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Juhtkond tänab 

 õpetajaid Marcus Hildebrandti, Katrin Ojaveeri 
ja Anett Pulleritsu õpilaste konkurssideks 
ettevalmistamise eest. 

Õppetöö 

 Õpetajad teatavad II perioodi järelarvestuste 
hinded teisipäeval, 26. jaanuaril ja märgivad need 
Stuudiumisse. 
 Kolmapäeval, 27. jaanuaril 4. ja 5. tunni ajal 
toimub võimlas humanitaarsuuna konverents, 
millel osalevad 11.d, 11.e, 12.d ja 12.e klasside 
õpilased. 
 Neljapäeval, 28. jaanuaril ja reedel, 29. 
jaanuaril 5. tunni ajal toimub huvilistele UPT-22 
seminar. Seminaril osalemine on vabatahtlik, 
räägitakse materjalidest, mis tuleb läbi töötada 
UPT testi sooritamiseks. Seminaril osalemiseks 
tuleb end registreerida Moodles hiljemalt 
27. jaanuaril kell 16.00. 
 Aineolümpiaadide piirkonnavoorud toimuvad 
järgmistel aegadel: 
bioloogia laupäeval, 30. jaanuaril kell 12.45-15.00 
ruumis 303 (ülemine arvutiklass), kaasa TÜ 
Teaduskooli edastatud kasutajatunnus ja parool – 
õp S. Kaarna, O. Maidre 
prantsuse keel esmaspäeval, 25. jaanuaril kell 
10.00 – 11.00 ruumis 225 – õp K. Rohtsalu 
eesti keel teisipäeval, 26. jaanuaril – eesti keele 
õpetajad 
matemaatika kolmapäeval, 27. jaanuaril kell 
10.00 – 15.00 ruumis 221 – õp J. Polikarpus ja K. 
Orav-Puurand, ruumis 107 – õp Ü. Hüva  
inglise keel reedel, 29. jaanuaril kell 8.30 – 10.00 
ruumides 308 ja 309. – õp M. Hildebrandt 
 Õnnetundi, mis toimub reedel, 29. jaanuaril 
kell 14.45 ruumis 107, saab registreeruda 
Stuudiumi keskkonnas (menüü all 
Muu>Registreeri) 27. jaanuari hilisõhtuni. 
 11.a ja 11.b klassil algavad geoinformaatika ja 
robootika kursused ning 11.c klassil 
biotehnoloogia praktikum TÜ 
Tehnoloogiainstituudis. Esimene tund toimub: 
geoinformaatika õp Ü. Seevri – teisipäeval, 
26.01. kell 16.00 ruumis 303; 
robootika õp S. Oks reedel, 29.01. kell 14.35 
ruumis 206; 

biotehnoloogia I rühm õp O. Maidre 
esmaspäeval, 01.02. kell 14.30 TÜ 
Tehnoloogiainstituudis, Nooruse 1. 

Muudatused tunniplaanis 

esmaspäev, 25.01 
10.a 4. tund matemaatika kogu klassil 

õp Ü. Hüva – kaugõppel, füüsika 
praktikumi ei toimu 

 5. tund jääb ära 
kell 16.00 füüsika praktikum I rühm 
õp M. Reemann – 212 

10.b 4.-5. tund matemaatika kogu klassil 
õp J. Polikarpus – kaugõppel 

10.e 4.-5. tund vene/prantsuse keel 
õp K. Rohtsalu/L. Titova – kaugõppel 
(28.01.) tund. Matemaatika õp K. Orav-
Puurand ja geograafia tund õp Ü. Seevri 
toimuvad neljapäeval, 28. 01.  

11.e 5. tund matemaatika õp A. Külter – 139 

teisipäev, 26.01 
10.a 1.-2. tund matemaatika kogu klassil 

õp Ü. Hüva – kaugõppel, füüsika 
praktikumi ei toimu 

10.b 1. tund matemaatika kogu klassil 
õp J. Polikarpus – kaugõppel 
2. tund geograafia õp Ü. Seevri – 
kaugõppel 
5. tund jääb ära 
kell 16.00 füüsika praktikum I rühm 
õp M. Reemann – 212 

11.c 2. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/ 
A. Poom – 228 (29.01. tund, füüsika 
õp S. Oks toimub 29.01.) 

11.d 1. tund kirjandus õp K. Soodla – 102 
12.c 3. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/ 

A. Poom – 228 

kolmapäev, 27.01 
10.a kell 16.00 füüsika praktikum II rühm 
12.a 1.-2. tund füüsika õp S. Oks - 213 
11.d 4.-5. tund humanitaarsuuna konverents, 

ära jääv 4. tund matemaatika õp A. Külter 
toimub 29.01. 

11.e 4.-5. tund humanitaarsuuna konverents, 
4. tund usundiõpetus õp T. Jürgenstein 
jääb ära 

12.d 4.-5. tund humanitaarsuuna konverents, 
4. tund füüsika õp J. Paaver jääb ära 
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12.e 4.-5. tund humanitaarsuuna konverents, 
4. tund bioloogia õp S. Kaarna jääb ära 

neljapäev, 28.01 
10.e 3. tund geograafia õp Ü. Seevri – 

kaugõppel 
4. tund matemaatika õp K. Orav-Puurand – 
kaugõppel 

reede, 29.01 
10.b kell 14.45 füüsika praktikum II rühm 

õp M. Reemann - 212 
11.c 3.-4. tund füüsika õp S. Oks - 217 
11.d 1. matemaatika õp A. Külter - 139 
12.a 3.-4. tund matemaatika õp Ü. Hüva – 136 
12.c 1. tund keemia õp E. Paabo – 217 

esmaspäev, 01.02 
11.c 5. tund matemaatika õp A. Külter – 139 
11.e 5. tund UPT-22 test õp A. Ristikivi - 303 

Olümpiaadid ja võistlused 

 Viie kooli võistlusel (14. - 15. jaanuaril) olid 
meie kooli võistkonnas: Mattias Timm Rast (10.a), 
Toomas Herodes, Kristjan-Erik Kahu, Siim 
Viiding (kõik 10.b), Keidi Käärmann (10.c), 
Stefan Ehin, Pärl Pind (mõlemad 11.b), Karl 
Valter Oja, Annika Prillop, Adele Tamm (kõik 
11.c), Mark Theodor Jalakas, Simon Selg 
(mõlemad 12.a), Robert Kurvits, Jaagup Tamme, 
Joonatan Ristmäe, Andres Sõmer, Kaur Veere 
(kõik 12,b), Adelle Altnurme, Kaur-Oskar 
Kõrgvee, Helen Vaino (kõik 12.c). Võistluse 
tulemused avaldatakse järgmises infolehes. 
 ,,Tuuletahe” luulekonkursil pälvis Loviisa Lätt 
(10.b) oma luuletuse ,,Ela südamega” eest 
auhinna. 
 21. jaanuaril toimus HTG inglise keele 
kõnevõistluse lõppvoor, kus kohad jagunesid 
järgmiselt: 
I koht - Alexander Hildebrandt (10.d), II koht - 
Kertu Katriin Kotkas (10.b), III koht - Karmen 
Kütt (10.e). 

Konkursid 

 30. jaanuaril toimub virtuaalselt TalTechi 
majandusvõistlus, mis on mõeldud 
majandusteadmiste ja majandusliku nupukuse 
jõuprooviks kõigile 11. ja 12. klasside noortele. 
Täpsem info https://www.taltech.ee/taltechi-
majandusvoistlus-gumnasistidele. 
 Linnalabor korraldab taaskord üle-eestilist 
koolinoorte arhitektuurikonkurssi. Ideevõistlus 
“Minu unistuste piirimaastik” tööde esitamise 

tähtaeg on 14. mai, täpsem info 
http://nooredarhitektid.ee. 
 Teadusagentuur kutsub õpilasi osalema 
teadustööde riiklikul konkursil. Tööde esitamise 
tähtaeg on 20. veebruar, täpsem info 
https://www.etag.ee/tegevused/konkursid/opilast
e-teadustoode-konkurss. 

Teated 

 Kõik jaanuarikuus distantsõppel olevad 
õpilased (sõltumata distantsõppel oleku päevade 
arvust) saavad soovi korral tellida endale ühe 
tasuta toidupaki väärtusega 10 eurot. See 
sisaldab kuivaineid, puu- ja köögivilja, leiba, 
pudruhelbeid, moosi, pähklisegu ja piimatoodet. 
Õpilased, kes (ei tellinud endale tasuta 
toidupakki 18. jaanuaril) soovivad toidupakke: 
sooviavaldus tuleb saata 
https://forms.gle/Q1BR8t5m5MoDLiKd7 
hiljemalt 25. jaanuariks kella 15.00-ks. Paki saab 
kätte koolisööklast 27. ja 28. jaanuaril kell 8.00-
10.00 või 13.30-15.30. 
 Teisipäeval, 26. jaanuaril tähistame 
ajalooringis A. H. Tammsaare sünniaastapäeva 
filmiga „Tõde ja õigus“. Alustame kell 16.00 
auditooriumis, kõik on oodatud. 

Õpetajad 

 Õpetaja K. Rohtsalu osaleb koolitusel 28.-29. 
jaanuaril. 
 Huvijuht Uve Saarele omistati tantsujuhi 
kõrgeim kutsekvalifikatsioon (tantsuspetsialist, 
tase 8). 

Humanitaarsuuna konverents 

 Kolmapäeval, 27. jaanuaril kell 13.15 - 15.50 
toimub kooli võimlas A. H. Tammsaare 
143. sünniaastapäevale pühendatud humanitaar-
suuna konverents. Konverentsil on kavas 
järgnevad ettekanded: 
13.15 - 14.00 - Elise Metsanurk “Miks kunsti 
õppimine pole kunstipärane tegevus” (HTG 
2016. aasta vilistlane, Tartu Uue Teatri lavastaja 
ja näitleja) 
14.00 - 14.10 - kummardus Tammsaarele  
14.10 - 14.25 - Adele Karolina Kõre (12.d) video 
“Kevad, mis ei unune” (humanitaarpraktika töö) 
14.35 - 14.45 - Helo Laatspera (12.e) 
“Tsitaatsõnad uuemas eesti luules” (UT) 
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14.45 - 14.55 - Daniel Moppel (12.d) “Politsei- ja 
Piirivalveameti peadirektori tagandamiskatse 
diskursus ajalehes Postimees” (UT) 
14.55 - 15.05 - Hanna Milk (12.e) “Eesti inimeste 
suhtumine sotsiaalmeedia järeltöödeldud 
piltidesse” (UT) 
15.05 - 15.15 - Risto Prükk (12.e) esitab 
humanitaarpraktika tööna valminud laulu 

15.15 - 15.25 - Joel Ruuben Seene (12.e) “Tartu 
sillad üle Emajõe arhitektuurifotograafiliste 
objektidena” (PT) 
15.25 - 15.35 - Stella Starkopf (12.d) “Tervislike 
harjumuste rakendamine ja samateemalise 
videoseeria „Kas see ikka on tervislik?“ 
koostamine” (PT) 
15.35 - 15.40 - kummardus Tammsaarele 

15.40 - 15.50 - konverentsi kokkuvõte 

Konverentsil osalevad 11.d, 11.e, 12.d ja 12.e 
klass. Osalejatel palun olla aegsasti kohal ja tuua 
endale tool aulast. Õpilastel (eelkõige 10.d ja 10.e 
klassist) on võimalus konverentsi teist osa (kell 
14.35-15.50) jälgida video vahendusel. Link on 
saadetud Stuudiumi kaudu. 

Raamatukogu teated 

 Kooli raamatukogu lugemissaalis on ühes 
arvutis loodud õpilastele võimalus Postimehe 
digipaketi lugemiseks. Huvilistel on juurdepääs 
Postimehe, Pärnu Postimehe, Sakala, Järva 
Teataja, Virumaa Teataja ja Lõuna-Eesti 
Postimehe tasulisele sisule veebis. 
 22. jaanuaril tähistas oma 80. sünnipäeva meie 
kooli vilistlane, kirjanik, luuletaja, tõlkija, 
kultuurikriitik ja filosoof Jaan Kaplinski. 
Raamatukogu lugemissaalis on ülevaatenäitus 
tema loomingust. Huvilistel on raamatukogust 
võimalus laenutada ka filmi „The Kaplinski 
System. Lühiportree Jaan Kaplinskist - inimesest 
sõnade varjus“. 

Koolisöökla teated 

 Orientiiriks lapsevanematele veebruarikuu 
toiduraha: 
* kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal: 
- tava- ja taimetoit 15 päeva x 0.70 eurot = 10.50 
eurot, XL-portsjon 15 päeva x 1.05 eurot = 15.75 
eurot; 
* kui õpilane ei söö arvestuse nädalal: 
- tava- ja taimetoit 10 päeva x 0.70 eurot = 7 eurot, 
XL-portsjon 10 päeva x 1.05 eurot = 10.50 eurot. 

 Tuletame meelde, et õpilased, kes ei söö 
arvestuste nädalal, peavad ennast süsteemis 
ARNO märkima sellel perioodil puudujaks. 

Eelteated 

 1.-8. veebruarini toimub 11. klasside UPT-22 
test. 
11.a  esmaspäeval, 08.02 2. tunni ajal ruumis 
303 – õp A. Mägi 
11.b  reedel, 05.02 5. tunni ajal ruumis 303 – 
õp A. Mägi 
11.c  reedel, 05.02 4. tunni ajal ruumis 303 – 
õp A. Mägi 
11.d  teisipäeval, 02.02 1. tunni ajal ruumis 303 
– õp M. Piirimäe 
11.e esmaspäeval, 01.02 5. tunni ajal ruumis 303 
– õp A. Ristikivi 
 


