
1 

Koolipere õnnitleb 

 õpetaja Kerli Orav-Puuranda, kellele anti 
õpetajastipendium tema õpilaste eduka esinemise 
eest viie kooli võistlusel. 

Juhtkond tänab 

 õpetajaid Joana Jõgelat, Toomas Jürgensteini, 
Anneli Mägi, Tiina Niitvägi-Hellamaad, Eve 
Paapi, Indrek Pajurit, Kristiina Pungat, Aare 
Ristikivi, Kristiin Rohtsalu, Ülle Seevrit ja 
väitlejate juhendajat Maarja Tambetit õpilaste 
konkurssideks ettevalmistamise eest. 

Õppetöö 

 Reedel, 21. veebruaril tähistame Eesti 

Vabariigi 102. sünnipäeva. Seoses sellega on 
tundide ajad muudetud järgmiselt: 
1. tund  08.05 – 09.15 
2. tund  09.25 – 10.35 
3. tund  11.00 – 12.10 
4. tund  12.35 – 13.45 
Vabaainete tundi ei toimu. 
 

Kell 14.00 algab aktus, kus kindlasti peaksid 
osalema 10. klasside õpilased ja premeeritavad 
12. klasside õpilased. Aktust korraldab 12.e klass. 
Lipuvalve proov toimub teisipäeval, 18. veebruaril 
kell 12.30 aulas. 
 IV perioodi õnnetunnid toimuvad 18.03. 
(90 min), 27. 03. (90 min) ja 2.04. (90 min). 
 IV perioodi vabaained: 

Filosoofia 2 õp T. Jürgenstein - 105 
Joonestamine 1 (humanitaar- ja loodusharu 
õpilastele) õp R. Lepiste - 202 
Karjääriplaneerimine (IÕ4) psühholoog T. Ulst - 
227 
Kaugete maade lood õp K. Punga ja A. Ristikivi - 
144/141 
Ladina keel 1 õp M. Hildebrandt - 220 
Saksa keel 12 (A-tase, algajatele) õp A. Roots - 
301 
Tunnid toimuvad esmaspäeval kell 8.00 – 9.15 
(1. tund), kolmapäeval ja neljapäeval kell 14.25 – 
15.40 (5. tund).  
Orgaaniline keemia (KE4) (humanitaarharu 
õpilastele) õp J. Jõgela - 225 
Kursusele on oodatud humanitaarsuuna 
12. klasside õpilased, kes soovivad sooritada 

koolieksami II osa keemias ja/või vajavad 
sügavamaid teadmisi keemiast õpingute 
jätkamiseks kõrgkoolis. Pärast keemia 4. kursuse 
läbimist on võimalus V perioodil osaleda õp Eha 
Paabo poolt juhendataval keemia 5. kursusel. 
Tunnid toimuvad kolmapäeval, neljapäeval ja 
reedel kell 14.25 – 15.40 (5. tund).  
IV perioodi esimene tund toimub kolmapäeval, 
19. veebruaril. 
Prantsuse keel 6 (A-tase) õp K. Rohtsalu - 139 
Saksa keel 15 (A-tase, edasijõudnutele) 
õp M. Matto - 204 
Tunnid toimuvad esmaspäeval kell 8.00 – 9.15 
(1. tund), kolmapäeval ja reedel kell 14.25 – 
15.40 (5. tund).  
Hispaania keele kursuse tunnid õp Meliton 
Mateo Krikk jätkuvad esmaspäeval kell 8.00 – 

9.15 (1. tund) ja neljapäeval kell 14.25 – 15.40 

(5. tund) ruumis 203. 

Abiturientidele soovitatavad vabaaine kursused 
inglise keel 10 ja matemaatika 15 toimuvad 
tunniplaanis ettenähtud ajal, mitte vabaainete 
tundide ajal. Kursuse läbimise nõuded teatavad 
aineõpetajad kursuse alguses.  
 IV perioodi infominutid toimuvad 
järgmistes ruumides: 
10.a - 213 11.a - 217 12.a - 105 
10.b - 135 11.b - 107 12.b - 202 
10.c - 141 11.c - 102 12.c - 225 
10.d - 139 11.d - 220 12.d - 136 
10.e - 203 11.e - 221 12.e - 227 
I söögivahetund pärast 2. tundi söövad lõunat 
10.a, 10.b, 10.e, 11.a, 11.c, 11.d, 11.e ja 12.c 
klasside õpilased 
II söögivahetund pärast 3. tundi söövad lõunat 
10.c, 10.d, 11.b, 12.a, 12.b. 12.d ja 12.e klasside 
õpilased. 
 Teisipäeval, 18. veebruaril kell 15.45 toimub 
laiendatud juhtkonna nõupidamine, kus 
arutatakse õpilaste autasustamist olümpiaadidel 
ja võistlustel osalemise eest. 
 Neljapäeval, 20. veebruaril kell 15.45 algab 
õppenõukogu, kus kinnitatakse 2020. a. 
koolieksamite nimistu ning otsustatakse õpilaste 
vabastamine koolieksami II osast. 
 21. veebruaril lõpeb kahetunniliste kursuste 
teine kursus ja pärast talvevaheaega, 2. märtsil 
algab kolmas kursus, muutub tunniplaan. 
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10.a ja 10.b - jätkuvad matemaatika ja füüsika 
praktikumide tunnid õp E. Timak / M. Reemann 
10.c - lõpeb muusika 1. kursus õp E. Paap, algab 
keemia 1. praktikum õp E. Paabo /J. Jõgela 
10.d - 3.03. algab geograafia 4. kursus 
õp Ü. Seevri, inimeseõpetuse kursuse õp U. Saar 
viimased tunnid toimuvad 3.-6. märtsini 
10.e - 3.03. algab geograafia 4. kursus 
õp Ü. Seevri, inimeseõpetuse kursuse õp U. Saar 
viimased tunnid toimuvad 3.-6. märtsini 
11.a ja 11.b - jätkub matemaatika praktikum õp Ü. 
Hüva ja füüsika praktikum õp S. Oks hakkab 
toimuma TÜ füüsika õppehoones 
11.c - algab toiduainete tehnoloogia EMÜ 
õppejõudude juhendamisel 
11.d ja 11.e - lõpeb muusika 2. kursus õp E Paap 
12.a ja 12.b - lõpeb matemaatika praktikum 
õp K. Orav-Puurand ja füüsika praktikum õp S. 
Oks, algab matemaatika eksamiks ettevalmistav 
kursus õp K. Orav-Puurand 
12.c - filosoofia kursuse õp T. Jürgenstein viimane 
tund toimub kolmapäeval, 19. veebruaril ning 
edasi jätkub matemaatika eksamiks ettevalmistav 
kursus õp K. Orav-Puurand 
12.d ja 12.e - filosoofia kursuse õp T. Jürgenstein 
viimane tund toimub neljapäeval, 20. veebruaril 
ning edasi jätkub matemaatika eksamiks 
ettevalmistav kursus õp Ü. Hüva 

Muudatused tunniplaanis 

reede, 21.02 
11.b 1. tund inglise keel õp Ü. Roostoja tundi 
asendab õp S. Sagar – 308 
12. klasside õpilased kirjutavad eesti keele 
proovieksamit kell 8.00 – 13.45. 
kell 14.00 – 15.00 toimub EV aastapäeva aktus. 

esmaspäev, 02.03 
11.d 5. tund muusika jääb ära, kursus on 
lõppenud 

Olümpiaadid ja võistlused 

 27. jaanuaril toimunud prantsuse keele 

olümpiaadi piirkonnavoorus olid treffneristide 
tulemused järgmised:  
A-keele arvestuses: 1. koht Toomas Roosma 
(12.a);  
B/C-keele arvestuses (20 osalejat): 2. Stella 
Starkopf (11.d), 4. Markus Laanoja (12.d), 
16. Anette Kikkas (10.c) ja 17. Helen Lukas 
(10.d). Toomas Roosma, Stella Starkopf ja Markus 
Laanoja on kutsutud osalema vabariiklikul 
olümpiaadil.  

 8. veebruaril toimus Tallinnas Eesti 
õpilasfirmade laat 2020. Kristiine keskuses 
pakkus oma tooteid 117 õpilasfirmat. 
Ôpilasfirma Baik, koosseisus Sarah Maasikmets 
(11.c), Karel Somelar ja Ingemari Org (mõlemad 
11.a), sai innovatsioonipreemia ja SSR Riga 
eripreemia. Õpilasfirmale Münt – Marilin Berg, 
Eva Maria Ilves (mõlemad 11.b), Aksel Joonas 
Reedi (11.a) ja Märten Kala (11.c) - omistati 
parima toote preemia, tuleviku potentsiaali 
preemia ning sotsiaalmeedia kuninga tiitel. 
Õpilasfirma Wakey – Hanna Anepaio, Mia Marii 
Märks ja Merette Möldre (kõik 11.c) - sai parima 
müügistrateegia preemia. 
 8. veebruaril toimus ajaloo-olümpiaadi 
piirkonnavoor. Meie kooli parimad olid teemal 
„Teine maailmasõda“ (30 osalejat) 1. Orm Mõru 
(11.e), 2.-3. Martin Ottas, 5. Oliver-Markus Vulf 
(10.a), 7. Juhan Pikamäe (12.d), 9.-10. Jaak 
Sootak (10.e); teemal „Eesti 18. sajandil“ (22 
osalejat) 1. Liisa-Maria Komissarov (12.e), 
2. Aadi Parhomenko (10.d), 3.-6. Hans Martin 
Tomingas (11.b), 3.-6. Katariina Mehide (10.b), 
7.-8. Jaagup Tamme (11.b); teemal „Islam ja 
araabia maailm kesk- ja uusajal“ (23 osalejat) 
2. Elo Saal (11.e), 3. Hanna Liisa Hõim (10.d), 
4. Estin Rand (10.e), 7.-8. Erika Buda (12.e), 7.-
8. Rain Põld (11.b), 9. Joel Ruuben Seene (11.e). 
 8. veebruaril toimus TalTechi 
majandusvõistlus, 120 osaleja seas sai 3. koha 
Toomas Roosma (12.a) ja 12. koha Robert 
Höövel (12.b). 
 Usundiõpetuse olümpiaadi lõppvooru on 
kutsutud Miia Nummert (11.d), Hanna Simona 
Allas (12.d) ja Liisa-Maria Komissarov (12.e).  
 15. veebruaril toimus Eesti 
informaatikaolümpiaadi lõppvoor, kus meie 
õpilastest Oliver Tennisberg (10.b) ja Jaagup 
Tamme (11.a) auhinnati mõlemad I järgu 
diplomiga ning Artur Avameri (12.a) II järgu 
diplomiga. 
 16. veebruaril toimus informaatikaviktoriini 

Kobras lõppvoor, kus 9.-10 klasside arvestuses 
pälvisid I järgu diplomi Hannes Sidorov (10.b) ja 
Jürgen Tihanov (10.a), II järgu diplomi Oliver 
Tennisberg (10.b) ja III järgu diplomi Paul 
Jürgens (10.a). 11.-12. klasside arvestuses pälvis 
II järgu diplomi Artur Avameri (12.a). 
 Nädalavahetusel toimus Viljandis Eesti põhi- 
ja keskkoolide väitlusmeistrivõistluste II etapp. 
Treffneristid olid nagu alati igati edukad. 
Turniiri üldvõidu saavutas tiim koosseisus 
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Markus Laanoja (12.d), Kätriin Pullerits (12.e) 
ning Ellinor Sutt (TIK). Markus ja Kätriin olid 
vastavalt turniiri parim ja 3. parim kõneleja. Edu 
saavutas ka tiim koosseisus Juudit Lindsalu (12.d), 
Kaur Hannes Käämbre (10.b) ning Christina Kiik 
(TIK), kes jõudsid finaali. Juudit ja Kaur Hannes 
saavutasid kõnelejate arvestuses vastavalt 11-12. 
ja 13. koha.  
 Laupäeval, 15. veebruaril toimunud 
piirkondlikul muusikaõpetuse olümpiaadil olid 
treffneristide tulemused: 1. koht Kirke Niinemets 
(10.d), 5. koht Hanneloore Horn (10.e) ja 6. koht 
Hannabeth Hansen (10.d). Kirke Niinemets 
esindab Tartu linna vabariiklikul olümpiaadil.  
 Eesti koolinoorte 67. keemiaolümpiaadi žürii 
otsuse alusel on üle-eestilisele olümpiaadile (20.-
21. märtsil) kutsutud järgmised meie kooli 
õpilased: 
Stefan Ehin ja Tuule Tenson (mõlemad 10.b), 
Vesta Selg (10.c), Adelle Altnurme, Kaur Oskar 
Kõrgvee ja Helen Vaino (kõik 11.c), Uku Konsap 
(11.b), Hanna-Riia Allas ja Kadi Siigur (mõlemad 
12.a), Tuule Tars (12.c). 
 Eesti Kirjanike Liit korraldas Jaan Krossi 
100. sünniaastapäevale mõeldes videokonkursi 
„Igavesti noor Kross“. Konkursile laekus kokku 
24 videot, žürii tunnustuse pälvis Selinda Marie 
Rosalie Särevi (11.d) video „Tiivad“, mis oli 
parim oma visuaalse lahenduse poolest. 

Konkursid 

 4.-8. märtsil toimub küberkaitse võistluse 
KüberNaaskel 2020 individuaalne veebipõhine 
eelvoor. Parimad kutsutakse edasi lõppvooru, neile 
on  auhinnad, koolitused ja palju muud põnevat, 
kuid juba eelvoorus osalemine on hea kogemus. 
Registreerumine (kuni 24.02.2020) ja 
lisainfo: https://sites.google.com/view/kyberolymp
ia/2020 
 KüberPõgenemistoa konkurss 7.-12. klassile 
ja õpetajatele/juhendajatele ootab töid kuni 
23.02.2020. Täpsem info: www.kyberpahkel.ee. 
 Kutsume osalema HTG Frankofoonia päeva 
raames toimuvale joonistusvõistlusele. Tähtaeg 
12. märts. Täpsem info koolis plakatitel ning 
Facebookis. 
 Head treffneristid! 
Õppeainetevaheline lõiming on tänapäeva koolis 
oluline väljakutse. Sageli on kahe või enama 
õppeaine kavas ühe ja sama teema käsitlemine, see 
annab võimaluse vaadelda vastavat teemat 
erinevast küljest, tutvuda teemaga sügavuti, vahel 

aitab lõiming ka aega kokku hoida. Nii näiteks 
õpetatakse aatomi ehitust nii füüsikas kui 
keemias, nii kirjanduses kui filosoofias 
räägitakse eksistentsialismist jne. Õpetajaid 
huvitab väga, kuidas õpilased ainetevahelist 
lõimingut tajuvad. Seepärast kuulutame välja 
võistluse kõigile HTG õpilastele. Ülesandeks on 
mõelda oma senistele õpingutele HTGs ja tuua 
välja häid näiteid õppeainetevahelisest 
lõimingust ja nendest võimalustest, kus lõiming 
oleks võinud toimuda. Ootame analüüse mahus 
1-1,5 lehekülge, osaleda võib üksinda või kuni 
kolmeses rühmas. Valmis töö tuleks tuua 
Toomas Jürgensteinile (temalt saab ka lisainfot) 
või saata e-mailile toomas@htg.tartu.ee. 
Võitjatele on ette nähtud auhinnad! 
 Neljapäeval, 20. veebruaril on õpilaste 
teadustööde konkursi tähtaeg, täpsem info 
https://www.etag.ee/tegevused/konkursid/opilast
e-teadustoode-konkurss. 
 Kirjandusfestival Prima Vista kutsub osalema 
fänniloomingu konkursil. Tööde esitamise aeg 
on 30. märts. 
 Rahvusarhiiv ootab osalema loovkonkursil 
„Mina ja arhiiv“. Tööde esitamise tähtaeg on 
31. oktoober, täpsem info 
http://www.ra.ee/arhiivikool/loovkonkurss. 

Teated 

 Päästeamet käis 30. jaanuaril, päeva II pooles 
kontrollimas koolimaja, kuna keegi oli neid 
teavitanud, et koolimaja välisuksed on 
lukustatud. Teostatud kontrolli järgselt ei 
tuvastanud Päästeamet sellekohast 
nõueterikkumist. Päästeamet tegi suulise 
märkuse I korrusel lahtiolevate tuletõkkeuste 
kohta. Lähtudes tehtud suulisest märkusest, mille 
täitmine on juhtkonnale kohustuslik, on nüüdsest 
kõik tuletõkkeuksed suletud. 
 7. veebruaril toimunud sõbrapäevalaadaga 
koguti organisatsioonile Nähtamatud Loomad 
246 eurot. Aitäh kõikidele osavõtjatele ja 
toetajatele! 
 Ajalooring ootab kõiki huvilisi teisipäeval, 
18. veebruaril kell 15.50 ruumi 141 kuulama 
Ketlin Peldese (12.c) poolt läbi viidavad USA 
liidriakadeemia tutvustust. Eriti on oodatud 
11. klasside õpilased, kes ise kandideerimist 
kaaluvad. 
 19. veebruaril möödub 100 aastat kirjanik 
Jaan Krossi sünnist. Kooli raamatukogu 
lugemissaalis on väljapanek tema loomingust. 
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 Kolmapäeval, 19. veebruaril 5. tunni ajal 
(14.25-15.40) toimub auditooriumis loeng 
aktiivsus- ja tähelepanuhäirest. Loengu viib läbi 
Rachel Kõllo (12.a) oma UPT raames. Kuulama 
on oodatud kõik huvilised. 
 Neljapäeval, 20. veebruaril algusega kell 18.00 
toimub koolimajas siseorienteerumise võistlus. 
 16.-23. veebruaril viibivad Erasmus+ projekti 
raames Belgias Aksel Joonas Reedi (11.a), Jan 
Erik Köst (11.b), Eliise Lõhmus (11.b), Merette 
Möldre (11.c) ja Agnes Arumetsa (11.d). 
 Järgmine infoleht ilmub 2. märtsil. 

Õpilased 

 6. veebruaril käis grupp 10.c ja 10.d klasside 
õpilasi esinemas festivalil „Erinevate rahvaste 
laulud“ Pärnu Ühisgümnaasiumis. Esinejaid oli 
20 Eesti koolist, samuti Bulgaariast, 
Prantsusmaalt, Saksamaalt, Türgist ning 
Portugalist. 

Õpetajad 

 Arendusjuht Aare Ristikivi viibib õpilastega 
Erasmus+ projekti õpirändel Belgias 17.-22. 
veebruarini, õpetaja Ülli Roostoja on õppetööst 
eemal 20.-21. veebruaril ning õpetajad Ljubov 
Titova ja Olga Titova viivad 21. veebruaril 
ruumides 301 ja 302 läbi vene keele olümpiaadi 
piirkonnavooru. 

Sport 

 1. veebruaril toimus Eesti Aerutamis-
föderatsiooni 2019 hooaja lõpuüritus. Aron Faber 
(11.d) saavutas Eesti karikavõistluste sarja 
juunioride arvestuses esikoha ja valiti aasta 
parimaks nooreks aerutajaks. 
 EVF-i U-20 vanuseklassi karikavõistlustel 
võrkpallis saavutas Olerex/Veski Mati Tartu III 
koha. Võistkonda kuulusid: Lisette Pihor (10.c), 
Liisa-Lotta Jürgenson (10.e), Triinu-Mai Allingu 
(11.a) ja Grete Isabel Huik (12.d)  
 Eesti talvistel kergejõustiku meistrivõistlustel 
tuli U-18 vanuseklassis 200m jooksus Eesti 
meistriks Marit Kutman (10.d) ja 60m jooksus 
saavutas ta II koha, Mariliis Lääniste (10.a) 
saavutas U-18 vanuseklassi kuulitõukes III koha. 
 Tartu- ja Põlvamaa koolidevahelisel 
lauatennisevõistlusel said HTG neiud Laura 
Martinson ning Grete Isabel Huik (mõlemad 12.d) 
I koha. Noormeeste arvestuses oli HTG esindatud 
kahe võistkonnaga: Lauri Leppik (11.b) ja Georg 

Elias Humal (12.a) said III koha ning Priidik 
Meelo Västrik (11.a), Kaur Veere (11.b) ja Fred 
Kaldre (11.e) said IV koha. 

Koolisöökla teated  

 Orientiiriks lapsevanematele märtsikuu 
toiduraha  
*tava- ja taimetoit: 22 päeva x 0.70 eurot = 15.40 
eurot; 
*poisteports: 22 päeva x 1.05 eurot = 23.10 
eurot. 

Koolivaheaeg 

 Koolivaheaeg kestab 24. veebruarist 
1. märtsini. 
 Õpilastel palutakse enne vaheajale minekut 
rõivistukapid korda teha: kapipealne ja -alune 
peab olema tühi, koju tuleb viia vahetusjalanõud, 
õppematerjalid ja muud isiklikud asjad, mis ei 
mahu kappi. Koolimajas toimub suurpuhastus. 
 25.-27. veebruarini on kooli kantselei suletud. 
 


