HTG INFO
Juhtkond tänab
 12.d klassi õpilasi Anabel Ainsod, Grete Isabel
Huiki, Markus Laanojat, Mariann Klaassenit,
Stiina-Liis Koddaniporki, Kristofer Robin Kütti,
Ela Lõhmust, Karl-Andreas Meusi, Gerda Pihlet,
Juhan Pikamäed, Mariliis Pärna, Elina Ribelust,
Hipp Saart, Emma Belinda Semilarskit, Trinity
Vaarot, Lotte Vahelaant, Andreas Tristan Vaherit
ja nende klassijuhatajat Mall Mattot 2019. a.
abiturientidele korraldatud lõpuaktuse ja lõpuõhtu
eest.

Õppetöö
 Vabaained
I perioodi vabaained toimuvad:
Ladina keel 3 õp M. Hildebrandt - 220
Majandusõpetus 1 õp Ü. Seevri - 227
Rootsi keel 1 (A-tase, algajatele) õp K. Punga 144
Saksa keel 13 (A-tase, edasijõudnutele)
õp A. Roots - 202
Usundiõpetus 1 õp T. Jürgenstein - 203
 Tunnid toimuvad esmaspäeviti kell 8.00 –
9.15 (1. tund), kolmapäeviti ja neljapäeviti kell
14.25 – 15.40 (5. tund).
 2019/2020. õppeaastal ei avata soovijate
vähesuse tõttu järgmisi kursuseid: füüsika 6.
(loodus- ja humanitaarsuuna õpilastele),
fotograafia (alustatakse 2020/2021), vene keel
7. – 9., Tarun Gidwani kursus ”Contemporary
Indian Society & Culture” (V perioodil).
 Kuna filosoofia 2., ajaloo 9. (kaugete maade
lood), keemia 4. (orgaaniline keemia
humanitaarsuuna õpilastele) ja Tarun Gidwani
inglise
keeles
läbiviidavale
kursusele
”Contemporary Indian Society & Culture” (IV
perioodil) on veel vabu kohti, on
registreerumine nendele kursustele avatud
Stuudiumis kuni 13. septembril kella 21.00.
Kursuste tutvustus on kättesaadav kooli
kodulehel ning lisainformatsiooni saamiseks
on soovitatav pöörduda aineõpetaja poole.
Nimetatud kursuste avamine selgub pärast
lisaregistreerumist.
 I perioodi õnnetunnid toimuvad ruumis 107
26. septembril kell 15.45-16.30, 3. ja 10. oktoobril

Nr 1
9. september 2019
kell 15.45-17.15. Õnnetunde viib läbi õpetaja
Monika Piirimäe.

Muudatused tunniplaanis
neljapäev, 12.09
11.b 1. tund keemia õp E. Paabo - 213
12.b 1. tund ajalugu õp K. Punga - 144
4. tund matemaatika õp K. OravPuurand
- 107
12.c 1. tund matemaatika õp K. OravPuurand - 202
4. tund keemia õp E. Paabo - 217
reede, 13.09
11.a 4. tund keemia õp J. Jõgela - 217
11.b 2. ja 3. tund füüsika õp M. Reemann 202
11.c 2. tund keemia õp J. Jõgela - 217
12.c 1. tund ajalugu õp K. Punga - 144
4. tund bioloogia praktikum M. Kärner
(TÜ) - 225
esmaspäev, 16.09
10.a 5. tund kehaline kasvatus kogu klassil
Tähtvere pargis õp A. Saarva
11.b 3. tund kehaline kasvatus kogu klassil
Tähtvere pargis õp A. Saarva
12.a 4. tund kehaline kasvatus kogu klassil
Tähtvere pargis õp A. Saarva
12.b 2. tund kehaline kasvatus kogu klassil
Tähtvere pargis õp A. Saarva

Olümpiaadid ja võistlused
 Meie kooli õpilased osalesid eelmisel
õppeaastal rahvusvahelistel võistlustel ning
saavutasid järgmised tulemused:
1. Richard Luhtaru (vil 2019) rahvusvaheline astronoomia ja astrofüüsika
olümpiaad
(kuldmedal);
rahvusvaheline
matemaatikaolümpiaad (pronksmedal); Põhjaja Baltimaade füüsikaolümpiaad (kuldmedal);
Balti informaatikaolümpiaad (pronksmedal);
rahvusvaheline
informaatikaolümpiaad
(hõbemedal); Euroopa füüsikaolümpiaad
(kuldmedal);
rahvusvaheline
füüsikaolümpiaad (hõbemedal); EL noorte
teadlaste
konkurss.
2. Toomas Tennisberg (vil 2019) võistkondlik matemaatikavõistlus „Balti Tee“
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(IV koht); Põhja- ja Baltimaade füüsikaolümpiaad;
rahvusvaheline matemaatika-olümpiaad (pronksmedal);
Balti
informaatika-olümpiaad
(hõbemedal);
rahvusvaheline
informaatikaolümpiaad (pronks-medal).
3. Artur Avameri (12.a) - rahvusvaheline
matemaatikaolümpiaad
(hõbemedal);
võistkondlik
matemaatikavõistlus
„Balti
Tee“
(IV koht).
4. Mari Remm (12.c) – „Noored Euroopa
metsades“; rahvusvaheline bioloogiaolümpiaad
(pronksmedal).
5. Jürgen Öövel (12.c) – „Noored Euroopa
metsades“;
Balti
geograafiaolümpiaad
(hõbemedal);
rahvusvaheline
geograafiaolümpiaad (pronksmedal).
6. Denis Petrov (12.c) – „Noored Euroopa
metsades“.
7. Toomas Roosma (12.a) - Balti prantsuse keele
olümpiaad (III koht); Euroopa statistikavõistlus
(võistkondlik I koht).
8. Kirke Joamets (vil 2019) - rahvusvaheline
bioloogiaolümpiaad (hõbe-medal).
9. Hannes Kuslap (vil 2019) - rahvusvaheline
astronoomia ja astrofüüsika olümpiaad (diplom);
Põhjaja
Baltimaade
füüsikaolümpiaad
(hõbemedal);
Euroopa
füüsikaolümpiaad
(hõbemedal); rahvusvaheline füüsikaolümpiaad.
10. Hanna Riia Allas (12.a) - Balti
keemiaolümpiaad (II koht); rahvusvaheline
keemiaolümpiaad (hõbemedal).
11. Andres Sõmer (11.b) - pranglimine (XIV
koht).
12. Jaan Otter (11.b) - pranglimine (I koht).
13.
Jaagup
Tamme
(11.b)
Balti
informaatikaolümpiaad
(pronksmedal);
rahvusvaheline informaatikaolümpiaad.
14. Leonid Zinatullin (12.a) - Põhja- ja
Baltimaade füüsikaolümpiaad; rahvusvaheline
astronoomia ja astrofüüsika olümpiaad.
15. Mihkel Mariusz Jezierski (12.e) – „Euroopa
parim õpilasfirma“ (II koht).
16. Sander Aukust (12.e) – „Euroopa parim
õpilasfirma“ (II koht).
17. Markus Jõeveer (11.b) – „Euroopa parim
õpilasfirma“ (II).
18. Kertu Liisa Lepik (12.a) - Euroopa
statistikavõistlus (võistkondlik I koht).
19. Paul Erik Olli (12.a) - Euroopa
statistikavõistlus (võistkondlik I koht).
20. Hant Mikit Kolk (vil 2019) – rahvusvaheline
lingvistikaolümpiaad (pronks-medal).

21. Anna Talas (vil 2019) - rahvusvaheline
lingvistikaolümpiaad.

Konkursid
 Osale
tulevikutegija
videokonkursil
„Mida teeksid Eesti heaks kolme miljardi
euroga?“. Tööde esitamise tähtaeg on
1. oktoober,
täpsem
info
https://www.tulevikutegijad.ee/.
 Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts
kuulutas välja ajalooalaste uurimistööde
konkursi Presidendi auhindadele. Tööde
esitamise tähtaeg 6. aprill 2020, täpsem info
eays.edu.ee.
 On alanud mõttekonkurss „Mul on üks
mõte“. Kirjatööde esitamise tähtaeg on
15. oktoober,
täpsem
info
http://www.erkf.ee/allfondid/tiina-tammanifond-1.

Teated
 Teisipäeval, 10. septembril toimub kogu
koolipere sügispiknik Taevaskojas. Bussid
väljuvad kell 10.00 Vanemuise alumisest
parklast. Tartusse jõutakse tagasi hiljemalt
kella 16.00ks.
 12. klasside õpilased, kes soovivad
novembris 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.
Eeltestile
registreerimine
aadressil tinyurl.com/CEPT092019 lõpeb täna
kell 18.00.
 Alates 11. septembrist alustab HTG
kooliõde Jaanika Saarepuu tervisekontrolli
läbiviimist 10. klassides.
Täpsem info
edastatakse kooliõe poolt infominutite ajal
igas klassis eraldi enne tervisekontrolli algust,
esimene klass on 10.e.
 Reedel, 13. septembril viienda tunni ajal
tutvustab
arendusjuht
Aare
Ristikivi
ruumis 105 eelmise aasta 11. klasside
rahuloluküsitluse tulemusi. Kõik huvilised
on oodatud.
 Õpetaja Uve Saar ootab reedel, 13.
septembril kell 14.20 auditooriumisse kõiki
õpilasi, kes osalesid kevadel vabaaine
kursusel etikett 2.
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 Ajalooteemalise strateegiamängu „Kaevikud
ja kompromissettepanekud“ arendajad kutsuvad
kõiki huvilisi reedel, 13. septembril kell 14.30
ruumi 141 mänguga tutvuma. Rohkem infot leiab
samanimeliselt Facebooki lehelt.

Õpetajad
 13. ja 14. septembril osalevad õpetajad Eha
Paabo, Jaan Paaver ja Ülle Seevri ning
õppealajuhataja Aime Punga ja direktor Ott
Ojaveer Tallinna Reaalkoolis toimuval reaal- ja
loodusteadusliku hariduse konverentsil. Õpetaja
Aimar
Poom
osaleb
petangi
Euroopa
meistrivõistlustel 16.-23. septembrini.

HTG huviringid
Huviringide esimesed kokkusaamised:
Ajalooring (õp. Aare Ristikivi, Kristiina Punga ja
Indrek Pajur)
Teisipäeval, 17. septembril kell 15.45 ruumis 141
(ajalooklass)
Bridžiklubi (õp. Tiit Hendrik Piibeleht)
Kolmapäeval, 11. septembril kell 14.30 ruumis
135 (matemaatikaklass)
Kunstitrenn (õp. Mari Jõgiste)
Kolmapäeval, 11. septembril kell 15.45 ruumis
203 (sotsiaalainete klass)
Koolileht Miilang (õp. Age Salo)
Reedel, 13. septembril kell 14.20 ruumis 110
(raamatukogu)
Lingvistika (õp. Kristiina Punga)
Esmaspäeval, 16. septembril kell 16.00 ruumis
144 (ajalooklass)
Näitering (õp. Juhani Püttsepp)
Esmaspäeval, 9. septembril kell 16.00 ruumis 105
(emakeeleklass)
Roheliste huviring (abiturient Tuuli Annok)
Neljapäeval, 12. septembril kell 14.20 ruumis 225
(bioloogiaklass)
Segakoor Anima (õp. Eve Paap)
Kolmapäeval, 4. septembril kell 16.00 ruumis 200
(aula) kõik 11. ja 12. klassi Anima liikmed. Õp
Eve Paap soovib saada ettekujutust koori
hetkeseisust.
Esmaspäeval, 9. septembril kell 16.00 ruumis 220
(muusikaklass) kõik 10.c klassi õpilased. Toimub
ettelaulmine. Oodatud on ka huvilised vanematest
klassidest.
Spordiring (õp. Anneli Saarva ja Aimar
Poom) alustavad septembrikuu teisel nädalal.

Esimeses ainetunnis selgitavad õpetajad ringi
sisu ja annavad kätte eri spordialade
treeningtundide ajakava.
Tantsuansambel Tantsutallad (õp. Uve
Saar)
Neljapäeval, 12. septembril kell 16.00 ruumis
228 (võimla) kõik 10. klasside õpilased.
Oodatud on õpilased ka vanematest
klassidest. Toimub avatud treeningtund.
Võitluskunstide ring (õp. Reedik Pääsuke)
Kolmapäeval,
11.
septembril
kell
18.00 ruumis 112 (söökla juures asuv kelder)
Väitlusklubi (õp. Maarja Tambet)
Neljapäeval, 19. septembril kell 16.00 ruumis
221 (auditoorium). Toimub näidisväitlus.
Oodatud on ka huvilised vanematest
klassidest.

Sport
 Suvel
toimunud
veemoto
Eesti
meistrivõistlustel ja Põhjamaade MV saavutas
Kärol Soodla (12.e) paadiklassis GT30 I
koha.
 30. ja 31. augustil toimusid Otepääl Eesti
meistrivõistlused laskesuusatamises, kus
Kerstin Ojavee (12.b) võitis sprindidistantsil
hõbemedali ning ühisstardis tuli Eesti
noortemeistriks.
 Rahvusvahelisel juunioride tenniseturniiril
Kolobrzegis (Poola) jõudis Viktoria Kleer
Kliimand (11.d) paarismängus poolfinaali,
üksikmängus saavutas ta 15. koha.
 Eesti
meistrivõistlustel
petangi
paarismängus võitis kuldmedali õpetaja
Aimar Poom.

Raamatukogu teated
 Kooliraamatukoguhoidjate õppekirjanduse
teabepäevade tõttu on HTG raamatukogu
suletud
järgmiselt:
kolmapäeval, 11. septembril alates kella
11.30st; reedel, 27. septembril alates kella
13.30st; teisipäeval, 1. oktoobril alates kella
11.30st.

Õpilaskogu teated
 Õpilaskogu esimees Riko Piirisild (12.b) ja
aseesimees Denis Petrov (12.c) soovivad
kõikidele
treffneristidele
imelist
uut
kooliaastat ning kutsuvad kokku õpilaskogu!
Esmaspäeval, 9. septembril kell 16.00 toimub
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raamatukogu lugemissaalis õpilaskogu koosolek,
kus valitakse uus juhatus ning tehakse
lühikokkuvõte
eelnevast
aastast.
Uue juhatuse liikmeteks ehk esimeheks ja
aseesimeheks saavad kandideerida vastavalt
11. klassi õpilased ja 10./11. klassi õpilased.
Uueks juhatuse liikmeks kandideerijal tuleb
pidada lühike kõne enda tutvustamiseks ning
pärast kõikide kandidaatide kuulamist toimub
anonüümne hääletus, kus enim hääli saanud
õpilasest saab õpilaskogu esimees, kellel on õigus
ise valida teiste kandidaatide seast aseesimees.
Koosolekul peavad osalema igast klassist
vähemalt 2 esindajat, kellest üks võiks olla
klassivanem.
Lisaks
klassivanemale
on
õpilaskoguga õigus liituda ka kõikidel teistel
õpilastel, kes soovivad kaasa rääkida koolielus
toimuvas ning esindada teisi õpilasi õpilaskogus,
mis on meie kooli kõrgeim õpilasvõimu esindaja.
Loodame teid kõiki esmaspäeval näha ning anda
üle oma vastutusrikkad rollid veel tublimatele ja
tegusamatele kaasõpilastele!

Eelteated
 Kolmapäeval, 18. septembril kell 8.05 – 11.00
toimub
matemaatikaõpetajate
eestvedamisel
matemaatikaolümpiaadi
koolivoor.
Olümpiaadist võtavad osa kõik 10.a ja 10.b klassi
õpilased ning valikuliselt õpilased ülejäänud
klassidest. Olümpiaadil osaleda soovijatel (ka
humanitaar- ja loodusharu õpilastel) palutakse
pöörduda oma matemaatikaõpetaja poole.
 Kõik 12. klassid veedavad 20. septembril
õppepäeva Vargamäel.
 Reedel, 27. septembril kell 14.30 tutvustavad
autokoolid 11. ja 12. klasside õpilastele ruumis
135 õppimisvõimalusi nende koolis.
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