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Koolipere õnnitleb 

 õpetaja Saima Kaarnat, kellele anti Tartu linna 
õpetaja elutöö auhind; 
 õpetaja Karin Soodlat, kes valiti 
gümnaasiumiõpetaja kategoorias Tartu linnas aasta 
õpetajaks 2022. 

Juhtkond tänab 

 11.c klassi õpilasi ja nende klassijuhatajat Ave 
Külterit rebaste päeva korraldamise eest 10. 
klasside õpilastele. 

Õppetöö 

 I perioodi viimane õnnetund toimub 
esmaspäeval, 10. oktoobril (90 min) kell 16.05. 
Registreerumine õnnetundi Stuudiumis (menüü all 
☰ >Registreeri) lõpeb reedel, 7. oktoobril 
kell 13.00. Õnnetunni viib läbi õpetaja Monika 
Piirimäe ruumis 107. 
 I perioodi arvestused toimuvad 12.–18. 
oktoobrini. Kuna 11.d ja 11.e klassil on esimesel 
perioodil 6 arvestust, toimub matemaatika arvestus 
juba teisipäeval, 11. oktoobril ainetunni ajal. 
Arvestuste plaan valmib 4. oktoobriks. 
 UPT-23 teine kaitsmine toimub teisipäeval, 
18. oktoobril kell 13.30–14.40 ruumis 225. 
 Kõikidel 11. klassi õpilastel palutakse hiljemalt 
reedel, 7. oktoobril Moodle UPT-24 kursusel ära 
märkida oma uurimis- või praktilise töö 
plaanitav teema ja juhendaja. 
 Tänu Tartu linnavalitsusele on meie kooli 
õpilastel võimalik 13., 14., 17. ja 18. oktoobril kell 
9.00-11.45 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. 
 Kolmapäeval, 28. sept kuulasid 12.e klassi 
õpilased ühiskonnaõpetuse tunni ajal projekti 

„Meediapädev Eesti“ eksperti Christina Värnot, 
kes rääkis valeinfo levikust, infosõjast, 
mullistumisest ning enda privaatsuse kaitsmisest 
virtuaalmaailmas. 

Muudatused tunniplaanis 

teisipäev, 04.10 
10.e 4. tund inimeseõpetus õp U. Saar – 225 
12a 4. tund inglise keel kõigil rühmadel – 221 
12b 5. tund inglise keel kõigil rühmadel – 221 
12c 5. tund inglise keel kõigil rühmadel – 221 
12.d 1. tund matemaatika õp K. Orav-Puurand 

– 141  
5. tund inglise keel kõigil rühmadel – 221 

12e 4. tund inglise keel kõigil rühmadel – 221 

kolmapäev, 05.10 
10.a 5. tund inglise keel õp E. Hunt – 308 
10.b 5. tund keemia õp E. Paabo – 217 
10.c 2. tund keemia õp E. Paabo – 227  

5. tundi ei toimu 
10.d 5. tund inglise keel õp K. Ojaveer - 312 
10.e 1. tund matemaatika õp A. Külter – 227  
 5. tundi ei toimu 
11.a 5. tundi ei toimu 
11.b 5. tundi ei toimu 
11.c 5. tundi ei toimu 
11.d 5. tundi ei toimu 
11.e 5. tund matemaatika õp E. Timak - 135 
12.a 5. tund bioloogia õp S. Kaarna – 225 
12.b 5. tundi ei toimu 
12.c 5. tund matemaatika õp A. Külter - 139 
12.d 3.-4. tund füüsika õp J. Paaver – 141  
 5. tund kirjandus õp K. Soodla - 105 
12.e 1. tund bioloogia õp S. Kaarna – 141  
 5. tundi ei toimu 

neljapäev, 06.10 
10.d 4. tund eesti keel õp T. Pluum – ERM 
10.e 3. tund eesti keel õp A. Salo – 107  
11.b 3. tund bioloogia õp O. Maidre – 141, 

toimub ka 2. tund.  
12.d 1. tund matemaatika õp K. Orav-Puurand 

– 202 
 4. tund füüsika õp J. Paaver - 213 
12.e 3.-4. tund matemaatika õp K. Orav-

Puurand – 202  
MAJ1 5. tund majandusõpetus vil Indrek Ulst – 

227 
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reede, 07.10 
NB! Tundide ajad on muudetud! 

08.05 – 09.00  vabaained 
 09.05 – 10.00  tunniplaanis 1. tund 
 10.10. – 11.05  tunniplaanis 2. tund 
  esimene söögivahetund 
 11.35 – 12.30  tunniplaanis 3. tund 
  teine söögivahetund 
 13.00 – 13.55  tunniplaanis 4. tund 
 14.05 – 14.35  õpetajatepäeva eri: 
10.a ja 10.b klassil palutakse koguneda ruumi 221 
(auditoorium), õpetajatel ruumi 107 ja kõikidel 
teistel klassidel palutakse jääda ruumi, kus toimus 
eelnev ehk 4. tund kell 13.00–13.55. 
11.b 1. tund ajalugu õp I. Pajur – 220  
11.c 2. tund ajalugu õp I. Pajur – 220  

12.e 1. tund ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi – 
141  

Konkursid 

 The Earth Prize on ülemaailmne 
keskkonnasäästlikkuse konkurss 13–19 
aastastele õpilastele, mille 200 000 dollari suuruse 
auhinnafondiga premeeritakse meeskondi, kelle 
projektidel on keskkonnaprobleemidega ja 
jätkusuutliku arenguga tegelemiseks kõige suurem 
potentsiaal. Enda meeskonna registreerimiseks on 
aeg 30. novembrini, täpsem info 
https://www.theearthprize.org/schools. 

Teated 

 Alates tänasest, 3. oktoobrist saab kooli sööklas 
lõunatada üksnes õpilaspileti registreerimisel. 
Vihikus registreerimist enam ei toimu. 
 Näitering ootab uusi liikmeid täna, 3. oktoobril 
kell 16.15 aulas. Oodatud on kõikide klasside 
õpilased ja eelnev kogemus ei ole oluline. 
Näiteringi proovid toimuvad üldiselt kolmapäeviti. 
 Teisipäeval, 4. oktoobril läheme ajalooringiga 
külla üle tee naabritele ehk Eesti Spordi- ja 
Olümpiamuuseumile kuulama Kaarel Antonsi 
loengut teemal „Poliitika ja sport“. 
Koguneme kell 16.05 koolimajas kantselei ees. 
(NB! Muuseum on teisipäeviti suletud, nii et 
hiljem tulijatel ei ole kahjuks võimalik liituda.) 
 Teisipäeval, 4. oktoobril tutvustab New Yorki 
ülikooli (New York University) esindaja 
õppimisvõimalusi USA ülikoolides 12. klassidele 
inglise keele tunni raames: 

12.ae - 4. tund ruumis 221 
12.bcd - 5. tund ruumis 221 

 Reedel, 7. oktoobril tähistame koolis (õige 
päev on 5. oktoober) pidulikult õpetajate päeva 
aktusega kell 14.45 kooli aulas. Kõik 
treffneristid on oodatud! 
 3.-6. oktoobrini viibivad Läti pealinnas 
Nordplus projekti kokkusaamisel Tiia Tomson, 
Hanna Karin Randaru, Christofer Lepaste (kõik 
12.c) ja Marii Israel, Berta Lorena Ipits (kõik 
12.d), neid saadavad õpetajad Aare Ristikivi ja 
Ülle Seevri. 
 Rebaste ristimise võitis 10.e klass. Palju 
õnne! 
 Tartu Ülikooli teaduskool kutsub 10.–12. 
klasside õpilasi keelepraktika saamiseks tasuta 
inglise keele huviringi „English with 
Confidence“. Programmi peamiseks eesmärgiks 
on täiustada gümnaasiumiõpilaste 
suhtlemisoskust inglise keeles. Huviringis 
viiakse nad kokku Tartu Ülikooli ja Eesti 
Maaülikooli välistudengitega, et ühiselt vabas 
vormis inglise keeles suhtlemist harjutada. 
Õppeaasta esimene kohtumine on esmaspäeval, 
3. oktoobril. Kokkusaamised hakkavad toimuma 
igal esmaspäeval kell 18.00–19.30 Tartu 
Ülikooli teaduskoolis (Uppsala 10). Juhul, kui 
piirangud kontaktõpet ei võimalda, toimuvad 
kursused veebipõhiselt edasi Zoomis. 
Kursusele võtame kuni 18 õpilast. Kui soovijaid 
on enam, saavad eelise kiiremad registreerujad. 
Huviringis osalenud õpilased saavad Tartu 
Ülikooli tunnistuse. 
Rohkem informatsiooni leidub teaduskooli 
huviringide lehel, kus on avatud ka 
registreerimine. 
 27. oktoobril korraldab Tallinna 
Tehnikaülikool õppemessi Tartus. Üritus 
toimub Tartu kolledžis (Puiestee 78) kell 12-14. 
Õppemessi jooksul on võimalik infot koguda I 
astme õppekavade kohta ning kaasa lüüa ka 
praktilistes tegevustes otse messialal. 
Õppemessile saab registreeruda TTÜ kodulehel. 

Õpetajad koolist eemal 

 Arendusjuht Aare Ristikivi viibis 
29. september - 1. oktoober Budapestis 
Erasmus+ koordinaatorite kokkusaamisel. 
 Õpetaja Ülle Seevri ja arendusjuht Aare 
Ristikivi viibivad 3.-6. oktoobrini NordPlus 
projektikohtumisel Riias, õpetaja Eve Paap 
osaleb 6.-7. oktoobril koolitusel. 
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Sport 

 Tartu linna koolide teatejooksude päeval võitis 
HTG gümnaasiumide arvestuses kõik kolm 
võistlust: pendelteatejooksu ning 4x400m jooksud. 
Kooli esindasid Miia Tillmann (10.a), Teena 
Haabmets (10.b), Elsa Puu (11.a), Mihkel Pauklin, 
Henrik Kreinin, Sander Lepik (kõik 11.b), Kreeta 
Roose, Tristan Köhler, Joosep Pärnalaas (kõik 
11.c), Mia Marta Miller (11.e), Hanna Tali (12.a), 
Kristiine Kaldmaa (12.b), Toomas Herodes (12.b), 
Emma Goos, Hanna Karin Randaru, Marion 
Köhler, Marti Pastak (kõik 12.c), Triine Ottender, 
Taavet Tuisk, Randar Vahtrik, Ville Markus Varik 
(kõik 12.d) ja Tõnis Timmi (12.e). 4x400m 
jooksid tüdrukutest Miia Tillmann, Triine 
Ottender, Kreeta Roose ja Elsa Puu ning poistest 
Randar Vahtrik, Ville Markus Varik, Tõnis Timmi 
ja Marti Pastak. 
 Õpilaste-õpetajate sõpruskondade esimese 
saalihokikohtumise võitsid pärast pingelist 
mängu õpetajad seisuga 23:20. 
 Üleriiklikul koolidevahelisel discgolfi 
võistlusel saavutas HTG esindus üldarvestuses 
7. koha. Individuaaltulemused olid järgmised: 
Lisethe Kruus (11.e) - 3. koht, Oskar Kurvits 
(12.a) - 12. koht, Lucas Lausing (11.a) - 16. koht, 
Teodor Ruus (11.a) - 20. koht. 

Raamatukogu teated 

 Reedel, 7. oktoobril pärast õpetajate päeva 
aktust toimub raamatukogu lugemissaalis HTG 
õpilaste kirjandusklubi kokkusaamine. Räägime 
Patrick Süskindi romaanist „Parfüüm. Ühe 
mõrvari lugu“. Oodatud on kõik huvilised: ka siis, 
kui pole raamatut (lõpuni) lugenud. 


