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Juhtkond tänab 

 12.e klassi õpilasi ja nende klassijuhatajat Age 
Salo, kes aitasid ette valmistada ning läbi viia 
2020. aasta abiturientide lõpuaktust A. Le Coqi 
Spordimajas. 

Õppetöö 

 Reedel, 11. septembril 5. tunni ajal kell 14.40 -
15.55 toimub auditooriumis õppealajuhataja 
infotund 11. klasside õpilastele.  
 I perioodi vabaainete tunnid toimuvad 
esmaspäeviti kell 8.00 – 9.15 (1. tund),  
kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 14.40 – 15.55 
(5. tund) järgmistes klassiruumides: 
Majandusõpetus 1 õp Ülle Seevri - 227 
Matemaatika 16 (12.d ja 12.e klassi õpilastele) 
õp Ave Külter ja Ehtel Timak - 135 
Rootsi keel 4 (A-tase, edasijõudnutele) 
õp Kristiina Punga - 144 
Saksa keel 8 (B-tase, DSD II eksami 
ettevalmistus) õp Mall Matto - 204 
Usundiõpetus 1 (loodus- ja reaalsuuna õpilastele) 
õp Toomas Jürgenstein - 203 
I perioodil ei avata füüsika vabaaine kursust ja 
saksa keele kursust edasijõudnutele. Saksa keele 
kursus hakkab toimuma üle aasta ja kursus 
avatakse 2021/2022. õppeaastal. 
 11. ja 25. septembril toimuvad Eesti 
Maaülikoolis kevadel ära jäänud toiduainete 
tehnoloogia praktikumid 12. c klassi õpilastele. 
11. septembril kell 11.30 – 17.30 Kreutzwaldi 56/5 
25. septembril kell 11.30 – 14.30 Kreutzwaldi 56/5 
NB! Kaasa tuleb võtta vahetusjalatsid! 
 Õpilased, kes kevadel osalesid DSD I eksamil, 
saavad enda tulemuse kohta täiendavat infot 
õp Mall Matto käest. 
 12. klasside õpilased, kes soovivad novembris-
detsembris sooritada CAE eksami, peavad 
eelnevalt läbima eeltesti (CEPT) septembrikuus. 
Test toimub kokkuleppel inglise keele õpetajaga 
ainetunni ajal. Teadma peab isikukoodi ning kaasa 
tuleb võtta kõrvaklapid. 
11. klassid sooritavad CAE eeltesti vahemikus 7.–
22. detsember 2020. 
 
 

Olümpiaadid ja võistlused 

 29.-30. augustil toimunud Euroopa 
geograafiaolümpiaadil (osales 14 riiki) sai 
Jürgen Öövel (vil 2020) 2. koha ja kuldmedali.  

Konkursid 

 Õpilasleiutajate riikliku konkursi tähtaeg on 
15. oktoober, täpsem info: 
https://www.etag.ee/tegevused/konkursid/opilasl
eiutajate-konkurss. 
 Kõiki huvilisi oodatakse osalema 
ajalooalaste uurimistööde konkursil Eesti 
Vabariigi Presidendi auhindadele. Tööde 
esitamise tähtaeg on 6. aprill 2021. 
 Tiina Tammani fond kutsub osalema 
mõttekonkursil „Mulle meeldib see väike asi“. 
Tööde esitamise tähtaeg on 15. oktoober, täpsem 
info http://www.erkf.ee/taotlejale/allfondid-
sellel-jagamisel. 

Teated 

 Õpilastel on hommikul koolimajja 
sisenemiseks avatud mõlemad hooviuksed. 
Pärast tunnikella helisemist 1. tundi lukustatakse 
kangialusele lähem hooviuks ja see jääb terveks 
päevaks suletuks. Koolipäeva lõppedes on 
õpilastel võimalik koolimajast lahkuda kas teise 
hooviukse või peaukse kaudu. Kell 16.30 
suletakse ka teine hooviuks, siis on majja 
võimalik siseneda ja väljuda ainult peaukse 
kaudu. Seda kõike tehakse õpilaste ja 
koolitöötajate turvalisuse tagamiseks, sest me ei 
tohi kunagi unustada, et koolimaja asub 
kesklinnas. 
 Alates teisipäevast, 8. septembrist saab 
koolisööklas süüa ainult õpilaspileti alusel. Enam 
ei ole vajadust vihiku järele, kuhu möödunud 
nädalal märkisid need õpilased oma nimed, 
kellel mingil põhjusel ei olnud 
õpilaspiletit (kaasas). 11. ja 12. kl. õpilased, 
kellel õpilaspilet kadunud, peavad pöörduma 
kooli sekretäri poole uue pileti saamiseks. 
 Ajalooring ootab kõiki huvilisi 
avakohtumisele 8. septembril kell 16 ruumis 141. 
Räägime eeloleva õppeaasta plaanidest ning 
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Sirli Sildever (11.e) jagab oma muljeid 
vahetusaastast USAs. 
 Septembris algab kümnendate klasside õpilaste 
tervisekontroll. Kooliõde Jaanika Saarepuu 
tutvustab tervisekontrolli sisu igas klassis eraldi 
vahetult enne tervisekontrolliga alustamist. 
Lisainfo saamiseks võib pöörduda kooliõe poole 
ka isiklikult (ruum 205). 
 Treffneristi ABC 10. klassi õpilastele: 
kohtumine õpilasnõustaja ja kooli psühholoogiga. 
Ootame teid:  
10.a – E, 07.09 I söögivahetund, ruum 105; 
10.b – E, 07.09 II söögivahetund, ruum 227; 
10.c – T, 08.09 II söögivahetund, ruum 139; 
10.d – T, 08.09 I söögivahetund, ruum 105; 
10.e – K, 09.09 I söögivahetund, ruum 221. 
 Näiteringi esimene kohtumine on 
16. septembril kell 14.45 ruumis 105. Täpsem info 
draamaõpetuse ja avaliku esinemise huviringi 
kohta on kooli kodulehel. Nendel õpilastel, kellel 
esimesel korral kohale tulla ei ole võimalik, kuid 
soov osaleda on, palub juhendaja õp Anett 
Pullerits endale e-kiri saata. 

Klasside tegemised 

 4. septembril toimus 10.d klassi ööakadeemia. 

Õpilaskogu teated 

 Õpilaskogu juhid kutsuvad (potentsiaalseid) 
klassivanemaid ning abiklassivanemaid 
teisipäeval, 8. septembril kell 16 raamatukogu 
lugemissaali. Toimub avatud infotund, kus 
tutvustatakse ÕK (juhatuse) tööd.  
 Õpilaskogu esimene ametlik koosolek toimub 
esmaspäeval, 14. septembril kell 16.20 
raamatukogu lugemissaalis, kus valitakse ka uus 
õpilaskogu juhatus. Täpsem info kandideerimise 
kohta toimub 8. septembri infotunnis. 

Sport 

 Oskar-Filip Tammik (12.c) uuendas suvel 
korduvalt kooli rekordeid. 6 kg vasaraga on uus 
tippmark 62.53 m, meeste vasaraga (7,26 kg) 
56.15 m. 1,75 kg kettaga on uus rekord 46.57 m. 
Lisaks sai ta nii Eesti kui Balti riikide 
meistrivõistlustel vasaraheites ning kettaheites 
kolmanda koha. 
 Õpetaja Aimar Poom saavutas petangi Eesti 
meistrivõistlustel paarismängus teise ning trios 
esikoha. Lisaks võitis ta Baltimaade 
üksikmänguturniiril parima eestlasena 2. koha. 

Huviringid 2020/2021. õ-a 

Huviringide esimesed kokkusaamised toimuvad 
järgmiselt: 
Ajalooring (õp Aare Ristikivi, Kristiina Punga 
ja Indrek Pajur) - teisipäeval, 8. septembril kell 
16.00 ruumis 141 (ajalooklass). 
Bridžiklubi (vil. Riko Piirisild) - kolmapäeval, 
9. septembril kell 15.15 ruumis 135 (matemaa-
tikaklass). 
Koolileht Miilang (õp Age Salo) - neljapäeval, 
10. septembril kell 15.30 ruumis 110 (raamatu-
kogu). 
Kunstitrenn (õp Raimond Lepiste) - kolma-
päeval, 9. septembril kell 14.45 ruumis 203 
(sotsiaalainete klass). 
Lingvistika (õp Kristiina Punga ja vil. Ulla 
Meeri Petti) - esmaspäeval, 14. septembril kell 
16.00 ruumis 144 (ajalooklass).  
Näitering (õp Anett Pullerits) - kolmapäeval, 
16. septembril kell 14.45 ruumis 105 
(emakeeleklass). 
Roheliste huviring (õp Ott Maidre) - reedel, 
11. septembril kell 14.45 ruumis 225 (bioloogia-
klass). 
Segakoor Anima (õp Eve Paap) - Ettelaulmised 
koori ehk koorikatsed toimuvad järgmiselt: 
esmaspäeval, 7. septembril kell 16.15 ruumis 
220 – 10.d; 
teisipäeval, 8. septembril kell 16.00 ruumis 220 – 
10.c;  
kolmapäeval, 9. septembril kell 14.45 ruumis 
220 – 10.e.  
10.a ja 10.b klassi ettelaulmised toimuvad tunnis. 
Kolmapäeval, 9. septembril kell 16.00 koguneb 
kogu segakoor ruumi 221, kuhu on oodatud 
lauluhuvilised ka vanematest klassidest. 
Spordiring (õp Anneli Saarva ja Aimar Poom) 
alustab septembrikuu teisel nädalal. 
Esimeses ainetunnis selgitavad õpetajad ringi 
sisu ja annavad kätte eri spordialade 
treeningtundide ajakava.  
Tantsuansambel Tantsutallad (õp Uve Saar ja 
Trine Uusen) - neljapäeval, 10. septembril kell 
16.00 ruumis 228 (võimla) kõik 10. klasside 
õpilased. Oodatud on õpilased ka vanematest 
klassidest. Toimub avatud treeningtund. 
HTG sümfooniaorkester Lõbusad noodid 
(11.d klassi õpilane Kirke Niinemets) - 
kolmapäeval, 9. septembril kell 18.00 ruumis 
200 (aula). 
Võitluskunstide ring (õp Reedik Pääsuke) - 
kolmapäeval, 11. septembril kell 18.00 ruumis 
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112 (söökla all asuv kelder). 
Väitlusklubi (vil. Brett-Peter Rästas) - 
neljapäeval, 17. septembril kell 16.00 ruumis 221 
(auditoorium). Toimub näidisväitlus. Oodatud on 
ka huvilised vanematest klassidest. 

Eelteated 

 Teisipäeval, 15. septembril on ülekooliline 
sügispiknik Emajõe ääres. Sel päeval on tunnid 
lühendatud. 
 16. septembril kell 15.00-18.00 toimub UPT 
raames „seebihoki“ turniir Tähtvere spordipargis. 
Osalema on oodatud kõik klassid ja ka õpetajad. 
Küsimuste korral võib pöörduda Liis Rossneri või 
Piia Kängsepa (12.C) poole. Täpsem info 
Facebooki üritusel: 
https://facebook.com/events/s/seebihoki-turniir-
htg-opilaste/1231756063697520/?ti=as. 
Registreeruda saab: 
https://forms.gle/RexTRctPeVjrmFWn6. 
 Reedel, 18. septembril 5. tunni ajal toimub 
auditooriumis 11. klassidele UPT-22 avaloeng. 
Osavõtt kohustuslik. 

Kõvernaelad 

 2020. a lõpuaktusel teatavaks tehtud 
Kõvernaelte saajad 
Abituriendid: 
Maailmarändur Kristo (keegi kunagi ei tea, kus ta 
on, kellega ta on ja miks ta tunnis pole) - Paul 
Kaasik 
Edward von Lõngus (salapärane kunstihing; tema 
kirjeldamiseks pole vaja sõnu, sest looming räägib 
enda eest) - Kadri Joala 
Fred Jüssi (tõsine loodusemees, kes teab kõiki 
samblaid ja kuuleb linnud laulu järgi ära) - Mari 
Remm 
Miina Härma (muusika on tema emakeel ja tema 
südamesse saab noodivõtmega) - Aurora Ruus 
Maango ja Tuvi (ikooniline paarike, kes käib koos 
tulest ja veest läbi) - Jaagup Savisaar ja Säde 
Kannumäe 
Kristjan Jaak Peterson (ehtne luuletajahing, kes 
jalutab sinuga kasvõi Riiga) - Denis Petrov 
Jaan Poska (tõeline aktivist ja diplomaat, teab 
maailma asjade kohta kõike) - Karl-Martin 
Voovere 
Valdis (tema lihtsalt ei ole siit planeedilt) - Leonid 
Zinatullin 
Brigitte Susanne Hunt (kõige seksikam tütarlaps) - 
Säde Kannumäe 

Erki Nool (ta on spordimees, seksikas kui 
Ladina-Ameerika tants ning vastus igale 
küsimusele) - Robert Paju 
Seidi (suunamudija ja sotsiaalmeediamõjur) - 
Susanna Peterson 
Uku Suviste (ta püüab ja püüab, aga miskipärast 
pole õnn kunagi tema poolel) - Uku Zingel 
Kaval-Ants (tema saab igast olukorrast 
kavalusega välja) - Laura Martinson 
Krõõt (tugev ja töökas; pigem sureb, kui annab 
alla) - Merily Keskküla 
Onu Eduard Lottest (tal on uskumatu võime asju 
kaotada, mistõttu on ta suurepärane 
peitusemängus) - Andrea Jagur 
Õpetajad: 
Sibul (tal on sada kihti ja igaüks ajab nutma, aga 
ometi ilma temata ei saa)  - Priidu Beier 
Esimese vahetunni kohv (ükskõik, kui väsinud sa 
ka ei ole, nakatab ta ikka oma energiaga ja paneb 
vere soontes kiiremini voolama) - Helen Köhler 
Crème brülee (pealt paistab karm, ent kui koor 
murda, on sisu pehme ja magus) - Eha Paabo 
Pekaanipähklirull (lihtsalt üdini hea) - Kerli-
Orav Puurand 
Banaanijogurt (teda saab väga harva, aga ta on 
alati oodatud) - Toomas Jürgenstein 
Surra-murra (keegi ei saa päris täpselt aru, mis ta 
on ja mida ta ütleb, aga see on hea, aga sa ei saa 
nagu aru, miks see sulle meeldib, aga ometi sa 
tahad veel…) - Toomas Jürgenstein 
Böfstrooganov (kindel valik, tema peale saab 
alati loota ning ta pakub sulle täpselt seda, mida 
vajad) - Kerli-Orav Puurand 


