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Juhtkond tänab 

• õpetajaid Toomas Jürgensteini, Tiina Pluumi, 
Olga Schihalejevit ja Karin Soodlat ning vilistlasi 
Omari Loidi, Kristo Pulleritsu ja Ilmar Udustet 
õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest. 

Õppetöö 

• Täna teatavad õpetajad III perioodi 
järelarvestuste hinded ja kannavad need eHTGsse. 
• Esmaspäeval, 27. märtsil külastab kooli Saksa 
Väliskoolivõrgu Ameti koordinaator Dr. Silke 
Pahlitzsch. Ta käib tundides ning vestleb saksa 
keele õpetajate ja direktoriga. 
• Teisipäeval, 28. märtsil algab kell 15.45 
ruumis 204 selle õppeaasta viimane 
klassivanemate ümarlaud. 
• Kolmapäeval, 29. märtsil on selle õppeaasta 
viimane UPT-17 tööde esitamise tähtaeg. 
• Neljapäeval, 30. märtsil 2. tunni ajal räägib 
semiootik ja kirjanik Valdur Mikita aulas 
11. klasside õpilastele teemal „Kuidas mõtestada 
Eestit?“. Loeng on kõikidele 11. klasside 
õpilastele kohustuslik. 
• Neljapäeval, 30. märtsil kell 14.30 toimub 
auditooriumis (221) inglise keele kõnevõistlus. 
Info ja registreerimine (tähtaeg 28.03 kell 15.00): 
tinyurl.com/speechcontestHTG 
• Neljapäeval, 30. märtsil toimub õpetaja Ljubov 
Titova eestvedamisel raamatukogus ja ruumis 303 
vene keele konkurss vene keelt emakeelena 
kõnelevatele eesti kooli gümnasistidele. 
• Järgmine õnnetund toimub neljapäeval, 
30. märtsil kell 15.45 ruumis 105. Õnnetundi saab 
kooli kodulehel registreeruda kuni 28. märtsi 
hilisõhtuni. 
• Esmaspäeval, 3. aprillil kell 16.00 toimub 
auditooriumis huvijuhi infotund abiturientidele . 
Infotund on kohustuslik kõikidele 12. klasside 
õpilastele, sest juttu tuleb kooli lõpetamisega 
kaasnevatest üritustest ja kohustustest. 

Muudatused tunniplaanis  

neljapäev, 30.03 
10.a 1. tund vene keele rühmal jääb ära, kooli 

kell 9.30 
10.e 1. ja 2. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 

135 

11.a 1. tund jääb ära, kooli kell 9.30 
2. tund kohtumine kirjanik V. Mikitaga  
4. tund kunst õp. M. Jõgiste - 105 

11.b 2. tund kohtumine kirjanik V. Mikitaga  
3. tund kunst õp. M. Jõgiste - 225 

11.c 2. tund kohtumine kirjanik V. Mikitaga  
3. tund füüsika õp. S. Oks – 217 

11.d 2. tund kohtumine kirjanik V. Mikitaga 
3. tund matemaatika õp. E. Timak – 136 

11.e 2. tund kohtumine kirjanik V. Mikitaga 
VKc9  5. tund jääb ära 

reede, 31.03 
10.b 1. tund jääb ära, kooli kell 9.30 
10.c 3. tund matemaatika õp. H. Kiisel koos 

10.d klassiga - 221 
10.d 2. tund matemaatika õp. H. Kiisel koos 

10.c klassiga - 221 
10.e 4. tund ajalugu õp. A. Pettai - 220 

Teated 

• Täna kell 16.00 algab auditooriumis 
4. klassidevaheline mälumäng. Homme, 
28. märtsil kell 16.15 toimub auditooriumis 
ülelinnaline koolinoorte mälumäng, kuhu 
oodatakse võistlema ka treffneriste. 
• Teisipäeval, 28. märtsil ootab HTG 
dokumentaalfilmiklubi  tähistama veepäeva. 
Vaatame filmi „Püha vesi“ ja kuulame Tallinna 
Ülikooli ökoloogiakeskuse nooremteadurit 
Marko Vainut. Kohtume kell 15.50 ruumis 141. 
• Imelise Ajaloo ja Imelise Teaduse viktoriin 
toimub märtsikuu numbri teemadel neljapäeval, 
30. märtsil pärast 3. tundi auditooriumis. 
• Reedel, 31. märtsil kell 13.30 algab K. J. 
Petersoni Gümnaasiumis (Kaunase pst 70) XII 
noorte laulupeo „Mina jään“ segakooride II 
eelproov ja ettelaulmine. Lauljad lahkuvad 
koolist pärast 3. tundi. Segakoor ANIMA 
proovid on sel nädalal tavapärastel päevadel ja 
kellaaegadel kogu koori koosseisule. Kõikidel 
lauljatel palutakse kindlasti kohal olla! 
• Laupäeval, 1. aprillil kell 18.00 algab 
Vanemuise kontserdimajas kontsertetendus 
„Kelle nägu?“ , millega õpetaja Uve Saar ja 
tantsuansambel TANTSUTALLAD tähistavad 
kokku oma 60. sünnipäeva.  
Juubilare sõidavad õnnitlema ka Riia II 
Riigigümnaasiumi lauljad ja tantsijad. Läti 
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sõbrad saabuvad meie kooli juba reedel, 
31. märtsil kell 14.00 ja koju tagasi hakkavad 
sõitma pühapäeva, 2. aprilli hommikul kell 12.00. 
Külaliste majutuse ja vastuvõtuga tegelevad 
tantsutallad. 
Treffneristidel, kes soovivad kontsertetendust 
vaatama tulla, palutakse pöörduda õpetaja Uve 
Saare poole. 

Olümpiaadid ja võistlused 

• Emakeeleolümpiaadi lõppvoorus olid meie 
kooli parimad: 
11.-12. klass 
1. koht Hanna Marrandi (12.e)  
3. koht Ode Laik (12.c) 
9.-10. klass 
10. koht Hant Mikit Kolk (10.e) 
• Usundiõpetuse lõppvoorus said treffneristid 
järgmised kohad: 
1. Robert Bunder (12.d) 
2. Rahel Toomik (12.d) 
4. Marta-Liisa Talvet (12.d) 
• 25. märtsil toimunud ühiskonnaõpetuse 
üleriigilisele olümpiaadil sai meie kooli parimana 
Hanna Marrandi (12.e) 8.-9. koha. 
• Emakeelepäeva üleriigilise e-etteütluse võitis 
õpilaste kategoorias Elo Maria Pauman (12.b), kes 
kirjutas ainsa õpilasena etteütluse täiesti õigesti. 
Liis-Kristiin Närska (10.d) ja Joosep Kaimre 
(11.b) jagasid õpilastest 5.-12. kohta. 
• Emakeelepäeval olid kooli parimad 
perenimede ja murdesõnade seoste tundjad: 
1. Sonja Liis Kaara ja Kristiina Kõiv (12.c) 
2.-3. Katre Uibo ja Keilin Turjakas (11.a); Maret 
Sõmer ja Kadri Jürissaar (11.a) 
4.-5. Katri Vesi ja Birgit Nõmmemees (12.c); 
Hebo Rahman ja Kadi Kaldmäe (12.c) 
6. Kristin Saan ja Anni Miller (12.c) 
• Rocca al Mare koolis toimunud Eesti 
meistrivõistlustel lauamängus Scrabble esinesid 
väga edukalt meie kooli õpilased: 
1. koht - Oliver Valk (10.b)  
2. koht - Kevin Reisenbuk (11.b)  
3. koht - Siim Ilves (11.b) 
• Vene keel võõrkeelena olümpiaadi lõppvooru, 
mis toimub 28. märtsil Tallinnas, on kutsutud 
meie kooli õpilane Kadri Jürissaar 11.a klassist. 
• Rocca al Mare koolis toimunud Eesti 
meistrivõistlustel lauamängus Scrabble esinesid 
väga edukalt meie kooli õpilased 

 

Õpetajad 

• Õpetaja Eha Paabo andis jõulude ajal Hea 
Kolleegi taldriku õpetaja Helgi Pähnole, kes 
omakorda kinkis selle märtsikuu õppenõukogus 
edasi õppealajuhataja Aime Pungale. 
Õnnitleme! 
• Infojuht Heivo Kikkatalo osaleb reedel, 
31. märtsil Tartu infojuhtide õppekäigul 
Põltsamaal. 
• Õpetaja Olga Titova viibib õpilastega 
30. märtsist 1. aprillini Brüsselis ja õpetaja Ülle 
Seevri 31. märtsil õpilasfirmade võistlusel Riias. 

Sport 

• HTG meistrivõistlustel 3x3 tänavakorvpallis 
tuli esimeseks 10.b klass, teiseks 12.b ja 
kolmandaks 11.e klassi võistkond. 

Söökla teated 

• Aprillikuu toiduraha palume maksta 
ülekandega hiljemalt 29. märtsiks. 
• Aprillikuu koolitoidu maksumus: 
**kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal: 
*tava- ja taimetoit 18 päeva x 0.58 eurot = 10.44 
eurot, poisteports 18 päeva x 1.02 eurot = 18.36 
eurot; 
**kui õpilane ei söö arvestuse nädalal: 
*tava- ja taimetoit 13 päeva x 0.58 eurot = 7.54 
eurot, poisteports 13 päeva x 1.02 eurot = 13.26 
eurot. 
Toitlustamist ei toimu 24. aprillil . 
• Seoses 5. perioodil toimuva 
humanitaarpraktikaga (alates 17. aprillist 11.d 
klassil neljapäeviti ja 11.e klassil teisipäeviti) 
peavad õpilased otsustama, kas nad tellivad 
koolitoidu ka nende päevade eest, mil õppepäev 
toimub koolimajast eemal. Kui õpilased nendel 
päevade kooli sööklasse eraldi sööma ei lähe, 
siis ei ole vaja 11.d klassil tasuda 20. ja 27. 
aprilli ning 11.e klassil 18. ja 25. aprilli 
toiduraha eest (vastav märge tuleb lisada 
pangaülekande juurde). Täpsem informatsioon 
söökla raamatupidajalt Lea Mustimetsalt.  

Eelteade 

• Neljapäeval, 6. aprillil kell 18.00 toimub 
10. ja 12. klasside lastevanemate koosolek.  


