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Juhtkond tänab 

 õpetajaid Anneli Mägi, Tiina Pluumi ja 
Anett Pulleritsu õpilaste konkurssideks 
ettevalmistamise eest. 

Sihtasutus Akadeemiake  

 avaldab kõrgetasemeliste uurimistööde eest 
tänu ja kiitust Eliis Grigorile ja Ingrid Allale 
(2021. aasta vilistlased) ning neid juhendanud 
õpetajatele Saima Kaarnale ja Kristiina Pungale. 

Õppetöö 

 I perioodi järelarvestused toimuvad 9.–15. 
novembrini. Täpsem ajaplaan avaldatakse 
8. novembri infolehes. 16. novembril saavad 
õnnetunnis I perioodi järelarvestusi sooritada 
õpilased, kellel langes kaks järelarvestust samale 
ajale või ei olnud haiguse tõttu võimalik 
järelarvestust ettenähtud ajal sooritada. 
 11. ja 12. klasside õpilastel, kes unustasid 
õpinguraamatu klassijuhatajale ettenähtud ajaks 
toomata, palutakse see tuua hiljemalt teisipäeva, 
2. novembri varahommikul õpetajate toa (208) 
laual olevasse klassi kasti. Õpinguraamatud on 
kastis tähestikulises järjekorras! Teisipäeval, 
2. novembril märgivad õpetajad 
õpinguraamatutesse ja Stuudiumisse I perioodi 
hinded.  
 Kolmapäeval, 3. novembril kell 14.35–15.50 
toimub auditooriumis õppealajuhataja infotund 

10. klasside õpilastele.  
 Neljapäeval, 4. novembril toimub 
auditooriumis kell 14.35-15.45 12. klasside ja kell 
15.45-17.00 11. klasside õppetöö analüüs. Kõigi 
aineõpetajate osavõtt on vajalik. 
 Füüsikaolümpiaadi koolivoor toimub 
esmaspäeval, 8. novembril kell 8.30–12.30 
auditooriumis (221). Huvilistel palutakse 
pöörduda füüsikaõpetajate poole, kes olümpiaadi 
läbi viivad. 
 Prantsuse keele rahvusvahelise DELF eksami 

diplomi saab kätte õppealajuhatajalt. Diplomi 
kättesaamist tuleb kinnitada allkirjaga. Diplomid, 
millele järele ei tulda, tagastatakse Haridus- ja 
Noorteametile 5. novembril k.a. 

Muudatused tunniplaanis 

esmaspäev, 01.11 
10.c 4.-5. tund bioloogia õp S. Kaarna – 225 
10.b 5. tund jääb ära 
11.c 5. tund matemaatika õp A. Külter - 139 
12.e 5. tund filosoofia õp T. Jürgenstein – 203 

teisipäev, 02.11 
10.a 1. tund kirjandus õp A. Salo – 107 
 4. tund inimeseõpetus õp U. Saar – 107 
 5. tund inimeseõpetus õp U. Saar – 221 
10.e 2. tund ajalugu õp K. Punga – 144 
 5. tund jääb ära 

kolmapäev, 03.11 
10.a 5. tund õppealajuhataja infotund – 221 
10.b 5. tund õppealajuhataja infotund – 221 
10.c 5. tund õppealajuhataja infotund – 221 
10.d 5. tund õppealajuhataja infotund – 221 
10.e 5. tund õppealajuhataja infotund – 221 
11.a 5. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 

303 
11.b 5. tundi ei toimu 
11.c 5. tund geokeemia loeng õp J. Jõgela – 

aula 
11.d 5. tund eesti keel õp K. Soodla – 105 
11.e 5. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 

303 
12.a 5. tundi ei toimu 
12.b 5. tundi ei toimu 
12.c 3. tund bioloogia õp S. Kaarna – 139  

4. tund bioloogia õp S. Kaarna – 225  
5. tund geokeemia loeng õp J. Jõgela – 
aula 

12.d 5. tundi ei toimu 
12.e 2. tund matemaatika õp A. Külter – 136  
 5. tundi ei toimu 

reede, 05.11 
10.b 3. tund geograafia õp Ü. Seevri – 136 
10.c 2. ja 4. tund matemaatika õp A. Külter – 

144 
12.c 1. tund matemaatika õp A. Külter – 135 

esmaspäev, 08.11 
10.c 3. ja 5.  tund bioloogia õp S. Kaarna – 

225  
11.d 3. tund eesti keel õp K. Soodla – 105 
 4. tund bioloogia õp S. Kaarna – 225 
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Abiturientidele 

 18. novembril toimub abiturientide 
töövarjupäev. Üleriigiliselt korraldab 
töövarjupäeva Tagasi Kooli platvorm: 
https://registreeru.tagasikooli.ee/toovarjutamine/tu
le/. Abikäe on ulatanud ka meie enda vilistlased, 
kelle pakkumistega saab tutvuda kooli kodulehel 
oleva lingi kaudu. Kõik 12. klasside õpilased. Kes 
soovivad töövarjupäeval osaleda, peavad oma 
valiku märkima hiljemalt 12. novembril 
Stuudiumis. 

Teated 

 Täna algusega kell 17.30 toimub kooli 
auditooriumis viimane Katariina Mehide ja 
Hele-Mai Viltropi poolt korraldatav 
mälumänguturniiri voor! Osalema on oodatud 
kuni kolmeliikmelised võistkonnad, nii uued kui 
vanad võistlejad. Kui võistkond ei ole varasemalt 
registreeritud, palume tulla kohale 5 minutit 
varem, et saaksite ennast kirja panna. Küsimuste 
korral võib pöörduda korraldajate poole. 
 Ajalooring ootab kõiki huvilisi hingedepäeval 
(2. novembril) Tartu Linnamuuseumi näitusele 
„Sinna, kus olen pärija. Muutuv matmiskombestik 
keskajast ärkamisajani“. Koguneme kell 16.00 
kooli valvelaua juures. 
 Kolmapäeval, 3. novembril kell 16.00 toimub 
aulas õpetaja Priidu Beieri luulele pühendatud 
kirjanduslik kohtumine koos teejoomisega. 
Luulet esitavad näiteringi õpilased ning autor ise. 
Toimub vestlusring. Palun võtke kaasa oma 
teekruus. Kõik on väga oodatud! 
 Reedel, 5. novembril kell 17.30 algab kooli 
võimlas 3vs3 play-off-süsteemis korvpalliturniir, 
millest on oodatud osa võtma kõik treffneristid, 
ühes võistkonnas võivad olla õpilased erinevatest 
klassidest (3 liiget ja 1 varu). Poiste ja tüdrukute 
võistkondade arvestus toimub eraldi. Registreerida 
saab koolis olevatelt plakatitelt QR-koodi 
skaneerides. Registreerimine lõpeb kolmapäeval, 
3. novembril. Täpsemat infot jagavad Märt Kilgi 
ja Raio Mitt (12.a). 
 Esmaspäeval, 8. novembril algusega kell 16.15 
toimub võimlas lauatenniseturniir, kuhu on 
oodatud osalema kõik õpilased ja õpetajad. 
Täpsema info leiab Facebooki ürituse alt ja HTG 
rebaste grupist. Tublimatele auhinnad! Küsimuste 
korral pöörduda turniiri korraldaja Richard-Sven 
Riviku poole (12.b). 

 Värske Akadeemiake avaldas meie vilistlase 
Eliis Grigori kooli uurimistööl põhineva artikli 
ebatraditsioonilise pärmi Blastobotrys 
adeninivorans maltaasi AG2 aktiivsuse 
määramisest ja biokeemiliste omaduste 
iseloomustamisest (juhendaja õpetaja Saima 
Kaarna) ning vilistlase Ingrid Alla kooli 
uurimistööl põhineva artikli Andres Luige 
suguvõsa loost (juhendaja õpetaja Kristiina 
Punga). 
 Vaheaja alguses toimus tantsuansambli 
Tantsutallad sügislaager koos tantsurebaste 
vastuvõtutseremooniaga ansamblisse. Vanemate 
tantsijate salajasel hääletusel valiti 2021. aasta 
parimaks tantsutallakeseks Mia Marleen Lemetti 
(10.c) ja parimaks tantsutallaks Hubert Uku 
Prank (10.d). Vilistlaste eripreemia pälvisid 
Getter Miida Kask ja Alger Avi (mõlemad 11.e). 
Õnnitleme! 

Olümpiaadid ja võistlused 

 11.b klassi õpilased osalesid edukalt Tartu 
Laste- ja Noortekirjanduse Festivalil. 
Gümnaasiumisastmes pälvis Kertu Katriin 
Kotkas 1. koha, Loviisa Lätt 3. koha ning Emma 
Kruusmäe (kõik 11.b) eripreemia. 
 11.-17. oktoobril toimus informaatika-

olümpiaadi lahtine võistlus, kus meie kooli 
õpilaste kolm paremat tulemust olid: 1. koht 
Oliver Tennisberg (12.b), 8. koht Toomas 
Herodes ja 14. koht Hans Gustav Kõljalg 
(mõlemad 11.b). Kokku oli osalejaid 177, 
punktitabelisse pääses neist 117, nende hulgas 
12 treffneristi. 
 Noorte luuletajate omaloomingu konkursil 
Tartu Noorte Luuleprõmm 2021 saavutas 
16-20-aastaste vanuseklassis Elise Belov (10.d) 
1. koha ja Eliise Luka Tegova (12.e) 2. koha. 

Konkursid 

 Eesti Loodusmuuseum, MTÜ Aasta Loom, 
Tallinna Loomaaed ja Looduskalender.ee 
kutsuvad taas osalema aasta looma teemalisel 
luulevõistlusel, mille peategelaseks on 
2021. aastal rott. Tööde esitamise tähtaeg on 
21. november, täpsem info 
https://www.loodusmuuseum.ee/aasta-looma-
luulev%C3%B5istlus-2021. 
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Klasside tegemised 

 Kolmapäeval, 27. oktoobril vaatas 11.e klass 
rahvusooperis Estonia 19. sajandi prantsuse 
helilooja Ch. Gounod’ W. Shakespeare’i tragöödia 
ainetel loodud ooperit „Romeo ja Julia“. 
Lavastaja Stephen Barlow on näidanud Romeo ja 
Julia traagilist lugu tänapäeva Euroopa poliitika ja 
ühiskonna aina suureneva vastandumise ja 
usaldamatuse kontekstis, lähtudes kollavestide 
liikumisega seotud rahutustest ja meeleavaldustest 
Pariisis. Oli mõtlema panev ning erinevaid meeli 
puudutav kogemus. 

Õpilased 

 Reedel, 22. oktoobril kogunesid 
ööakadeemiasse koolilehe Miilang toimetuse 
liikmed. Vilistlased Kirke Maria Lepik ja Mihkel 
Eidast meenutasid lehetegemise rõõme ja muresid, 
Õhtulehe ajakirjanik Aigi Viira jagas lehelugude 
kirjutamiseks vajalikke nippe ning kõneles 
ajakirjaniku argipäevast. Seejärel toimus 
ajurünnak eesmärgiga leida põnevaid 
kirjutamisteemasid uue lehenumbri jaoks.  

Õpetajad 

 Alates 1. novembrist töötab koolis 
tantsuõpetajana ka Meelika Kaarna (HTG 
vilistlane aastast 2010).  
 Õpetaja Ü. Seevri osaleb koolitusel 1.-2. 
novembril ja õpetaja S. Kaarna 5. novembril. 

Sport 

 Eesti meistrivõistlustel judos võitsid meeste 
U-18 vanuseklassis pronksmedali kolm 
treffneristi: Artur Türna (10.b) kaalukategoorias 
kuni 81 kg, Kaspar Gutmann (11.a) 
kaalukategoorias kuni 55 kg ja Mattias Timm Rast 
(11.a) kaalukategoorias kuni 90 kg. 

Eelteated 

 Esmaspäeval, 8. novembril kell 16.05–17.15 
toimub klassivanemate ümarlaud, millest 
oodatakse osa võtma kõikide klasside ning 
õpilasomavalitsuse esindajaid. 


