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Juhtkond tänab 

 õpetajaid Eha Paabot ja Eve Paapi õpilaste 
konkurssideks ettevalmistamise eest. 

Õppetöö 

 I perioodi järelarvestused toimuvad 4. – 10. 
novembrini.  
kolmapäev, 04.11 
kell 14.35 bioloogia ja geograafia õp S. 

Kaarna ja Ü. Seevri – 225 
kell 14.35 inglise keel õp M. Hildebrandt – 

308 
kell 16.00  ajalugu õp I. Pajur – 141 
neljapäev, 05.11 
kell 15.50 matemaatika õp Ü. Hüva, A. Külter, 

K. Orav-Puurand, J. Polikarpus, 
E. Timak – 107 

kell 16.00 saksa keel (suuline) õp M. Matto – 
204 

kell 16.00  vene keel (suuline)  õp. L. Titova – 
302 

kell 16.00 prantsuse keel õp K. Rohtsalu – 309 
reede, 06.11 
kell 14.30 kirjandus õp K. Soodla – 105 
kell 16.00 bioloogia õp O. Maidre – 225 
esmaspäev, 09.11 
kell 16.00  kirjandus õp A. Salo – 107 
kell 16.00 füüsika õp S. Oks – 225 
kell 16.00 kunstiajalugu õp P. Beier - 203 
teisipäev, 10.11 
kell 16.00 eesti keel õp K. Soodla – 105 
kell 16.00 füüsika õp M. Reemann - 213 
kolmapäeval, 11. novembril saavad õnnetunnis 
järelarvestusi sooritada järelarvestuste nädalal 
haigestunud õpilased või need, kellel langes kaks 
järelarvestust samale ajale. 
 5. novembril toimub 3. tunni ajal auditooriumis 
(221) virtuaalne kohtumine USA saatkonnaga, 
millest võtavad inglise keele tunni raames osa 12.a 
ja 12.e klassi õpilased. Kohtumise teemaks on 
presidendivalimised ja USA-Eesti suhted. 
Osavõtjatel palutakse küsimused ette valmistada. 
 Neljapäeval, 5. ja reedel, 6. novembril toimub 
matemaatikaõpetajate poolt organiseeritud 
matemaatikalaager. Väljasõit Kurgjärvele 
5. novembril kell 13.00, tagasi koju tullakse 
6. novembri õhtul.  

 Sellel õppeaastal alustas TÜ Teaduskoolis 
õpinguid 29 meie kooli õpilast, kes osalevad 
kahekümne kahel erineval kursusel. 
Teaduskoolis läbitud kursus arvestatakse kooli 
lõpetamiseks vajalike kursuste hulka, kui läbitud 
kursuse (Teaduskool väljastab tunnistuse) maht 
on vähemalt 1,5 EAP.  

Muudatused tunniplaanis 

teisipäev, 03.11 
10.c 4. tund keemia õp E. Paabo – 217  
11.a 1. tund keemia õp E. Paabo – 217  
11.b 2. tund keemia õp E. Paabo – 217 
 4. tund matemaatika õp E. Timak – 135 

kolmapäev, 04.11 
11.b 1. tund bioloogia õp O. Maidre – 139 
 4. tund muusika õp E. Paap - 220 

neljapäev, 5.11 
10.b 3. tund inimeseõpetus õp U. Saar – 225 
12.b 3. tund matemaatika õp Ü. Hüva – 136 

4. tund füüsika praktikum 
õp M. Reemann – 212, matemaatika 
praktikum jääb ära 

reede, 06.11 
10.a 1. tund inimeseõpetus õp U. Saar – 221 

4. tund ajalugu õp K. Punga - 144 
11.a 2. tund eesti keel iseseisev töö õp A. Salo 

– 135  
11.b 3. tund ajalugu õp I. Pajur - 141 

4. tund matemaatika õp A. Külter - 135 
12.a 3. tund eesti keel (koos 12.b klassiga) 

õp T. Pluum / A. Salo – 102/107 
4. tund füüsika praktikum 
õp M. Reemann – 212, matemaatika 
praktikum jääb  

12.d 1. tund matemaatika õp A. Külter – 135 

Olümpiaadid ja võistlused 

 3. oktoobril toimunud Eesti koolinoorte 
XXVII keemia lahtisel võistlusel osales 
nooremas rühmas 87 õpilast. HTG õpilaste 
tulemused olid järgmised: 10. Jakob Läänemets 
(10.a), 20. Keidi Käärmann (10.c), 43.-46. Ander 
Pavlov (10.a) ja 57. Rainis Puusepp (10.a).  
 9.-10. oktoobril Eesti Muusika- ja 
Teatriakadeemias toimunud vabariiklikul 
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muusikaõpetuse olümpiaadil saavutas Kirke 
Niinemets (11.d) 5. koha. 

Konkursid 

 5. novembril kell 14.45 algab auditooriumis 
(221) iga-aastane inglise keele kõnevõistlus, mida 
korraldavad UPT raames 12.e klassi õpilased 
Grethen Saar ja Susann Vahrušev. Parimatele 
auhinnad! Rohkem infot ja registreerimine 
(tähtaeg 4. november): fb.me/e/574jnZbmc ja 
https://tinyurl.com/htgspeech2020. 
 Rahvusraamatukogu kutsub osalema GIS-päeva 
GIF-piltide tegemise konkursil „Pane kaardid 
elama ja liikuma!“. Tööde esitamise tähtaeg on 
6. november. Täpsem info 
https://www.haridus.nlib.ee/gis-konkurss. 
 AHHAA-keskus pakub võimalust osaleda 
lifehack vidinate konkursil. Tööde esitamise 
tähtaeg on 9. november, täpsem info 
https://www.ahhaa.ee/lifehack?fbclid=IwAR19wk
vcbRi7vREPwkjAqMy-If-X5QcmgNYrP9oK-
4r2QQWJ9VC-c-_lLrg. 
 27. novembril toimub 3. tunni ajal (11.20-
12.35) rahvusvaheline inglise keele võistlus „Best 
in English“. Võistlus on arvutipõhine ja koosneb 
kuulamis-, lugemis- ja grammatikaülesannetest. 
Sel aastal võivad õpilased võistlusel ka oma 
isiklikku arvutit kasutada. Rohkem infot võistluse 
ja auhindade kohta: https://bestinenglish.org/. 
Registreerimine (tähtaeg 16. november): 
https://tinyurl.com/htgbest2020. 
 Kirjandusmuuseum ootab osalema 
kogumisvõistlusel „Kirjad minu elus“. 
Materjalide esitamise tähtaeg on 1. detsember 
2021. Täpsem info 
https://www.kirmus.ee/et/uudised/eesti-
kultuuriloolise-arhiivi-ja-uhenduse-eesti-elulood-
kogumisvoistlus-kirjad-minu-elus. 

Teated 

 Teisipäeval, 3. novembril räägib ajalooringis 
kolonelleitnant Arno Kruusmann Eesti 
rahuvalvajate tööst Afganistanis ja Kosovos, aga 
juttu tuleb välismissioonidest üldisemaltki. Loeng 
sobib väga hästi ka riigikaitse kursusel 
osalenud/osalevatele õpilastele. Ajalooring algab 
kell 16.00 klassiruumis 141.  
 Teisipäeval, 3. novembril kell 16 räägib ruumis 
107 Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskuse 
juhataja Eha Teder õppimisvõimalustest USA 

kõrgkoolides. Üritus on suunatud 11. ja 12. 
klasside õpilastele. 
 Teisipäeval, 3. novembril algusega kell 16.00 
toimub raamatukogu lugemissaalis 
õpilasesinduse koosolek. Arutelule on oodatud 
kõik õpilasesinduse liikmed. 
 Esmaspäeval, 9. novembril kell 10.35 – 11.10 
toimub aulas 12. klasside korduspildistamine 
lõpualbumite jaoks. 
 Kooli meditsiiniõde tuletab meelde, et nii 
hooajaliste infektsioonide kui ka COVID-19 
viiruse levikut aitavad vähendada hea käte ja 
respiratoorne hügieen. Selleks tuleb päeva 
jooksul korduvalt pesta käsi sooja vee ning 
seebiga vähemalt 20 -30 sekundit või teha käte 
antiseptikat (hõõrudes käsi kuni desovahendi 
kuivamiseni). Samuti aitavad respiratoorsete 
viiruste leviku tõkestamisele kaasa piisava 
distantsi hoidmine, selle võimaluse puudumisel 
kaitsemaski kasutamine. Kaitsemaske tuleb 
kanda vastavalt tootjapoolsele juhisele ja 
kasutamisjärgselt visata need märgistatud 
prügikonteinerisse. Koju tuleb jääda 
väiksemategi haigussümptomite korral ning 
vajadusel kontakteeruda oma perearstiga, kes 
annab vastavalt olukorrale edasised juhised. Lae 
alla HOIA-äpp. 
 Kohustus on jääda koju eneseisolatsiooni 10 
päevaks, kui on tõestatud lähikontakt 
koroonapositiivsega. Seejärel tuleb teha 
koroonatest, kui testitulemus negatiivne, võib 
tulla kooli. Tulles välismaalt (perereis, 
spordivõistlus jm) peab tegema 2 koroonatesti – 
tulles ja 7 päeva pärast. Kui need on negatiivsed 
(millest peab teavitama direktorit, 
õppealajuhatajat ja klassijuhatajat), võib tulla 
kooli. 
 Teisipäeval, 27. oktoobril said 12.b klassi 
õpilased osa Euroopa Parlamendi Büroo ja 
Aktiivsete Kodanike Fondi poolt läbi viidud 
demokraatiatrennist. 
 Reedel, 30. oktoobril toimus 12.d klassi 
õpilastele meediapädevuse nädala raames MTÜ 
EMCC videoloeng digitaalses infokeskkonnas 
peituvatest ohtudest. 
 Tartu linnavalitsuse finantseerimisel on koolil 
võimalik 26. oktoobrist kuni jõuludeni pakkuda 
kõikidele õpilastele tasuta hommikuputru, mida 
saab kooli sööklas süüa enne esimest õppetundi 
alates kella 7.30st. Tasuta hommikupudru 
saamiseks tuleb soov registreerida ARNO 
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e-keskkonnas (hommikupuder hinnaga 0), 
analoogiliselt lõunatoiduga.  

Õpetajad 

 Õpetajad Ülle Hüva ja Ehtel Timak viibivad 
õpilastega matemaatikalaagris 6. novembril. 

Sport 

 Tennise GP-etapil Tartus saavutas neidude 
U16-18 vanuseklassis esikoha Viktoria Kleer 
Kliimand (12.d). 
 2019/20 õppeaasta klassidevahelise 
saalihokiturniiri paremusjärjestus kujunes 
järgmiseks: 1. koht 11.d, 2. koht 12.e, kolmas koht 
12.b (klassid eelmise õppeaasta seisuga). 
 Sulgpalli Euroopa meistrivõistlustel võitis Eesti 
juunioride koondis esmakordselt medali - pronksi. 
Meie koolist andis sellesse võitu panuse Oskar 
Männik 10.a klassist. 

Eelteated 

 Neljapäeval, 12. novembril toimub kell 14.45-
16.00 12. kasside ja kell 16.00 -17.15 11. klasside 
õppetöö analüüs. Kõigi aineõpetajate osavõtt on 
soovitatav. 
 Neljapäeval, 12. novembril toimub 
füüsikaolümpiaadi koolivoor. Täpsem info 
füüsikaõpetajatelt. 
 13. novembril kell 14.35 – 15.50 toimub aulas 
Tallinna Tehnikaülikooli rektori Tiit Landi 
loeng 12. klasside õpilastele. Loengus annab ta 
ülevaate õppimisvõimalustest TTÜ-s, räägib 
teadlaseks olemisest ning teaduse osast 
riigijuhtimises. 
 19. novembril kell 17.00-20.00 toimub taas 
HTG heategevuslik kohvikute õhtu, kus klassid 
pakuvad erinevate riikide rahvustoite. Kogu tulu 
annetatakse MTÜ Mondo Kriisifondile. Üritusel 
osalema ning maitseelamusi saama on oodatud 
kogu koolipere!   


