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HTG INFO
Juhtkond tänab
kehalise kasvatuse õpetajaid Anneli Saarvat, Priit Parisood ja Aimar Poomi õpilastele kooli
aastapäeva spordinädala ning vilistlastele korvpalliturniiri ettevalmistamise ning läbiviimise
eest.

Õppetöö
Kolmapäeval, 2. detsembril toimub Saksa keelediplomi eksami kirjalik osa Kristjan Jaak
Petersoni Gümnaasiumis. Täpsem informatsioon saksa keele õpetajatelt.
Neljapäeval, 3. detsembril kell 9.30 auditooriumis räägib abiturientidele õppimisest Tartu
Ülikoolis õppeprorektor Mart Noorma ning Kaja Karo tutvustab TÜ sisseastumistingimusi.
Järgmine õnnetund (90 minutit) toimub neljapäeval, 3. detsembril kell 15.45 ruumis 105.
Õnnetunnis on õpilastel, kes mõjuval põhjusel kontrolltöö ajal puudusid või kellel töö
ebaõnnestus, võimalus sooritada järeltöö. Õnnetunnis osalemiseks tuleb pöörduda aineõpetaja
poole ning paluda luba järeltööks (õpilasele, kes ei ole käinud luba küsimas, õpetaja järeltöö
teksti õnnetundi ei anna); registreeruda tuleb kooli kodulehel hiljemalt kolmapäeval, 2.
detsembril. Registreerumise lingi leiate kooli kodulehelt www.htg.tartu.ee [3]
Reedel, 4. detsembril on tundide ajad muudetud:
10. klassid
1. tund 08.05-09.05
2. tund 09.15-10.15
3. tund 10.45-11.45
4. tund 12.15-13.15 humanitaarsuunal loeng ruumis 105, loodus- ja reaalsuunal auditooriumis.
Reaal ja loodusklassidele kõneleb auditooriumis Kaspar Korjus (HTG vil 2007) teemal „Teekond
pärast Treﬀnerit ja e-Residentsuse edulugu“. K. Korjus töötab e-Residentsuse programmi
direktorina Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses.
Humanitaarklasside õpilastele räägib ruumis 105 Henri Zeigo (HTG vil 2008) ERMi missioonist
ning kuvandist Eesti ühiskonnas. H. Zeigo töötab ERMi kommunikatsioonijuhina.
10.a 1. tund inglise keel õp. K. Ojaveer – 135
4. tund loeng auditooriumis

10.b 1. tund füüsika õp. S. Oks – 136
4. tund loeng auditooriumis
10.c 4. tund loeng auditooriumis
10.d 4. tund loeng ruumis 105
10.e 1. tund inglise keel õp. K. Ojaveer – 135
4. tund loeng ruumis 105
11. klassid
1. tund 08.05-09.05
2. tund 09.15-10.15
3. tund 10.45-11.45 humanitaarsuunal loeng ruumis 105, loodus- ja reaalsuunal auditooriumis
4. tund 12.15-13.15
11.a 1. tund kunst õp. M. Jõgiste – 203
2. tund vene keel õp. L. Titova/O. Titova – 302/301
3. tund loeng auditooriumis
4. tund informaatika jääb ära, joonestamise tund toimub
11.b 3. tund loeng auditooriumis
4. tund eesti keel õp. M. Piirimäe – 227
11.c 2. tund kunst õp. M. Jõgiste – 213
3. tund loeng auditooriumis
4. tund füüsika õp. S. Oks – 213
11.d 3. tund loeng ruumis 105
11.e 1. tund kunst õp. P. Beier – 203
3. tund loeng ruumis 105
4. tund vene keel õp. L. Titova/O. Titova – 302/301
12. klasside eesti keele proovieksam on kella 8.05st-13.00ni järgmistes ruumides:
12.a ruumis 144 – K. Punga
12.b ruumis 102 – õp. T. Pluum
12.c ruumis 217 – õp. E. Paabo
12.d ruumis 107 – õp. L. Tepp
12.e ruumis 141 – õp. H. Tering
II perioodi arvestused toimuvad 7.-11. detsembrini. Arvestuste nädalal ei helise koolikell,
muudetud on tundide ajad.
Tundide ajad arvestuste nädalal:
1. tund
8.15-9.45
2. tund 10.15-11.45
3. tund 12.15-13.45
4. tund 14.15-15.45
Kõikidel õpilastel palutakse arvestuste nädalal säilitada koolimajas (eriti aatriumis) vaikus.
III perioodi esimestes ainetundides (täpne aeg teatatakse 11. detsembril stendil) toimuvad
järgmised arvestused:
10.b matemaatika (õp. Ü. Hüva)
10.e geograaﬁa (õp. Ü. Seevri)
11.b füüsika (õp. M. Reemann)
11.d matemaatika (õp. K. Orav-Puurand)
Kooli lõpueksami osa arvestused on
11.a bioloogia 2. kursuse arvestus
11.b füüsika 5. ja bioloogia 2. kursuse arvestused
11.d bioloogia 2. kursuse arvestus
2016. aasta lennu III uurimis- ja praktiliste tööde kaitsmine toimub 10. ja 11. detsembril. Täpne

ajagraaﬁk avaldatakse 2. detsembril infostendil.
III perioodi vabaained
keemia ab-kursus 10. klassidele õp. Helgi Pähno – 202
rootsi keel (c) 3 õp. Kristiina Punga – 144
saksa keel (c) 6 õp. Mall Matto – 204
saksa keel (c) 3 õp. Aive Roots – 301
majandusõpetus 3 õp. Ülle Seevri – 227
inimene ja õigus (ÜÕ3) õp. A. Ristikivi – 141
prantsuse keel (c) 5 õp. Tiina Niitvägi-Hellamaa - 309
Esimene tund toimub esmaspäeval, 14. detsembril kell 8.00-9.15.
Taas on meie kooli õpilastel 8.-11. detsembrini võimalus uisutada Lõunakeskuse uisuväljal.
Koolile eraldatud ajal on riietus-ja duširuumide kasutamine tasuta, uiskude laenutamise eest
tuleb tasuda 1 euro. Igale klassile on arvestuste nädala plaanis määratud uisutamiseks küll
kindel päev, kuid kui arvestuste graaﬁk lubab, võib ka teistel päevadel meie koolile ette nähtud
ajal uisutama minna. Kui klassil on suuline arvestus, on mõistlik koostada vastamise ajagraaﬁk
nii, et need, kes soovivad uisutada, saavad seda teha. Kasutage ära kõik võimalused! Täpsema
informatsiooni saamiseks palutakse pöörduda kehalise kasvatuse õpetajate poole.
Uisutamise võimalused 8.-11. detsembrini:
teisipäev, 8.12
10.b, 10.c, 11.b, 11.d, 12.b, 12.e
suuline arvestus 10.a, 10.d, 10.e, 11.a, 11.e, 12.a, 12.d,
kolmapäev, 9.12
10.c, 10.d, 10.e, 11.a, 11.c, 11.d, 12.c, 12.d, 12.e
suuline arvestus 11.b, 12.b
neljapäev, 10.12
10.a, 10.b, 10.d, 10.e, 11.b, 11.c, 11.e, 12.a, 12.b, 12.c, 12.d
suuline arvestus 10.a, 10.d, 11.c
reede, 11.12
10.a, 10.b, 11.a, 12.a, 12.b, 12.c, 12.d, 12.e
suuline arvestus 10.e, 11.d. 11.e
III perioodi tunniplaan valmib 11. detsembriks.

Muudatused tunniplaanis
esmaspäev, 30. november
11.c – 5. tund UPT I test õp. A. Ristikivi – 303
teisipäev, 1.12
11.b 5. tund UPT I test õp.M. Piirimäe – 303
11.c 1. tund füüsika õp. S. Oks – 202
11.d 3. tund UPT I test õp.M. Piirimäe – 303
11.e 2. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
5. tund jääb ära
kolmapäev, 2. detsember
10.d 4. tund saksa keel õp. O. Titova – 204
11.a 2. tund UPT I test õp. A. Ristikivi – 303

SKc5
SKc2

5. tund saksa keel õp. M. Matto (tund algab iseseisva tööga, õpetaja tuleb DSD eksamilt)
5. tund saksa keel õp. O. Titova – 202

neljapäev, 3. detsember
10.a 2. tund inimeseõpetus õp. U. Saar – 102
10.d 1. tund saksa keel õp. M. Matto – 204, prantsuse keele rühmal jääb tund ära
2. tund geograaﬁa õp. Ü. Seevri – 227
10.e 1. tund geoggraaﬁa õp. Ü. Seevri – 227
2. tund keemia õp. H. Pähno – 203
4. tund vene keel õp. L. Titova – 302, prantsuse keele rühmal jääb tund ära
11.a 4. tund informaatika jääb ära, joonestamise tund toimub
11.e 3. tund UPT I test õp. A. Ristikivi – 303
PKc4 5. tund jääb ära ja toimub õpetajaga kokkulepitud ajal
SKc2 5. tund saksa keel (õp. A. Rootsi rühm) õp. O. Titova – 202
reede, 4. detsember
10.a 3. tund inimeseõpetus õp. U. Saar – 220

Teated
Teisipäeval, 1. detsembril vaadatakse ajalooringis Eesti 1924. aasta riigipöördekatset käsitlevat
mänguﬁlmi „Detsembrikuumus“ (2008). Kõik huvilised on oodatud klassiruumi 141 kell 15.50.
Kolmapäeval, 2. detsembril on treﬀneristidel ainulaadne võimalus külastada rahvusvahelise ITettevõtte Fortumo kontorit. Külastus kestab umbes tund aega ning annab võimaluse näha,
kuidas käib igapäevaelu maailma suurimas mobiilimakselahendusi pakkuvas ﬁrmas ning
Postimehe sõnul Eesti globaalseimas ettevõttes. Registreeruda saab nii kooli Facebooki-grupis
kui
ka tehnikaklubi Facebooki-lehel. Kohtume kantselei juures kell 16.45.
Neljapäeval, 3. detsembril pärast 3. tundi algab kell 12.35 auditooriumis novembrikuu numbri
põhjal viktoriin Imeline Ajalugu. Oodatud on nii vanad kui uued 2-liikmelised võistkonnad,
valikvastustega viktoriini küsimuste täitmiseks kulub umbes 10 minutit.
Reedel palutakse õpilastel, kes kasutavad metallist riidekappi, see asjadest tühjaks teha ja uks
lahti jätta. Kappe kasutatakse laupäevasel ballil külaliste garderoobina.
Järgmine infoleht ilmub 14. detsembril.

Õpetajad
Õpetajad A. Roots ja M. Matto osalevad 2. detsembril Saksa keelediplomi eksamikomisjoni töös.
Õpetaja A. Roots on koolitused 3. ja 4. detsembril, õpetaja A. Mägi 3.-8. detsembrini, õppetööst
eemal on õpetaja Kerli Orav-Puurand 1. detsembril ja Tiina Niitvägi-Hellamaa 3. detsembril.
Õpetajate koolitustund kestab esmaspäeval, 7. detsembril kella 12.15st-16.00ni. Koolituse viib
läbi TLÜ haridustehnoloogia vanemteadur Mart Laanpere.
7. detsembril toimub aulas SA Innove seminar koolijuhtidele.

Õpilased
Ettevõtluskonkursil Ajujaht pääses 30 parema äriidee hulka loomemajanduse kategoorias
õpilasﬁrma Bison ehk teklikoti idee, mis aitab teklil säilitada kuju ja samas kaitseb seda

kulumise ja tolmu eest. Õpilasﬁrmas on Jürgen Jürgenson, Johannes Vallikivi ja Aleksandra Isabel
Pillmann (kõik 11.b) ning Karl Erik Kirs (Tartu Tamme Gümnaasium)
Reedel, 27. novembril külastas 11.b meediaõpetuse tundi ajakirjandusüliõpilane Susann Kivi (vil
2012), kes rääkis online-ajakirjandusest ja tänapäeva meediakeelest.

Sport
Eesti ﬁrmade ja asutuste meistrivõistlused saalihokis võitis sel aastal HTG esindus: Edith Pärnik
(11.c), Rasmus Jaagant (11.a), Jaak Kaljula, Kristjan Kingo (vilistlased) ja õpetajad Siim Oks,
Heivo Kikkatalo ja Aimar Poom.
34. vilistlasturniiril korvpallis osales 12 võistkonda, võitis 2012. a lennu võistkond, teise koha
saavutas 2003. a lend ja kolmanda koha 2006. a lend.
Traditsioonilise kohtumise 1964/87 vilistlaste ja abiturientide vahel lõppes õpilaste võiduga
42:27. Abiturientide võistkonnas mängisid Kadri Uiga, Artur Aland (12.c), Ants Adamson (12.d)
ja Sven Erik Kalberg (12.b).
Kooli aastapäevale pühendatud spordinädala tulemused:
saalihoki välkturniir
I koht 11.a
II koht 12.c
III-IV koht 11.c ja 10.b
korvpalli välkturniir
I koht 10.e
II koht 11.a
III-IV koht 11.e ja 11.c
võrkpalli välkturniir
I koht 11.c
II koht 12.b
III-IV koht 11.e ja 10.d
Õpetajate ja õpilaste vahelise saalihokikohtumise võitsid õpetajad tulemusega 12:10.
(12. klass 2:7, 11. klass 5:3, 10. klass 5:0)
Korvpalli kaugvisked võitis noormeestest Erik Haldna (12.b) 9m. Neidude parim oli 7m tulemusega
Mirjam Iher (12.b).

Kooli 132. aastapäev
Neljapäeval, 3. detsembril algab kell 18.00 võimlas 133. aastapäeva balli peremehe ja
perenaise konkurss. Konkursi teemaks on „Tantsud tähtedega“. Oma häält andma ja kaasa
elama on oodatud kõik õpilased ja õpetajad!
Reedel, 4. detsembril kell 8.15 viivad kooli juhtkond ja õpilaskogu liikmed lilled ning küünlad H.
Treﬀneri hauale ja ausamba juurde.
Kell 13.30 algab aulas pidulik aastapäevaaktus. Aktuse korraldab 12.c klass.
Laupäeval, 5. detsembril kell 18.00 avatakse ballikülalistele koolimaja uksed ning kell 19.00
algab 132. kooli aastapäeva ball „Müsteeriumite villa“. Ballipileteid saab osta kooli kantseleist ja
huvijuhi kabinetist. Kuni 4. detsembrini maksab pilet õpilastele 6 eurot ja vilistlastele 10 eurot,
5. detsembril on pileti hind vastavalt 10 ja 13 eurot.
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