HTG INFO
Juhtkond tänab
 õpetajaid Anneli Mägi ja Kristiina Pungat
õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö
 Jätkuvad III perioodi järelarvestused
esmaspäev, 18.03
kell 15.50 füüsika õp J. Paaver – 213
kell 16.00 kirjandus õp T. Pluum – 102
kell 16.00 bioloogia õp S. Kaarna – 225
teisipäev, 19.03
kell 15.45 saksa keel õp M. Matto – 204
kell 15.45 muusika õp Ü. Keerberg – 220
kolmapäev, 20.03 kell 15.45 toimub ruumis 107
õnnetund, kus saavad ka kirjalikke järelarvestusi
sooritada õpilased, kes järelarvestuse ajal olid
haiged või kellel langesid mitme järelarvestuse
ajad kokku. Registreeruda tuleb õnnetundi
elektrooniliselt Stuudiumi keskkonnas (menüü all
Muu>Registreeri) hiljemalt 18. märtsil.
 Kolmapäeval, 20. märtsil on UPT-19 tööde
esitamise viimane tähtaeg.
 Neljapäeval, 21. märtsil viib SA Innove alates
kella 13st ruumis 105 läbi koolituse inglise keele
riigieksami suulise osa hindajatele ning
esmaspäeval, 25. märtsil kell 8.00-11.00 toimub
ruumis 302 Saksa keelediplomi eksami suuline
osa.
 Neljapäeval, 21. märtsil on tundide ajad
muudetud.
Kell
8.00–9.20
viivad
matemaatikaõpetajad ruumides 105, 107, 139 ja
221 läbi rahvusvahelise matemaatikaülesannete
lahendamise võistluse KÄNGURU, millest võtab
osa 184 10. – 12. klassi õpilast.
10.a ja 10.b õp Ü. Hüva – 221
10.c, 10.d ja 10.e õp H. Kiisel – 105
11.a, 11.b ja 11.c õp õp K. Orav-Puurand – 107
12.a ja 12.b - õp E. Timak – 139
Tundide ajad 21. märtsil
8.00 – 9.20 – KÄNGURU
1. tund 9.25 – 10.25
I söögivahetund
2. tund 10.55 – 11.55
II söögivahetund
3. tund 12.25 – 13.25
4. tund 13.35 – 14.35
5. tund 14.40 – 15.40
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 Reedel, 22. märtsil 3.-4. tunni ajal algab
ruumis 227 11.c klassil toiduainete tehnoloogia
kursus, mille viivad läbi Eesti Maaülikooli
õppejõud. 22. märtsil toimuvad tunnid meie
majas, edasised praktiliste tööde läbiviimiste
kohad lepitakse kokku õppejõududega.

Muudatused tunniplaanis
neljapäev, 21.03
10.c 4. tund füüsika õp S. Oks – 141
10.d 4. tund inglise keele rühmal jääb tund ära,
vene keele rühmal toimub.
10.e 3. tund keemia õp H. Pähno – 217
4. tund ajalugu õp A. Pettai – 203
11.d 3. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/
A. Poom – 228
4. tund ajalugu õp K. Punga – 144
12.a 3. tund ajalugu õp K. Punga – 144
4. tund eesti keel õp T. Pluum – 102
12.c 3. tund ajalugu õp A. Pettai – 203
4. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/
A. Poom – 228
12.e 3. tund eesti keel õp T. Pluum – 102
esmaspäev, 25.03
10.b 2. tund vene keel õp L. Titova – 139
10.d 2. tund vene keel õp O. Titova – 308

Olümpiaadid ja võistlused
 9. märtsil toimus väitlusvõistlus Sütevaka
improturniir, mille võitnud võistkonda kuulus
meie õpilane Markus
Laanoja (11.d).
Individuaalses arvestuses tuli Markus Laanoja
2. kohale ja Juudit Lindsalu (samuti 11.d) sai
9. koha.
 9. märtsil toimusid Eesti meistrivõistlused
bridžis, Andtriine Navi (12.e) saavutas
vanuseklassis U21 kolmanda koha.
 10. märtsil toimus Eesti informaatikaolümpiaadi
esimene
valikvõistlus
rahvusvahelise
võistluse
meeskonna
komplekteerimiseks. 17 võistleja hulgas olid
meie õpilastest parimad: 1. Toomas Tennisberg
(12.b), 3. Jaagup Tamme (10.b) ja Richard
Luhtaru (12.a), 8. Artur Avameri (11.a).
 Mari Leito ja Johannes Sarapuu (11.a)
saavutasid
üle-eestilisel
konkursil
ÕpiFEST 2019 esikoha ning grand prix´
auhinna rootsi keele näidistunni läbiviimse eest.
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 Lingvistikaolümpiaadi vabariiklikus voorus
saavutas esikoha Hant Mikit Kolk (12.e) ja
kolmanda koha Anna Talas (12.a), kes mõlemad
said
seega
pääsu
rahvusvahelisele
lingvistikaolümpiaadile, mis sel aastal toimub
Lõuna-Koreas. Toomas Roosma (11.a) saavutas
väga tubli 7. koha, esimese kahekümne parima
hulka jõudsid ning diplomi olümpiaadil eduka
osalemise eest pälvisid Kadi Sammul (12.b) ja
Artur Avameri (11.a), kiitust on igati väärt ka
Toomas Tennisberg (12.b), Eva Lotta Tamm
(11.d) ja Sass Albert Aare (11.a).
 Pranglimise piirkondlikus finaalis (Tartu- ja
Viljandimaa) 11. - 13. märtsil 2019 saavutasid
3 esimest kohta noormeeste arvestuses meie kooli
õpilased Jaan Otter, Andres Sõmer ja Argo Ers
(kõik 10.b klassist) ning pääsesid edasi
vabariiklikule võistlusele.
 Pühapäeval,
17.
märtsil
toimus
ettevõtluskonkursi Ajujaht järjekordne voor.
TOP10 hulka pääses meie kooli õpilasfirmast välja
kasvanud idufirma Edible, kuhu kuuluvad
Brett-Peter Rästas, Tristan Roosipuu (mõlemad
12.d) ja Georg Kaasik (12.b).

 Ajalooteemalise strateegiamängu „Kaevikud
ja kompromissettepanekud“ arendajad kutsuvad
kõiki huvilisi reedel, 22. märtsil kell 14.20 ruumi
221 (auditoorium) uut mänguseeriat alustama.
 V perioodile planeeritud tervise ja esmaabi
kursus ei avane soovijate vähesuse tõttu.
 Pühapäeval, 24. märtsil toimub kooli võimlas
tantsupeo „Minu arm“ A-rühmade (S1) II
ülevaatus kella 9.00 – 14.00ni.

Konkursid

 Eesti noorte karikavõistlustel tennises
saavutas Viktoria Kleer Kliimand (10.d)
üksikmängus 3. koha ja paarismängus 2. koha.
 Rahvusvahelisel võrkpalliturniiril AkzoNobel
Cup saavutas HTG esindus meistriliiga
arvestuses 4. koha. Võistkonnas mängisid
Miikael Marten Kibuspuu (11.a), Raino Marten
Rammo (11.b), Grete Isabel Huik (11.d), Juhan
Eerik Sova (11.e), Nelle Kasemaa, Kristina
Keerdo ja Kärt Käämbre (kõik 12.b). Võistkonda
juhendas Madis Steinberg (vil. 2018).
 Mäesuusahuvilised noored 10.a, 10.b ja 10.e
klassist nautisid 14. märtsil selle talve viimaseid
suusamõnusid Kuutsemäel.

 Rahvarinde muuseum kutsub osalema Balti keti
30. aastapäeva luulekonkursile „Vabaduse loits
2019“. Tööde esitamise tähtaeg on 10. juuni,
täpsem
info:
https://www.facebook.com/
rrmuuseum.

Teated
 Esmaspäeval, 18. märtsil kell 10.35 avatakse
12.a klassi õpilaste Heidi Randeri ja Kati Ilusa
praktilise tööna valminud HTG siseterviserada,
mis algab klassiruumi nr 107 eest. Terviserada
jääb avatuks nädala lõpuni.
 Teisipäeval, 19. märtsil kell 15.45-17.00
toimub raamatukogus klassivanemate ümarlaud,
kuhu on oodatud kõikide klasside ning
õpilasomavalitsuse esindajad.
 Seekordne ajalooring on pühendatud president
Lennart Meri 90. sünniaastapäevale. Vaatame
filmi „Kaleva hääled“ ning räägime temast eeskätt
kui uurijast, kirjanikust ja filmimehest. Kõik
huvilised on oodatud teisipäeval, 19. märtsil kell
15.45 ruumi 141.
 Kolmapäeval, 20. märtsil toimub UPT raames
frankofooniapäev.

Õpilased
 10.c klassi õpilane Annika Prillop alustab
18. märtsist vahetusõpilasena õpinguid Jaapanis.

Õpetajad
 Direktor Ott Ojaveer ja arendusjuht Aare
Ristikivi
osalevad
20.-21. märtsil
Tartu
haridusosakonna kevadseminaril ning inglise
keele õpetajad riigieksami suulise osa koolitusel
21. märtsil alates kella 13st. Õppealajuhataja
Aime Punga viibib korralisel puhkusel
21.-26. märtsini.

Sport

Söökla teated
 Orientiiriks 10.-11. klassi lapsevanematele
aprillikuu toiduraha:
* kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal:
tava- ja taimetoit 16 päeva x 0.70 eurot = 11.20
eurot, poisteports 16 päeva x 1.05 eurot = 16.80
eurot;
* kui õpilane ei söö arvestuse nädalal:
tava- ja taimetoit 11 päeva x 0.70 eurot = 7.70
eurot, poisteports 11 päeva x 1.05 eurot = 11.55
eurot.
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 Tuletame meelde, et õpilased, kes ei söö
arvestuste nädalal, peavad ennast süsteemis
ARNO märkima sellel perioodil puudujaks.
 12. klasside õpilaste toitlustamise korraldus
koolisööklas täpsustatakse järgmises infolehes.
Inglise keele ja matemaatika riigieksamil toimub
12. klassi õpilaste toitlustamine koolisööklas
õpilaspileti alusel. Emakeele eksamil on toit (jook
ja võileivad) serveeritud aatriumis eksamipäeva
jooksul.
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