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Õppetöö

Muudatused tunniplaanis

 I perioodi õnnetunnid toimuvad 24. septembril
(45 min) ja 1. ning 9. oktoobril (90 min) kell
16.00-17.30. Õnnetunde viib läbi õpetaja Monika
Piirimäe.
 Reedel, 18. septembril 1. tunni ajal toimub
kõikidele 11. klassi õpilastele auditooriumis
uurimistööde sissejuhatav loeng.
 Reedel, 18. septembril sõidavad 12. klasside
õpilased õppekäigule Vargamäele. Kaasa
sõidavad klassijuhatajad Anneli Saarva, Aimar
Poom, Eha Paabo, Age Salo ja aineõpetajad
Toomas Jürgenstein, Indrek Pajur, Monika
Piirimäe ja Tiina Pluum. Väljasõit on Vanemuise
alumisest parklast kell 8.00. 12.e klass sõidab välja
kooli juurest kell 8.15.
 Kuna inglise keele 8., 9. ja 10. kursusel
osalemine on HTG õppekava kohaselt 12. klasside
õpilasele
vabatahtlik,
palutakse
hiljemalt
16. septembriks 12. klasside õpilastel inglise keele
õpetajatele teatada nimetatud kursustel osalemisest
või osalemise loobumisest. Kui õpilane on
kursusele registreerunud, on selle läbimine
kohustuslik.
2021.a. kevadel inglise keele riigieksamit
sooritada sooviv õpilane on kohustatud osalema
inglise keele 10. kursusel.
Kõik õpilased, kes loobuvad mõnest kursusest
(mida lubab kooli õppekava), peavad osalema
vabaainete kursustel arvestusega, et kooli
lõpetamiseks on vaja läbida 96 kursust, sh kõik
riiklikus
õppekavas
ettenähtud
kursused.
Küsimuste tekkimisel palutakse pöörduda
õppealajuhataja poole.
 2020/2021. õppeaastal ei avata soovijate
vähesuse tõttu järgmiseid vabaainete kursuseid:
filosoofia 2., füüsika 6. (humanitaar- ja
loodussuuna õpilastele), saksa keel 10., 11. ja
12. kursus (A-tase, algajatele), usundiõpetus 3.,
vene keel (A-tase, algajatele). Õpetaja Joana
Jõgela juhendataval praktilise kodukeemia
(osalisel) e-kursusel on veel mõned vabad kohad
ning bioloogia 5. kursuse (humanitaar- ja
reaalsuuna õpilastele ettevalmistus koolieksamiks
ning kõrgkooli astumiseks) avamine otsustatakse
2021.a. jaanuaris.

Reede, 18.09
10.c 1. tund bioloogia õp S. Kaarna - 202
4. tund jääb ära
10.d 2. tund eesti keel õp K. Soodla - 105
4. tund inimeseõpetus õp U. Saar - 221
10.e 2. tund inimeseõpetus õp U. Saar - 221
4. tund jääb ära
11.a 1. tund UPT avaloeng auditooriumis
2. tund matemaatika õp E. Timak - 135
4. tund matemaatika õp E. Timak - 135
11.b 1. tund UPT avaloeng auditooriumis
4. tund bioloogia õp O. Maidre - 225
11.c 1. tund UPT avaloeng aatriumis, füüsika
tundi ei toimu
11.d 1. tund UPT avaloeng auditooriumis
4. tund jääb ära
11.e 1. tund UPT avaloeng auditooriumis
3. tund iseseisev töö matemaatikas õp A.
Külter - 102
4. tund matemaatika õp A. Külter - 139
12.abcde tunde ei toimu. Õpilased on õppekäigul
Vargamäele.

Konkursid
 Projekt Targalt internetis kutsub osalema
õpilasvõistlusel „Valede jaht“, mille raames
oodatakse ümber lükkama internetis levivat
valeinfot. Tööde esitamise tähtaeg on
20. oktoober,
täpsem
info:
https://www.targaltinternetis.ee/valedejaht.
 Huvilistel
on
võimalik
kandideerida
28. septembrini osalemaks ETV teadusvõistlusel
RAKETT69 https://rakett69.ee/. Eelvoorud
leiavad aset 3.-5. oktoobril, seekord Tallinnas,
Proto Avastustehases.

Teated
 Õpilaskogu esimene koosolek toimub täna,
14. septembril
kell
16.20
raamatukogu
lugemissaalis. Koosolekul toimub ka uue
juhatuse
valimine.
Oodatud
on
kõik
klassivanemad ja abiklassivanemad!
 Seoses
õppekirjanduse
kirjastuste
teabepäevadega suletakse raamatukogu:
kolmapäeval, 16. septembril kell 11.30,
teisipäeval, 29. septembril kell 11.30,
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kolmapäeval, 30. septembril kell 13.30.
 Teisipäeval, 15. septembril toimub ülekooliline
sügispiknik Emajõe ääres.
Tunnid on sel päeval lühendatud ja toimuvad
järgmiselt:
1. tund 08.05 - 08.50
2. tund 09.00 - 09.45
3. tund 09.55 - 10.40
4. tund 10.50 - 11.35
5. tund 11.45 - 12.30
12.30 - 13.00 matk Emajõe äärde
12.45 - 13.30 kehakinnitamine ehk lõunasöök
Emajõe ääres
13.30 - 15.00 erinevad võistlused
15.00 - 15.30 klassidevaheline köievedu
15.30 - 16.00 tagasimatk koolimajja
Selga sportlik riietus!
 HTG Roheliste ring kutsub treffneriste osalema
Maailmakoristuspäeval. Sel puhul minnakse
neljapäeval, 17. septembril peale 5. tundi
Toomemäele just väikest prügi koristama
(suitsukonid jne). Võta kodust kaasa saia-leiva
ümbriskott või vana poekilekott ning töökindad.
Koguneme kell 16.00 peaukse ees ja suundume
siis üheskoos Toomemäele!
 Huvijuht Uve Saar ootab esmaspäeval,
21. septembril kell 12.30 kõiki abituriente
auditooriumisse, et rääkida kooli lõpumärgi
tellimisest.
 Oleme koolile õppetöö läbiviimiseks ostnud
(linnavalitsuse
rahalisel
toel,
võimaliku
distantsõppe tuleku tarbeks) 20 veebikaamerat ja
11 graafikalauda.

Västrik (12.a), Märten Kala, Johan Tamm, Talis
Timmi (kõik 12.c).
 Tartumaa 3-3 korvpalliturniiril saavutasid
HTG noormehed 4. koha. Kooli esindasid Märt
Kilgi (11.a), Richard-Sven Rivik (11.b), Joonas
Lepp (11.b) ja Christofer Kalda (12.b).
 12.
septembril
toimunud
Tartumaa
suvemängudel saavutas Karl Mattias (10.b)
esikoha ujumises (50 m vabalt, rinnuli, liblikat ja
100 m kompleksi).

Eelteated
 Teisipäeval, 22. septembril kell 8.05-11.00
toimub matemaatikaolümpiaadi koolivoor,
millest võtavad osa kõik 10.a ja 10.b klasside
õpilased ning valikuliselt õpilased ülejäänud
klassidest. Olümpiaadil osaleda soovijatel (ka
humanitaar- ja loodussuuna õpilastel) palutakse
pöörduda oma matemaatikaõpetaja poole.

Koolipere õnnitleb


õpetaja Olga Titovat tütre sünni puhul!

Sport
 Eesti meistrivõistlustel sõudmises esines väga
tublilt 12.a klassi õpilane Helene Dimitrijev, kelle
saavutused olid järgmised: naiste ühepaadil 2.
koht,
naiste
kahepaadil
2.koht,
naiste
paarisaerulisel
neljapaadil
2.koht,
naiste
üksiaerulisel neljapaadil 2.koht ja naiste
kaheksapaadil 1.koht. Mark Theodor Jalakas
(12.a) saavutas meeste üksikaerulisel neljapaadil
3. Koha.
 Tartu koolide murdmaateatejooksu võistlustel
10x500m saavutas meie kooli võistkond
ülekaaluka esikoha. Võistkonda kuulusid: Triine
Ottender (10.d), Emma Kuuse (10.e), Käroliina
Kask (11.c), Marit Kutman, Rute Reemann
(mõlemad 11.d), Kadi-Liis Hansen, Ott Eric
Ottender, Lauri Leppik (kõik 12.b), Priidik Meelo
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