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Koolipere õnnitleb 

 Artur Avameri (12.a), kes saavutas Poolas 
rahvusvahelisel võistkondlikul matemaatika-
võistlusel Eesti võistkonnaga 3. koha; 
 õpetaja Helen Köhlerit kaksikute - poja ja tütre 
sünni puhul. 

Koolipere tänab 

 kõiki vilistlasi, kes töövarjupäeva läbiviimisel 
oma abikäe ulatasid.  

Juhtkond tänab 

 õpetajaid Ülle Hüva, Ave Külterit, Kerli Orav-
Puuranda ja Ehtel Timakut õpilaste 
ettevalmistamise ja tööde parandamise eest viie 
kooli eelvõistlusel matemaatikas; 
 õpetaja Anneli Mägi õpilaste konkursiks 
ettevalmistamise eest;  
 arendusjuht Aare Ristikivi, psühholoog Triin 
Ulsti ja kõiki õpetajaid, kes aitasid kaasa 
töövarjupäeva korraldamisel.  

Õppetöö 

 Õnnetund (90 min) toimub neljapäeval, 
28. novembril kell 15.45 ruumis 107. Õnnetundi 
tuleb registreeruda elektrooniliselt hiljemalt 
26. novembril, registreerimine toimub Stuudiumi 
keskkonnas (menüü all Muu>Registreeri). 
 28. novembril kell 8.00 - 11.00 toimub ruumis 
221 keemiaolümpiaadi koolivoor. Olümpiaadil 
osalevad õpilased lõunatavad kohe pärast 
ülesannete lahendamist või klassile ette nähtud 
vahetunnil ning osalevad 3. ja 
4. tunniplaanijärgses tunnis. Täpsem info 
keemiaõpetajatelt.  
 Laupäeval, 30. novembril toimub inglise keele 
rahvusvaheline eksam ruumides 102, 105, 107 ja 
141.  

Muudatused tunniplaanis 

kolmapäev, 27.11 
11.a 4. tund saksa keel õp M. Matto tundi 

asendab õp A. Roots - 204 
11.c 3. tund saksa keel õp M. Matto tundi 

asendab õp A. Roots - 204 
11.d 3. tund saksa keel õp M. Matto tundi 

asendab õp A. Roots - 204 

neljapäev, 28.11 
10.e 2. tund saksa keel õp M. Matto - 

309/vene keel õp L. Titova - 302 
 4. tund inimeseõpetus õp U. Saar - 221 

reede 29.11 
10.a 4. tund matemaatika õp E. Timak - 135 
10.d 3. tund inimeseõpetus õp U. Saar - 221 

4. tund geograafia õp Ü. Seevri - 227 
10.e 3. tund geograafia õp Ü. Seevri - 227 

4. tund prantsuse keel kogu klassil 
õp K. Rohtsalu - 144 

11.a 2. tund füüsika õp M. Reemann - 213 
11.c 1. tund jääb ära, koolipäev algab kell 9.30 
12.a 3. tund matemaatika (iseseisev töö) 

õp Ü. Hüva - 213 

Olümpiaadid ja võistllused 

 12.-14. novembril toimunud üleriigilisel 
nutiviktoriinil „Nutt tuleb peale“ saavutas 
10.-12. klasside arvestuses võistkond koosseisus 
Karmel Kibena ja Kristian Tigane (11.d) 
kolmanda koha. 
 14. novembril toimunud füüsikaolümpiaadi 
koolivooru tulemused olid järgmised: 
10. klass: 1. Stefan Ehin, 2. Joosep Tamm, 
3. Kaspar Kasemägi (kõik 10.b); 
11. klass: 1. Simon Selg (11.a), 2. Robert 
Kurvits, 3. Joonatan Ristmäe (mõlemad 11.b); 
12. klass: 1. Hanna-Riia Allas, 2. Magomed 
Akhmedov. 
 17. novembril toimus Poolas 
matemaatikavõistlus „Balti Tee“, kus Eesti 
viieliikmelises võistkonnas võistles 12.a klassi 
õpilane Artur Avameri. Võistlusel osales 11 riiki. 
Eesti õpilased saavutasid III koha. 
 Neljapäeval, 21. novembril toimus Nõo 
Reaalgümnaasiumis viie kooli – Tartu Tamme ja 
Miina Härma Gümnaasiumi, Viljandi 
Gümnaasiumi, Nõo Reaalgümnaasiumi ja meie 
kooli võistkondade kohtumine matemaatikas. 
Meie võistkonda kuulusid Anette Hendrikson, 
Paul Jürgens ja Pärl Pind 10.a klassist, Stefan 
Ehin, Peeter Pissarenko, Karl Kristjan Puusepp, 
Hannes Sidorov, Joosep Tamm, Oliver 
Tennisberg ja Helena Varjas 10.b klassist, 
Aleksander Kattel, Roberta Pärna, Simon Selg ja 
Priidik Meelo Västrik 11.a klassist ning Robert 
Kurvits, Laura Lehtme, Joonatan Ristmäe, 
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Andres Sõmer, Jaagup Tamme ja Kaur Veere 11.b 
klassist. 
Treffneristide tulemused olid järgmised: 
10. klass (50 osavõtjat): 1.-4. Anette Hendrikson 
(10.a), 5.-9. Pärl Pind (10.a), Hannes Sidorov, 
Stefan Ehin ja Peeter Pissarenko (kõik 10.b); 
Koolide järjestus: HTG, NRG, VG, MHG, TTG. 
11. klass (50 osavõtjat): 1. Andres Sõmer 
2. Robert Kurvits (mõlemad 11.b), 3. Simon Selg, 
4.-7. Aleksander Kattel, 9. Priidik Meelo Västrik 
(kõik 11.a); 
Koolide järjestus: HTG, VG, NRG, MHG, TTG. 

Konkursid 

 Õpilasi oodatakse osalema holokausti ohvrite 
mälestuspäevale pühendatud kirjandivõistlusel 
„Klooga ja Auschwitz 75 – kuidas see mind täna 
kõnetab?“. Töid oodatakse 10. jaanuarini aadressil 
eli.pilve@mnemosyne.ee. 
 Tähe Noorteklubi kutsub osalema nutisõltuvuse 
teemalisel meemikonkursil. Tööde esitamise 
tähtaeg on 30. november, täpsem info 
https://www.facebook.com/spamprojekt. 
 Kõik on oodatud osalema kodanikupäeva 
viktoriinis. Viktoriin toimub vahemikus 18.-29. 
november, aega küsimustele vastamiseks on 
60 minutit, täpsem info 
https://www.integratsioon.ee/kodanikupaeva-
viktoriin-2019. 
 Reedel, 29. novembril algab kell 11 ruumides 
303 ja 312 rahvusvaheline inglise keele võistlus 
„Best in English“. Osavõtjatel (kes on juba saanud 
võistluse kohta sõnumi) palutakse võtta kaasa 
kõrvaklapid ja olla ettenähtud ruumis kell 10.50.  

Teated 

 Töövarjupäeval, 21. novembril külastasid kooli 
Veeriku Kooli 9. klasside õpilased. 
 25.-28. novembrini toimuvad 
maailmahariduse päevad. Esmaspäeval kell 16 
on kõik huvilised oodatud ruumi 141 vaatama 
filmi „Üks päev Põhja-Koreas“, teisipäeval kell 16 
käsitleb Jaanus Välja sealsamas õiglase 
kaubanduse temaatikat ning kolmapäeval vaatame 
koos Mari Jõgistega filmi „Ouaga tüdrukud“. 
Neljapäeval kell 16 saab ruumis 141 alguse 
aktivismi töötuba, mida viib läbi Mari Jõgiste. 
 Ballieelne seltskonnatantsu kursus 
(standardtantsude eri) toimub sel nädalal erandina 
kolmapäeval, 27. novembril kell 20.00–21.30 
võimlas. 

 Neljapäeval, 28. novembril ning reedel, 
29. novembril viienda tunni ajal toimub ruumis 
303 UPT-21 esimese testi eelne seminar. 
Seminaril käsitletakse testis olevaid teemasid, 
seminarid on sama sisuga ning nendes osalemine 
on vabatahtlik. Osaleda soovivad õpilased 
peavad end registreerima Moodle UPT-21 
kursusel enne kolmapäeva, 27. novembrit 
kella 16. UPT-21 test toimub 2.-6. detsembrini, 
täpsem info on leitav järgmisest infolehest. 
 HTG välkmaleturniir toimub 29. novembril 
kell 14.45 klassis 107. Turniiril on kõigil 
osalejatel võimalik võita auhindu. Täpsem info 
ja registreerumine Facebookis HTG 
välkmaleturniir 2019. 

Õpetajad 

 Direktor Ott Ojaveer viibib 26. novembril 
Tallinnas seminaril. Õpetaja Mall Matto osaleb 
Saksa Keelediplomi eksamikomisjoni töös 
27. novembril, õpetaja Siim Oks viibib 
õpilastega Robotexil 29. novembril.  
 Õpetaja Tiina Niitvägi-Hellamaa tunde 
asendab õpetaja Kristiin Rohtsalu.  
 Õppealajuhataja Aime Punga viibib korralisel 
puhkusel 25. novembrist 2. detsembrini. 

Sport 

 21.-22. novembril toimus Budapestis 
rühmvõimlemise MK 4. etapp. Juunioride 
arvestuses saavutas VK Janika Grisete 6. koha 
(Christina Kodanik 10.b, Roberta Solom 10.d). 
2019 MK-sarja kokkuvõttes saavutasid Grisete 
tüdrukud auväärse 5. koha 32 juuniorrühma seas 
maailmas. Kuld ja hõbe Venemaale, pronks 
Soomele ja neljas koht Bulgaaria rühmale 
juunioride arvestuses. 
 Tartu linna koolide lahtistel frisbee-võistlustel 
sai esikoha HTG. Kooli esindasid Jürgen Öövel, 
Jaagup Savisaar (12.c), Jass Reemann (12.b), 
Kaspar Kasemägi, Kevin Jõe (10.b), Lisete Nukk 
(11.c), Stella Starkopf (11.d), Gerda Metsallik 
(12.e), Ines Edur (11.e).  
 Nelja kooli saalihokiturniir oli HTG-le väga 
edukas. Õpilaste paremusjärjestus: 1. HTG, 
2. Jõgeva Gümnaasium, 3. Lähte 
Ühisgümnaasium, 4. Nõo Reaalgümnaasium. 
Õpetajate paremusjärjestus: 1. HTG, 2. Nõo 
Reaalgümnaasium, 3. Lähte Ühisgümnaasium, 
4. Jõgeva Gümnaasium. 
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Õpilaskogu 

 19. novembril toimus õpilaskogu koosolek, kus 
lisaks õpilaskogu liikmetele osalesid ka direktor, 
õppealajuhataja ja huvijuht. Koosoleku 
põhiteemaks oli „Erinevused põhikoolist 
gümnaasiumisse astumisel“ s.h. selleha kaasnenud 
murekohad. Eelnevalt olid õpilaskogu liikmed 
klassidest mõtteid kogunud. 
Esile toodi järgmisis erinevusi: arvestuste nädalad, 
mida põhikoolis ei olnud, õpetajad ei pea 
stuudiumisse kodutöid märkima, tundides on 
kiirem tempo ja kasutatakse vähem õpikuid, 
õppimismaht on suurem, tunnid on pikemad, 
õpilasel on rohkem vastutust.  
Murekohtadest tulid esile järgmised 
mõtteavaldused, mis muudavad uues koolis 
kohanemise keeruliseks: õpetajad eeldavad, et 
kõik õpilased on samal tasemel ja mäletavad kõike 
põhikoolis õpitut, kool ei soodusta kooli kõrvalt 
töötamist, teemamahukad õppeained nagu 
kunstiajalugu ja ajalugu, AB-kursuste puudus (nt 
vene keel), kehalise tundide hindamine tabeli 
alusel, õpetajate vahetumine. 
Arutelude käigus selgus, et erinevustega tuleb 
õpilastel harjuda. Murekohtadele otsitakse 
lahendusi nii palju kui võimalik ja seletati, miks 
asjad nii on. Küsimuste korral ja selgituste soovil 
palutakse pöörduda mõne õpilaskogu liikme või 
klassivanema poole, kes küsimustele vastata oskab 
ja vajadusel uurib lisainfot. 

Söökla teated 

 Orientiiriks lapsevanematele detsembrikuu 
toiduraha: 
* kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal: 
tava- ja taimetoit 14 päeva x 0.70 eurot = 
9.80 eurot, poisteportsjon 14 päeva x 1.05 eurot = 
14.70 eurot;  
**kui õpilane ei söö arvestuse nädalal: 
tava- ja taimetoit 9 päeva x 0.70 eurot = 
6.30 eurot, poisteportsjon 9 päeva x 1.05 eurot = 
9.45 eurot. 
 Tuletame meelde, et õpilased, kes ei söö 
arvestuste nädalal, peavad ennast süsteemis 
ARNO märkima sellel perioodil puudujaks. 
 Toitlustamist ei toimu 20. detsembril. 

Eelteated 

 7. detsembril toimub Hugo Treffneri 
Gümnaasiumis informaatikaolümpiaadi eelvoor. 
Juhised leiab aadressil: http://eio.ee/. Osavõtuks 

palutakse registreeruda 2. detsembriks 
aadressil: https://forms.gle/JCm2a9QKiLo1iCkk
7. 
 II perioodi arvestused toimuvad 9.-13. 
detsembrini. Klassides, kus on 6 arvestust, 
toimub üks III perioodi esimestes tundides. III 
perioodi alguses toimuvad 
10.c inglise keel õp Erika Hunt 
11.a füüsika õp Siim Oks ja matemaatika õp Ülle 
Hüva  
11.c bioloogia õp Saima Kaarna  
11.e matemaatika õp Ave Külter 
12. klasside eesti keele arvestus (proovieksam) 
toimub reedel, 6. detsembril kell 8.00 – 13.00. 
 CAE eeltest viiakse läbi 12. detsembril 
ruumis 303: 
kell 8.15 – 9.45  11.a, 11.b ja 11.c klasside 
testile registreerunud õpilased; 
kell 10.15 – 11.45 11.d ja 11.e klasside testile 
registreerunud õpilased. 
Eeltestile tulles peab õpilane võtma kaasa 
kõrvaklapid ning teadma oma isikukoodi ja 
meiliaadressi. 
 Arvestuste nädalal on meie kooli õpilastel 
võimalus uisutada Lõunakeskuse liuväljal 9., 
11. ja 13. detsembril kell 9.00–11.45. Sellel 
õppeaastal on uisutamisvõimalus veel üksnes 
13. veebruaril. Kasutage pakutud võimalusi! 
Täpsema informatsiooni saamiseks palutakse 
pöörduda kehalise kasvatuse õpetajate poole. 
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 Kooli ajaloo lisaloeng 10. klassidele toimub 
reedel, 29. novembril kell 14.25–15.40 
auditooriumis. 
 Reedel, 29. novembril kell 17.00 algab kooli 
võimlas 38. vilistlasturniir korvpallis ja jätkub 
laupäeval, 30. novembril kell 10.00. 
 Laupäeval, 30. novembril kell 12.00 algab 
aulas 2010. ja 2020. aasta lendude kohtumine. 
Kõik abituriendid, kes ei soorita CAE eksamit 
inglise keeles, on kohtumisele väga oodatud! 
 Pühapäeval, 1. detsembril kell 10.00 algab 
kooli võimlas 4. vilistlasturniir saalihokis. 
 Esmaspäeval, 2. detsembril kell 16.00 algab 
ruumis 220 kooli ajaloo viktoriin 10. klassidele 
(5-liikmelised võistkonnad). 


