HTG INFO
Juhtkond palub kõikidel õpilastel kanda maske, hoidmaks
enda, kaasõpilaste ja koolitöötajate tervist
Juhtkond tänab
 õpetaja
Saima
Kaarnat,
kelle
SA Keskkonnainvesteeringute
Keskusele
kirjutatud projektitaotlus „HTG loodussuuna
välipraktikumid 2021“ sai positiivse vastuse.

Õppetöö
 Teisipäeval, 1. detsembril kell 9.00–13.00
toimub auditooriumis viie kooli eelvõistlus
matemaatikas, kus ülesandeid lahendab meie kooli
võistkond – kümme 10. klassi ja kümme 11. klassi
õpilast. Olümpiaadil osalevatel õpilastel palutakse
kohale tulla kell 8.45, lõunatada saab kohe pärast
ülesannete lõpetamist. Sel päeval palutakse 10. ja
11. klasside õpilastel auditooriumi ees kuni kella
13.30ni lauatennist mitte mängida, et mitte
segada olümpiaadiülesandeid lahendavaid õpilasi.
 2. detsembril toimub ruumides 308, 309 ja 312
riigieksamiga võrdsustatud inglise keele CAE
rahvusvahelise eksami suuline osa. 10. ja
11. klasside õpilastele on nimetatud päeval suletud
kolmanda korruse puhkeruum ning tundide ajal
pääs kunstiklassi.
 Laupäeval, 5. detsembril toimub ruumides 105,
107, 221, 206 ja 303 rahvusvahelise inglise keele
CAE eksami kirjalik osa. Eksami sooritajatel
tuleb kohal olla hiljemalt 9.30. Koolimaja
avatakse eksaminandidele kell 9.00, teistele
õpilastele on koolimaja suletud.
 II perioodi viimane õnnetund (90 minutit)
toimub neljapäeval, 3. detsembril kell 15.50
ruumis 107. Õnnetundi registreerumine toimub
Stuudiumi
keskkonnas
(menüü
all
Muu>Registreeri) 1. detsembri hilisõhtuni.
 II perioodi arvestused toimuvad 7.-11.
detsembrini. Arvestuste nädalal ei helise koolikell,
tundide ajad on muudetud. Kõikidel õpilastel
palutakse arvestuste nädalal säilitada koolimajas
(eriti aatriumis) vaikus.
Tundide ajad arvestuste nädalal:
1. tund
8.15 – 9.45
2. tund
10.15 – 11.45
3. tund
12.15 – 13.45
4. tund
14.15 – 15.45
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 Arvestuste nädalal toimuvad vabaainete
tunnid esmaspäeval, 7. detsembril kell
8.15-9.45, v.a. 10. klasside eesti keele ab-kursuse
õp A. Pullerits
 tunnid,
mis
toimuvad
kolmapäeval,
9. detsembril ja neljapäeval, 10. detsembril kell
14.15–15.45.
 11.d ja 11.e klassil on sellel perioodil arvestus
kuues õppeaines. Seetõttu toimub reedel,
4. detsembril
11.d 3. tund ajaloo arvestus õp I. Pajur – 141
11.e 1. tund saksa ja vene keele arvestus
õp M. Matto ja L. Titova – 204/302.
 Kooli
lõpueksami
osana
toimuvad
11.a klassil füüsika 5., 11.b klassil bioloogia 2.
ja 11.e klassil ajaloo 5. ning keemia 3. kursuse
arvestused.
 UPT-21 teine kaitsmine toimub 4., 10. ja
11. detsembril.
 Arvestuste nädalal on söökla avatud kell
7.45-14.30
 Tänu Tartu linnavalitsusele on meie kooli
õpilastel võimalik arvestuste nädalal 8.-11.
detsembrini
kell
10.00-11.45
uisutada
Lõunakeskuse siseliuväljal. Koolile eraldatud
ajal on riietus- ja duširuumide kasutamine tasuta,
uiskude laenutamise eest tuleb tasuda 1 euro.
Igale klassile on arvestuste nädala plaanis
määratud uisutamiseks küll kindel päev, kuid kui
arvestuste graafik lubab, võib ka teistel päevadel
meie koolile ette nähtud ajal uisutama minna.
Kui klassil on suuline arvestus, on mõistlik
koostada vastamise ajagraafik nii, et need, kes
soovivad uisutada, saavad seda teha. Kasutage
ära kõik võimalused! Täpsema informatsiooni
saamiseks palun pöörduge kehalise kasvatuse
õpetajate poole.
10.a N. 10.12
R. 11.12
10.b K. 09.12
N. 10.12
R. 11.12
10.c K. 09.12
N. 10.12
R. 11.12
10.d T. 08.12
10.e K. 09.12
R. 11.12
11.a T. 08.12
N. 10.12
R. 11.12
11.b K. 09.12
N. 10.12
11.c K. 09.12
11.d T. 08.12
K. 09.12
11.e T. 08.12
K. 09.12
N. 10.12
12.a N. 10.12
R. 11.12
12.b T. 08.12
N. 10.12
R. 11.12
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12.c N. 10.12
R. 11.12
12.d T. 08.12
N. 10.12
R. 11.12
12.e T. 08.12
N. 10.12
R. 11.12
 III
perioodi
tunniplaan
valmib
11. detsembriks.
 III perioodil toimuvad vabaained
keemia ab-kursus (kohustuslik 10. klasside
õpilastele, kellel keemia 1. kursus ebaõnnestus) õp
J. Jõgela -217
prantsuse keel 5 õp K. Rohtsalu – 309
rootsi keel 6 õp K. Punga – 144
saksa keel 14 õp M. Matto – 204
Esimene tund toimub esmaspäeval, 14. detsembril
kell 8.00.
Inimene ja õigus õp A. Ristikivi kursuse esimene
tund toimub kolmapäeval, 16. detsembril kell
14.35 ruumis 221.

Muudatused tundide ruumiplaanis
teisipäev, 01.12
10.a 2. tund inglise keel õp M. Hildebrandt –
301; õp S. Sagar – 102; õp Ü. Roostoja –
302
3. tund kunstiajalugu õp P. Beier – 220
4. tund inimeseõpetus õp U. Saar - 221
10.b 1. tund inglise keel õp M. Hildebrandt –
301
3. tund inglise keel õp E. Hunt – 220;
õp Ü. Roostoja – 302
10.c 3. tund inglise keel õp E. Hunt – 220;
õp Ü. Roostoja – 302
10.d 3. tund inglise keel õp E. Hunt – 220;
õp Ü. Roostoja – 302
10.e 2. tund inglise keel õp M. Hildebrandt –
301; õp S. Sagar – 102; õp Ü. Roostoja –
302
4. tund prantsuse keel õp K. Rohtsalu – 302
PK/c4 5. tund prantsuse keel õp K. Rohtsalu - 302
reede, 04.12
12. klassidel juhendatud distantsõpet ei toimu.
Õpilased valmistuvad inglise keele CAE eksamiks.

Olümpiaadid ja võistlused
 Kodanikuhariduse programmi Minu riik ja
Euroopa Komisjoni Eesti esinduse korraldatud
esseekonkursil „Minu Euroopa“, kuhu laekus
167 tööd, pälvis Ingrid Veermäe (12.a)
ergutuspreemia.

Konkursid
 7.-13.
detsembrini
toimub
võistlus
„Salakeel II“, mis põhineb meediatekstide

mõistmisel.
Täpsem
info
https://eoppekeskus.ee/viktoriinid/voistlus-salakeel-ii.
 MTÜ Mondo kutsub noori osalema
kunstiprojektis #RändEST. Rändeteemalisi
plakateid oodatakse 13. detsembriks, täpsem
info
https://maailmakool.ee/uudised/randeteemalinekunstiprojekt.
 1. novembrist kuni 15. detsembrini toimub
eestikeelse teaduse populariseerimiseks ja eesti
teaduskeele edendamiseks läbiviidav Vikipeedia
artiklikonkurss.
Täpsem
info
https://et.wikipedia.org/wiki/Vikipeedia:Teadus_
Vikipeediasse_2020.

Teated
 Teisipäeval, 1. detsembril kutsub ajalooring
vaatama mängufilmi „Detsembrikuumus“, mis
räägib 1924. aasta 1. detsembri kommunistide
mässust. Alustame kell 16 ruumis 141.
 Täna õhtul, 30. novembril lähevad
etiketiõpetuse raames pidulikule õhtusöögile kell
18.00 restorani Vilde ja Vine 10.b kl. õpilased ja
homme, 1. detsembril 10. a klassi õpilased.
 Kooli 137. aastapäeva tähistame reedel,
18. detsembril. Täpsem plaan ilmub järgmises
infolehes.
 Järgmine infoleht ilmub 14. detsembril.

Õpilased
 Teisipäeval, 24. novembril osalesid Alex Aus,
Jasmin Saar ja Stella Starkopf (kõik 12.d)
UNESCO ühendkoolide virtuaalses ümarlauas,
kus
arutati
maailmahariduse
temaatika
käsitlemist Eesti koolides.

Söökla teated
 Palume kõikidel õpilastel igapäevaselt
hoolitseda (eriti arvestuste perioodil 7.-11.
detsembril), et ARNOs kajastuks lõunatoidu
sööjatest tõene seis - sh. söögilt oleksid maha
võetud kõik need õpilased, kes ei plaani sööma
minna. Kuna abituurium tervikuna on kuni
4. detsembrini (k.a.) toidult maha võetud, siis
palume 12. klasside õpilastel end alates
7. detsembrist ise sööjateks märkida.
 Detsembrikuus
võimaldab
Tartu
linn
kõikidele õpilastele tasuta lõunatoidu (ikka
õpilaspileti alusel ja 1.70 eurot toidukorra kohta).
Kõik õpilased, kes söövad kas tavatoitu või
taimetoitu, ei pea detsembrikuus midagi juurde
maksma. Õpilased, kes söövad XL-portsjoni
2

toitu, peavad iga toidukorra eest 35 senti juurde
maksma. Hommikupuder on ka detsembrikuus
kõigile soovijatele (registreerimisega ARNOs)
tasuta!
 Orientiiriks lapsevanematele detsembrikuu
toiduraha:
**kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal:
XL-toiduportsjon 15 päeva x 0.35 eurot = 5,25
eurot;
**kui õpilane ei söö arvestuse nädalal:
XL-toiduportsjon 10 päeva x 0.35 eurot = 3.50
eurot.
 Tuletame meelde, et õpilased, kes ei söö
arvestuste nädalal, peavad ennast süsteemis
ARNO märkima sellel perioodil puudujaks.
 Toitlustamist ei toimu 22. detsembril.

Eelteated
 Esmaspäeval, 21. detsembril kell 9.00-15.00
kirjutavad 12. klasside õpilased eesti keele
proovieksamit.
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