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Juhtkond tänab 

• õpetaja Kristiina Pungat kino ühiskülastuse 
korraldamise eest; 
• õpetaja Maris Põkkat emakeelepäeva viktoriini 
korraldamise eest.  

Õppetöö 

• Jätkuvad III perioodi järelarvestused. 
esmaspäev, 19.03 kell 16.00 
ajalugu õp. A. Pettai - 203 
matemaatika õp. Ü. Hüva, H. Kiisel, K. Orav-
Puurand ja E. Timak - 221 
geograafia ja bioloogia õp. Ü. Seevri ja S. Kaarna 
- 227 

teisipäev, 20.03 kell 15.45 
kirjandus õp. T. Pluum - 102 
füüsika õp. J. Paaver - 213 
saksa keel õp. M. Matto - 204 
eesti keel õp. K. Soodla - 105 
muusika õp. Ü. Keerberg - 220 

kolmapäev, 21.03 kell 15.45 
õnnetund õp. M. Piirimäe - 105 
Õnnetunnis saavad kirjalikke järelarvestusi 
sooritada õpilased, kes järelarvestuse ajal olid 
haiged või kellel langesid mitme järelarvestuse 
ajad kokku. Nimetatud juhul tuleb  
- õpilasel valida õppeaine, milles ta sooritab 

järelarvestuse ettenähtud ajal (suuline arvestus 
tuleb sooritada kindlasti õigel ajal);  

- teavitada teise aine õpetajat kokkulangevusest, 
paludes luba sooritada järelarvestus 21. märtsil;  

- registreeruda elektrooniliselt õnnetundi 
hiljemalt 19. märtsil Stuudiumis.  

• Kolmapäeval, 21. märtsil on UPT-18 tööde 
esitamise tähtaeg viimaseks kaitsmiseks. 

Muudatused tunniplaanis 

esmaspäev, 19.03 
10.c 5. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja rühmal 

jääb ära 

kolmapäev, 21.03 
11.c viibib alates 2. tunnist õppekäigul 

Tervishoiu Kõrgkoolis 
11.d 4. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135 
12.d 2. tund ajalugu õp. A. Pettai - 203 
 4. tund eesti keel õp. H. Tering - 105 
 

neljapäev, 22.03 
10.e 1. tund eesti keel õp. M. Põkka - 107 

2. tund keemia õp. H. Pähno - 203 
11.a 1. tund eesti keel õp. T. Pluum - 102 
11.b 2. tund eesti keel õp. M. Põkka - 107 
 3. tund ajalugu õp. K. Punga - 144 
11.d  1. ja 2. tund jääb ära, kino ühiskülastus 
11.e 1. ja 2. tund jääb ära, kino ühiskülastus 
12.b 1. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136 
 4. tund eesti keel õp. T. Pluum - 144 
12.d 3. tund eesti keel õp. H. Tering - 105 
12.e 3. tund eesti keel õp. K. Soodla - 202 

4. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand 
- 144 

reede, 23.03 
12.d 4. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi 

 - 141 
12.e 4. tund eesti keel õp. K. Soodla - 105 

esmaspäev, 26.03 
10.b 3. tund prantsuse keel iseseisev töö õp. 

K. Rootsi - 141  
10.d 2. tund prantsuse keel iseseisev töö õp. 

K. Rootsi - 107 
3. tund prantsuse keel iseseisev töö õp. 
K. Rootsi - 141  

PK6 1. tund jääb ära 

Abiturientidele 

• Kõigil abiturientidel palutakse kontrollida 
hiljemalt 23. märtsiks õpinguraamatute põhjal 
Stuudiumis olevad kolme õppeaasta 
kursusehinded. Erinevuste ilmnemisel (hinnete 
järjekord ei ole oluline) tuleb hinnete erinevused 
arusaadavalt ära märkida. Õpinguraamat tuleb 
tuua õppealajuhatajale, kui klassijuhataja ei ole 
korraldanud õpinguraamatute kogumist teisel 
viisil. Kuna kahe esimese õppeaasta 
kursusehinded kanti üle Stuudiumi, võib ilmneda 
vigu. Palutakse olla väga tähelepanelikud, sest 
Stuudiumi hinnete põhjal pannakse välja 
kooliastmehinded. 
• Reedel, 23. märtsil kell 14.20 ootab huvijuht 
kõiki abituriente auditooriumisse kooli 
lõpetamisega seotud infotunnile. 

Teated 

• Täna, 19. märtsil kell 16.00 oodatakse 
raamatukogus toimuvast klassivanemate 
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ümarlauast osa võtma kõiki klassivanemaid (või 
nende asendajaid) ning õpilaskogu liikmeid. 
• Neile, keda ühiselt vaadatud film „Seltsimees 
laps“ kõnetas, soovitame tulla ajalooringi  
teisipäeval, 20. märtsil kell 16.00 auditooriumisse 
vaatama filmi „Risttuules“. Film kestab 84 
minutit, eelnevad mõned selgitused.  
• Neljapäeval, 22. märtsil vaatavad 11.d ja 11.e 
klassi õpilased esimese ja teise tunni ajal kinos 
Ekraan filmi „Seltsimees laps“. 
• 19.-23. märtsini toimub meie koolis ökonädal. 
Esmaspäeval algusega kell 16.00 saavad huvilised 
vaadata ruumis 225 filmi „Just Eat It - A food 
waste story“. 
Teisipäeval toimub kell 16.00-17.00 ruumis 105 
swingitund, mida viivad läbi Mari Jõgiste ja Tarvo 
Nurmeots. 
Kolmapäeval toimub 2. söögivahetunnil 
auditooriumis ökoteemaline kahoot. 
Neljapäeval 2. söögivahetunnil peab Liina Remm 
auditooriumis lühiloengu O.T.T. võrgustiku kohta. 
Reedel toimub söögivahetundidel ruumis 225 
Trükimuuseumi õpituba ja Evelyn Reemann 
tutvustab tudengite töid. 
• Sel nädalal, 19.-23. märtsil töötab 
õpilasnõustaja Trine Uusen kabinetis 311. 
• 23.-24. märtsil viibivad meie koolis Sillamäe 
Vanalinna kooli õpilased ja õpetajad. Neid 
võtavad vastu ja nendega tegelevad 10.e klassi 
õpilased.  
• Esmaspäeval, 26. märtsil kell 16.00 toimub 
auditooriumis HTG klassidevahelise 
mälumängusarja IV etapp. Sellel korral tuleb ka 
temaatiline kuulamisvoor. Teie kõik olete 
oodatud!  
• Järgmistel nädalatel sooritavad meie koolis oma 
magistriastme eksamitunni ajaloo- ja 
ühiskonnaõpetuse õpetajaks õppijad Tartu 
Ülikoolist. 

Olümpiaadid ja võistlused 

• 4. märtsil osalesid Peterburis toimunud 
rahvusvahelisel matemaatikaolümpiaadil Artur 
Avameri (10.a), kes saavutas II järgu aukirja ja 
Richard Luhtaru (11.a), kes saavutas II koha (II 
järgu diplom). 
• 10.-11. märtsil toimunud bioloogiaolümpiaadi 
vabariikliku vooru parimad meie koolist olid: 
10. klass: 1. Mari Remm (10.c); 3. Hanna-Riia 
Allas (10.a), 5. Tuule Tars (10.c); 
11. klass: 2. Richard Luhtaru, 3. Kirke Joamets, 
9. Hannes Kuslap (kõik 11.a); 

12. klass: 1. Meeri Jürgenson, 2. Martti Vanker 
(mõlemad 12.c), 10. Joosep Kaimre (12b).  
Eriauhinna pälvisid: teooriavooru parim - 
Richard Luhtaru; immunoloogiapraktikumi 
parimad (maksimaalsed punktid) - Richard 
Luhtaru, Kirke Joamets ja Joosep Kaimre. 
Valikvõistlus rahvusvahelisele voorule toimub 
27.-29. märtsil ja 14.-16. mail ning seal osalevad 
meie koolist Meeri Jürgenson, Martti Vanker, 
Richard Luhtaru, Kirke Joamets, Mari Remm ja 
Hanna-Riia Allas. 
• Kooli emakeeleviktoriini parimad: Henri 
Sellis (11.b), Kadri Jürissaar ja Eliis Simson 
(mõlemad 12.a) ning Hannes Kuslap (11.a) 

Konkursid 

• Suurbritannia saatkond kutsub kõiki Eestimaa 
noori osalema loomekonkursil 
„Ühendkuningriik ja Eesti: 100 aastat sõprust“, 
tööde esitamise tähtaeg on 30. aprill, täpsem info 
http://competition.ukandestonia.ee. 
• Eesti NATO Ühing koostöös Haridus- ja 

Teaduministeeriumi, Kaitseministeeriumi ja 
Eesti Sõjamuuseumiga kuulutab välja 
loomekonkursi „Tunne riigikaitse ajalugu“. 
Selle aasta loomekonkurss ootab oma 
kodukohaga seotud mitmekesise 
orienteerumiskaardi valmimist. Tööde esitamise 
tähtaeg on 23. aprill, täpsem info 
http://www.eata.ee/gumnasistidele. 

Õpetajad 

• Direktor Ott Ojaveer ja arendusjuht Aare 
Ristikivi osalevad 20. märtsil Tartu Ülikoolis 
seminaril, kus arutatakse õpetajakoolituse 
korraldamisega seonduvaid küsimusi.  
• Erasmus+ TEAM projekti lõpetamisel 19.-24. 
märtsini Belgias osaleb psühholoog Triin Ulst. 
Õpetaja Mari Jõgiste viibib koolitusel 22.-28. 
märtsini, õpetaja Kristiina Punga viibib 
õpilastega kino ühiskülastusel 22. märtsil kella 
11ni, õppealajuhataja Aime Punga, direktor Ott 
Ojaveer ja arendusjuht Aare Ristikivi osalevad 
21.-22. märtsil haridusosakonna kevadseminaril. 
26. märtsil on õpetaja Tiina Niitvägi-Hellamaa 
töökohustusi täitmas Tallinnas. 

Sport 

• Lõppesid kooli meistrivõitlused saalihokis. 
Tasavägisest finaalkohtumisest väljus võitjana 
12.c klassi võistkond, jättes teisele kohale 10.c 
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klassi esinduse ja kolmandale kohale 12.b klassi 
võistkonna. 
• Rahvusvahelisel võrkpalliturniiril „Akzo Nobel 
Cup“ saavutas HTG esindus 5. koha. Võistkonnas 
mängisid Miikael Marten Kibuspuu (10.a), 
Kristina Illak (10.e), Juhan Eerik Sova (10.e), Kärt 
Käämbre (11.b), Johanna Maria Karjus (12.a), 
Madis Steinberg (12.a), Markus Vernik (12.a), 
Triin Mirjam Tark (12.b) ja Margus Paaliste 
(12.d). 
• Kerstin Ojavee (10.b) võitis 16.-17. märtsil 
Pärnus Jõulumäel toimunud Eesti 
meistrivõistlustel murdmaasuusatamises 
paarissprindi naisteklassis pronksmedali ja N20 
vanuseklassis hõbeda. Teatesõidus võitis Kerstin 
Ojavee Tartu Suusaklubi võistkonnas kuldmedali 
ja tuli Eesti täiskasvanute meistriks. 

Eelteated 

• 10. ja 12. klasside õpilaste vanemate koosolek 
toimub kolmapäeval, 28. märtsil kell 18.00. 
• Teisipäeval, 27. märtsil arutletakse ajalooringis 
koos Tartu Ülikooli semiootikutega, kuidas 
erinevad tekstid ja filmid meie arusaama 
ajaloosündmustest kujundavad. Nii filmid 
„Seltsimees laps“ kui“Risttuules“ on arutelule 
oluliseks aluseks. 
• Kooli maleturniir toimub 10. aprillil algusega 
16.00 ruumis 107. Eelregistreerimine õp. Aimar 
Poomi juures kuni 8. aprillini. 
• Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumis toimub 
9.-12. aprillini võõrkeelte nädal ning selle raames 
leiab 12. aprillil aset võõrkeelne konverents 
„Eesti 100 - eestlased laias maailmas“, mis on 
pühendatud Eesti Vabariigi juubelile. Konverentsi 
töökeelteks on inglise, prantsuse, saksa ja vene 
keel. Kõigist Tartu gümnaasiumidest oodatakse 
õpilasi esinema erinevates võõrkeeltes (igas 
võõrkeeles umbes 2 õpilast igast koolist). Huvi 
korral palun võtta ühendust võõrkeeleõpetajaga. 


