpetaja M. Reemann teatab 11.a ja 11.b klassi 
õpilastele füüsika praktikumi vahetulemused 
esmaspäeval, 28. märtsil pärast 5. tundi ruumis 
212. 
• Reedel, 8. aprillil toimuvad 5. tunni ajal 
vabaainete tunnid. Arvestuste nädalal vabaainete 
tunde ei toimu. 

Muudatused tunniplaanis  

teisipäev, 29.03 
10.a 3. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 227 
10.c 2. ja 3. tund bioloogia õp. S. Kaarna – 203 

5. tund vene keel õp. L. Titova rühmal 
jääb ära 

10.d 1. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220 
3. tund matemaatika õp. E. Timak – 139 

10.e 4. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220 
5. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand 
– 202 

11.a 2. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136 
11.b 3. tund kunst õp. M. Jõgiste – 203 
11.e 4. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand 

– 202 
12.a 1. tund matemaatika õp. E. Timak – 139 

3. tund eesti keel õp. L. Tepp – 107 
4. tund inglise keel õp. K. Ojaveer – 141 

12.b 3. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja - 220 
12.c 3. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja - 220 
12.d 3. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja - 220 
12.e 4. tund inglise keel õp. K. Ojaveer – 141 

reede, 01.04 
10.b 1. tund eesti keel õp. L. Tepp – 227, 4. 

tund jääb ära 
10.c 2. tund eesti keel, iseseisev töö õp. T. 

Pluum - 227 
10.d 4. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220 
10.e 3. tund keemia õp. H. Pähno – 227 
11.d 1. tund keemia õp. H. Pähno – 220  

2. tund eesti keel õp. K. Soodla – 107 
11.e 2. tund keemia õp. H. Pähno - 202 

3. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand 
- 202 

esmaspäev, 4.04 
10.b 2. tund saksa keel õp. A. Rootsi rühmal 

jääb ära. Õp. M. Matto rühma tund ning 
prantsuse ja vene keele tund toimuvad. 

10.c 2. tund saksa keel õp. A. Rootsi rühmal 
jääb ära. Õp. M. Matto rühma tund ning 
prantsuse ja vene keele tund toimuvad. 

10.d 2. tund saksa keel õp. A. Rootsi rühmal 
jääb ära. Õp. M. Matto rühma tund ning 
prantsuse ja vene keele tund toimuvad. 

Teated 

• Teisipäeval, 29. märtsil ootab ajalooring 
kõiki huvilisi kuulama õpetaja Madis Reemanni 
muljeid Patagooniast. Kohtume kell 15.50 
ruumis 141. 
• Teisipäeval, 29. märtsil kell 16.00 algab HTG 
auditooriumis mälumängu Tartu koolinoorte 
meistrivõistluste I voor. Teine voor toimub 
12. aprillil ja kolmas ehk finaal toimub 
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26. aprillil. Kõik võistlused toimuvad meie 
koolimajas. 
• Kolmapäeval kella kolmeni on veel võimalus 
registreeruda inglise keele kõnevõistlusele, mis 
toimub neljapäeval, 31. märtsil kell 14.25 
auditooriumis. Parimatele auhinnad. Rohkem 
infot ja registreerimine: 
tinyurl.com/HTGspeechcontest 
• Imelise Ajaloo märtsikuu viktoriin toimub 
neljapäeval, 31. märtsil pärast 3. tundi 
auditooriumis. Valikvastustega küsimustele 
vastamiseks kulub ligikaudu 10 minutit, võistlema 
on oodatud nii endised kui ka uued 
kaheliikmelised võistkonnad (võistkond võib 
koosneda ka erinevate klasside õpilastest). 
• Neljapäeval, 31. märtsil tutvustab 2013. aasta 
vilistlane Martti Rell SEMU mentorlusprogrammi 
ja õppimisvõimalusi välismaa kõrgkoolides, SA 
Archimedese esindaja räägib võimalustest 
kandideerida erinevatele stipendiumitele. 
Huvilised on oodatud kell 15.50 ruumis 141. 
• Kooli vilistlaskogu kuulutab välja Mauruse 
stipendiumikonkursi . Konkursikuulutus on kooli 
kodulehel alates 1. aprillist. 
• Reedel, 1. aprillil  tähistame naljapäeva. Pärast 
kaheaastast vaheaega astuvad õpetajad õpilaste 
ette taas näidendiga, mis sel korral kannab nime 
„Tervitusi Kalkunikülast“ . Etendus algab aulas 
kell 13.30. Tule ja saa osa õppeaasta 
suursündmusest! 
Tundide ajad on sel päeval muudetud järgmiselt: 
1. tund 08.05 - 09.05 
2. tund 09.15 - 10.15 
3. tund 10.45 - 11.45 
4. tund 12.15 - 13.15 
• Reedel, 1. aprillil jäävad ööakadeemiasse kõik 
b-klassid ja nende klassijuhatajad. 
• Laupäeval, 2. aprillil toimub ruumides 105 ja 
107 TTÜ Tartu Kolledži õppetöö. Kõik teised 
ruumid on sel päeval hõivatud seoses Tartumaa 
tantsupeo „Hingepuu“ ülevaatusega. 
• Kõik Best in English konkursi osalejad saavad 
kinkekaardi (150 eurot allahindlust European 
Summer School ja 120 Inglise naela allahindlust 
Work Programme in London). Huvi korral 
palutakse pöörduda oma inglise keele õpetaja 
poole. 
• 30. ja 31. märtsil viivad meie koolis läbi oma 
eksamitunni TÜ õpetajakoolituse magistrandid, 
kes taotlevad ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja 
kutset. 

Olümpiaadid ja võistlused 

• 11. märtsil Tartus peetud emakeeleolümpiaadi 
lõppvooru võitis 11.-12. klasside arvestuses (30 
kutsutud osalejat) 11.e klassi õpilane Hanna 
Marrandi (I järk). Treffnerist Ode Laik (11.c) sai 
8. koha ja diplomi. 
• 18.-19. märtsil toimunud keemiaolümpiaadi 
lõppvoorus osales 14 treffneristi.  
10. klass (27 osalejat) 
3. Joosep Kaimre (10.b) 
5. Loona Volke (10.b) 
12. Silvia Hiie Aabloo (10.b) 
13. Gamithra Marga (10.c) 
14. Herman Rull (10.c) 
11. klass  (24 osalejat) 
3. Eva-Maria Tõnson (11.b) 
8. Kerli Tali (11.a) 
15. Verner Sääsk (11.a) 
12. klass (23 osalejat) 
3. Anton Konovalov (12.a) 
6. Svenno Saan (12.a) 
13. Kahre Oliver (12.a) 
14. Hendrik Rull (12.c) 
• 19. märtsil toimunud Tartu näitemängude 
päevadel osales kolm HTG truppi. Reiko Rainer 
Reinup (12.c) pälvis parima meesnäitleja 
preemia. 
• 19.-21. märtsil osales Saaremaa 
miniteatripäevadel samuti kolm treffneristide 
truppi. Trupp Vo:g Pool pälvis žürii eripreemia 
julge valiku eest lavastusega „Juhtum 97“ 
(lavastaja Kristel Zimmer (12.e)) ja trupp Uus 
Lend vormivalu eest lavastusega „Hetk“ 
(lavastaja Oliver Issak (12.b)). Žürii 
individuaalse eripreemia sugestiivsuse eest sai 
Nele Marie  Tiidelepp (12.e) lavastusega 
,,Olemisest nööpauguna“' (lavastaja Elise 
Metsanurk (12.d)). 
• 18.-19. märtsil peeti usundiõpetuse 
olümpiaadi lõppvoor. Kokkuvõttes saavutas 
Rahel Toomik (11.d) 2. koha, Elise Metsanurk 
(12.d) 4. koha ja Triin Valdmaa (11.e) 8.-9. 
koha. 
• 26.-27. märtsil peetud filosoofiaolümpiaadi 
lõppvoorus saavutas Elise Metsanurk (12.d) 
2. koha ja Maris Sala (12.c) 3. koha. Elise 
Metsanurk esindab Eestit ka rahvusvahelisel 
filosoofiaolümpiaadil Belgias Gentis. 
• Eesti juunioride meistrivõistlustel bridžis 
võitis Mirjam Iher (12.b) nii juunioride kui ka 
noorte kategoorias kuldmedali ja noorte 
kategoorias sai hõbeda Martin Vasar (11.a). 
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• Lingvistikaolümpiaadi lõppvooru on meie 
kooli õpilastest kutsutud Loona Volke (10.b), 
Gamithra Marga (10.c), Elo Maria Pauman, 
Eva-Maria Tõnson (11.a), Hermine Saul (11.d), 
Laura Eiche ja Katri-Helena Janno (12.a). 
• Võistkond, mille kapten on Verner Sääsk 
(11.a), saavutas Lätis toimunud rahvusvahelisel 
koolinoorte mälumängude võistlusel 
„Mis? Kus? Millal?“ neljanda koha ja „Jeopardy!“ 
(meie mõistes Kuldvillak) teise koha. Osales 39 
võistkonda. 
• Emakeelepäeval oskasid bürokraatlikust 
keelest eesti vanasõnu enam välja lugeda 
järgmised õpilased: 
10.a 
1. Illimar Erich Tender, Annabel Talts (10 p) 
2. Keilin Turjakas, Kersti Joala (10 p) 
3. Anni Ritson, Külli Kangro (10 p) 
10.b 
1. Triin Mirjam Tark, Kati Iher (10 p) 
2. Loona Volke, Joosep Kaimre (8 p) 
3. Johannes Ööpik, Frederik Raud (8 p) 
10.c 
1. Meeri Jürgenson, Elis Õunapuu (9 p) 
2. Raimond Aus, Lovisa Anetta Marcella Lilles (8 
p) 
3. Kirke Maria Lepik, Richard Leppik (6 p) 
10.d 
1. Kristel Serg, Katrina Tiismus (8 p) 
2. Ode-Lee Asi, Anna Rehi (5 p) 
3. Ellen Rebecca Kruuse, Greete Hollas (4 p) 
10.e 
1. Sandra Võsaste, Elisabeth Raidma (10 p) 
2. Liisi Tee, Diana Mällo (7 p) 
3. Rauno Juntson, Karl Joosep Malõšev (7 p) 
11.a 
1. Eeva-Ruth Niitvägi, Karel Külm (9 p) 
2. Karel Räppo, Mikko Maran (6 p) 
3. Oskar Veelma, Kristina Alex Laherand (6 p) 
11.b 
1. Elo Maria Pauman, Eva-Maria Tõnson (9 p) 
2. Erik Martin Vetemaa, Georg Kõivumägi (8 p) 
3. Johannes Vallikivi, Andreas Vija (8 p) 
11.c 
1. Liisa Kübarsepp, Oskar Daniel Telgmaa (9 p) 
2. Kristiina Kõiv, Hanna-Riin Karu (8 p) 
3. Anni Miller, Ode Laik (8 p) 
11.d 
1. Hermine Saul, Loviisa Lindpere (9 p) 
2. Joel Dahl, Robert Bunder (8 p) 
3. Rahel Toomik, Kaarel Tigane (7 p) 
 

11.e 
1. Maia Pruuli, Hanna Marrandi (9 p) 
2. Karmen Õun, Katrina Saarnits (9 p) 
3. Ivo Tulvik, Mõtus Lõmaš Kama (9 p) 

Konkursid 

• Heategevusliku Pardiralli korraldajad 
kutsuvad osalema video- ja plakatikonkursil 
„Miks ma linde ei toida?“. Tööde esitamise 
tähtaeg on 31. märts, täpsem info: 
https://www.pardiralli.ee/?konkurss. 

Õpetajad 

• 29. märtsil viivad õpetajad Ljubov Titova ja 
Olga Titova läbi vene keele konkursi vene keelt 
emakeelena kõnelevate eesti koolide õpilastele.  
• Õpetaja Ülle Seevri viibib 31.03. ja 01.04. 
õpilasfirmade konkursil Riias, õpetaja Aive 
Roots osaleb 4. aprillil DSD eksamikomisjoni 
töös. 

Õpilased 

• 17. märtsil vaatasid 10.e klassi õpilased 
Vanemuise suures majas komöödiat „Minu järel, 
seltsimees!“ 
• 18. märtsil olid 12.c klassi õpilased 
õppeekskursioonil Eesti Kohtuekspertiisi 
Instituudis Tallinnas. Tutvuti dokumendi-, 
keemia- ja jäljelaborites tehtava tööga ning 
digilahangu olemusega. Lisaks jälgiti lasketiirus 
tehtavaid relva- ja laskemoonaekspertiise. Päev 
lõppes teatris Estonia ooperiga „Carmen“. 
• 18.03-24.03.2016 käisid 11.b klassi õpilased 
õpetajate Mall Matto ja Marcus Hildebrandtiga 
Berliinis. Külastati Sanssouci loss, erinevaid 
muuseume, Saksa parlamenti, Eesti saatkonda ja 
Berliini teletorni. Tagasiteel tutvuti Varssavi 
vanalinnaga. 

Sport 

• 16. märtsil toimus HTG õpetajate ja HTMi 
töötajate vaheline saalihokivõistlus. Sel korral 
saavutasid võidu seisuga 12:10 HTG õpetajad. 

Söökla teated 

• Aprillikuu toiduraha palume maksta 
ülekandega hiljemalt 29. märtsiks. 
Aprillikuu koolitoidu maksumus: 
kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal: 
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*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. 
• 25. aprillil toitlustamist ei toimu. Talonge 
väljastatakse kantseleist 30. ja 31. märtsil. 
• Aprillikuu koolitoidu maksumus 12. klasside 
õpilastele 1.-15. aprillini: 
tava- ja taimetoit 11 päeva x 0.58 eurot = 6.38 
eurot, poisteports 11 päeva x 1.02 eurot = 11.21 
eurot; 
kui õpilane ei söö arvestuse nädalal: 
tava- ja taimetoit 6 päeva x 0.58 eurot = 3.48  
eurot, poisteports 6 päeva x 1.02 eurot = 6.12 
eurot. 
• Info abiturientidele 18.-29. aprilli toitlustuse 
kohta 
• Abiturient saab kantseleist 4 
poisteportsutalongi või 5 tava- või 
taimetoidutalongi (perioodi 18.-29.04 eest). 15. 
aprilliks tuleb teha otsus, millistel päevadel süüa 
soovitakse, ja võtta kantseleist kuupäevalised 
talongid. 15. ja 22. 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 (ka arvestuste nädalal), 
siis tuleb selle ajavahemiku eest tasuda: 
- tava- ja taimetoit 20 päeva x 0.58 eurot = 11.60 
eurot, poisteports 20 päeva x 1.02 eurot = 20.40 
eurot;  
25. aprillil, riigieksami päeval, toitlustatakse 
kõiki abituriente (võileivad, kohv, tee, jäävesi). 

Eelteated 

• Esmaspäeval, 4. aprillil kell 16.00 räägib 
huvijuht auditooriumis abiturientidele kooli 
lõpetamisega seotud pidulikest sündmustest. 
• Teisipäeval, 5. aprillil 5. tunni ajal kõneleb 
õppealajuhataja auditooriumis abiturientidele 
riigi- ja koolieksamite läbiviimisest ning V 
perioodi töökorraldusest. 

• Neljapäeval, 7. aprillil kell 18.00 toimuvad 
10. klaaside õpilaste lastevanemate 
klassikoosolekud. Samal ajal algab 12. klasside 
õpilaste vanematele üldkoosolek auditooriumis, 
millele järgnevad klassikoosolekud. 


