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Koolipere õnnitleb 

 Õpetaja Joana Jõgelat, kes sai teaduse 
populariseerimise üleriiklikul konkursil II preemia 
(kategoorias „Teaduse ja tehnoloogia 
populariseerimine audio-visuaalse ja elektroonilise 
meedia abil“) keemia õppevideote koostamise 
eest. 

Juhtkond tänab  

 Kalevipoja nädala korraldamise eest 12.d ja 
12.e klassi õpilasi ning õpetajaid Kristiina Pungat 
ja Karin Soodlat. 

Õppetöö 

 Jätkuvad I perioodi järelarvestused. 

esmaspäev, 15.11 
kell 16.05 geograafia ja majandusõpetus 

õp Ü. Seevri – 227 
kell 16.05 bioloogia õp O. Maidre – 227 
kell 16.05 prantsuse keel õp D. K. Raave – 

312 
kell 16.05 vene keel õp L. Titova – 302 / 

õp E. Vinter – 301 

teisipäev, 16.11 
Kell 16.00-17.30 ruumis 107 toimuvas 
õnnetunnis saavad I perioodi järelarvestusi 
sooritada õpilased, kellel langes kaks järelarvestust 
samale ajale või ei olnud haiguse tõttu võimalik 
järelarvestust ettenähtud ajal sooritada.  
Lisaks järelarvestustele on võimalus kirjutada ka 
II perioodil ebaõnnestunud või sooritamata jäänud 
kontrolltööd. Õnnetundi registreerumist on 
pikendatud esmaspäeva kella 16.00-ni.   
 Kolmapäeval, 17. novembril on tööde esitamise 
tähtaeg UPT-22 kolmandaks kaitsmiseks. 
 Keemiaolümpiaadi koolivoor toimub 
esmaspäeval, 22. novembril kell 8.30–12.30 
auditooriumis (221). Huvilistel palutakse 
pöörduda keemiaõpetajate poole, kes olümpiaadi 
läbi viivad. 
 22. novembrist muutub tunniplaan seoses 
kahetunniliste kursuste vahetusega. Uus 
tunniplaan pannakse stendile 18. novembril. 
Lõppevate kursuste hinded märgitakse Stuudiumis 
II perioodi hinnete tabelisse. 
Humanitaarsuuna 
10. klassil lõpeb inimeseõpetuse 1. kursus ning 
algab muusika 1. kursus; 

11.d klassil algab muusika 2. kursus, 11.e klassil 
väheneb nädalakoormus kahe tunni võrra; 
12. klassil lõpeb filosoofia 1. ja algab filosoofia 
2. kursus, tunniplaan ei muutu. 
Loodussuuna 
10. klassil lõpeb inimeseõpetuse 1. kursus ja 
algab muusika 1. kursus; 
11. klassil lõpeb keemia praktikumi 2. kursus; 
12. klassil jätkub õppetöö endise tunniplaani 
alusel. 
Reaalsuuna 
10. klassil lõpeb matemaatika praktikumi 
1. kursus ning algavad füüsika praktikumi 1. ja 
matemaatika praktikumi 2. kursus; 
11. klassil lõpeb matemaatika praktikumi 
3. kursus ning algavad füüsika praktikumi 2. ja 
matemaatika praktikumi 4. kursus; 
12. klassidel jätkuvad matemaatika praktikumi 
5. ja füüsika praktikumi 3. kursus. Füüsika 
praktikumi 3. kursus toimub alates 
22. novembrist õpetaja Siim Oksa juhendamisel 
TÜ füüsikahoones Physicum, mis asub 
W. Ostwaldi 1 ja kuhu saab sõita 
linnaliinibussiga nr 1. Buss väljub peatusest 
Kesklinn IV (Kaubamaja küljel) ja sõita tuleb 
Soinaste II peatusse. Praktikumi jõudmiseks 
sobivad väljumisajad vastavalt praktikumi 
algusajale on: kell 12.53, 13.03, 14.23, 14.33, 
14.43, 14.53. 
Füüsika praktikumi tunnid toimuvad: 
12.a I rühm: 23.11 ja 7. 12 ning  
 II rühm: 25.11 ja arvestuste nädalal  
12.b I rühm: 22.11 ja 29.11 ning  
 II rühm: 26.11 ja 01.12  
Täpsem info ülikooli tervishoiunõuetest ja 
kokkulepped õpetaja Siim Oksalt. 

Muudatused tunniplaanis 

kolmapäev, 17.11 
10.a 5. tund kooli ajaloo 3. loeng 
10.b 2. tund saksa keel iseseisev töö 

õp M. Piirimäe – 204 
 5. tund kooli ajaloo 3. loeng 
10.c 2. tund saksa keel iseseisev töö 

õp M. Piirimäe – 204 
 5. tund kooli ajaloo 3. loeng 
10.d 5. tund kooli ajaloo 3. loeng 
10.e 5. tund kooli ajaloo 3. loeng 
11.a 5. tundi ei toimu 
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11.b 5. tund eesti keel õp A. Pullerits – aula 
11.c 5. tund eesti keel õp A. Pullerits – aula 
11.d 5. tundi ei toimu 
11.e 5. tund eesti keel õp T. Pluum – 102 
12.a 5. tundi ei toimu 
12.b 5. tund ajalugu õp I. Pajur – 141 
12.c 5. tundi ei toimu 
12.d 5. tund eesti keel õp K. Soodla – 105/ 

õp A. Salo – 107 
12.e 5. tund muusika õp E. Paap – 220 

neljapäev, 18.11 
10.a 4. tund kehaline kasvatus kogu klassil 

õp A. Saarva – 228 
12.b 1. tund jääb noormeestel ära. Neidude tund 

õp A. Saarva toimub – 228 
12.e 2. tund kehaline kasvatus kogu klassil 

õp A. Saarva – 228 

reede, 19.11 
10.b 4. tund kehaline kasvatus kogu klassil 

õp A. Saarva – 228 
11.a 3. tund kehaline kasvatus kogu klassil 

õp A. Saarva – 228 
11.d 2. tund kehaline kasvatus kogu klassil 

õp A. Saarva – 228 
11.e 1. tund jääb noormeestel ära. Neidude tund 

õp A. Saarva toimub – 228 

esmaspäev, 22.11 
11.c 5. tund kehaline kasvatus jääb noormeestel 

ära. Neidude tund õp A. Saarva toimub – 
228 

12.a 3. tund kehaline kasvatus kogu klassil 
õp A. Saarva – 228 

12.c 4. tund kehaline kasvatus kogu klassil 
õp A. Saarva – 228 

Abiturientidele 

 Neljapäeval, 18. novembril on 12. klassi 
õpilastel võimalus osaleda töövarjupäeval, 
töövarjuks minemine tuleb registreerida 
Stuudiumis hiljemalt 15. novembri südaööks. 

Teated 

 Tartu linnavalitsuse haridusosakond kiitis heaks 
kooli 2022-2026 aasta arengukava ja suunas 
selle avalikule väljapanekule. Arengukava on 
kättesaadav kooli kodulehelt.  
 Teisipäeval, 16. novembril kell 16.00 
kogunevad ruumi 107 psühholoog Triin Ulsti ja 
direktor Ott Ojaveeriga 11. ja 12. klasside 
õpilased, kes on valmis olema 10. klasside 
õpilastele tuutoriteks. 

 Ajalooring ootab kõiki huvilisi teisipäeval, 
16. novembril tutvuma Jaani kirikuga, tutvust 
aitab teha kunstiajaloolane Enriko Talvistu. 
Koguneme kell 16.00 valvelaua juures, pange 
end soojalt riidesse. 
 Esmaspäeval, 15. novembril kell 18.00 
lähevad etiketiõpetuse pidulikule õhtusöögile 
restorani Vilde ja Vine 10.c klassi õpilased ja 
teisipäeval, 16. novembril 10.d klassi õpilased 
koos õp Uve Saare, Ave Külteri ja Eve Paabiga.  
 11.-12. novembrini toimus koolimajas 
XXI matemaatika laager, milles osales 
64 õpilast. Laagris olid lektoriteks Kati Ain 
(vil 2003), Hele Kiisel (HTG endine 
matemaatikaõpetaja), Hanna Britt Soots 
(TÜ matemaatika doktorant) ja Raili Vilt 
(TÜ teaduskool). 

Konkursid 

 Lastekaitse Liit kutsub 4-18-aastaseid lapsi ja 
noori osalema loovkonkursil „Minu unistuse 
pere“. Tööde esitamise tähtaeg on 25. november, 
täpsem info 
https://www.lastekaitseliit.ee/et/2021/11/loovkon
kurss-minu-unistuse-pere. 
 26. novembril on kodanikupäev, sel puhul 
korraldab Integratsiooni Sihtasutus igal aastal 
Eesti-teemalise e-viktoriini. Järgmine viktoriin 
toimub 15.-28. novembril, link võistlusele: 
https://integratsioon.ee/viktoriin-2021. 
 26. novembril toimub traditsiooniline 
rahvusvaheline inglise keele võistlus „Best in 
English“ (mis eelmisel aastal koroona tõttu ära 
jäi). Võistlus algab kell 11.20 (kohal olla kell 
11.15), kestab 60 minutit ja on arvutipõhine. 
Võistluse viime läbi arvutiklassides 303 ja 206 
ning inglise keele klassides kooli sülearvutitega. 
Vajadusel võib õpilane ka oma arvutit kasutada. 
Igal juhul tuleb kaasa võtta oma juhtmega 
kõrvaklapid. Enne võistlust saab iga õpilane 
sõnumi, milles on kirjas, kus võistlus toimub ja 
kas ta peaks oma arvutit kaasa võtma. 
Link registreerimiseks: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM
lym6Y8n9Nt-
y5TCLGx1Llvpd5DtpxU1caIoaBcogCRhNEg/vi
ewform 
Registreerimise tähtaeg: 22. november 
Rohkem infot võitluse ja auhindade kohta, lisaks 
testid aastast 2019 ja 2018 harjutamiseks: 
https://bestinenglish.org/. 
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Õpilased 

 Emma Kruusmäe ja Loviisa Lätt (mõlemad 
11.b) valiti SEB koolisaadikute programmi, mille 
eesmärgiks on harida programmis osalejaid ja 
nende koolide õpilasi finantsteemadel. 
Juhendajaks on õpetaja Ülle Seevri. 

Õpetajad õppetööst eemal 

 Õpetaja A. Poom osaleb 18.-22. novembrini 
Hispaanias maailmameistrivõistlustel petangis 
ning õppealajuhataja A. Punga viibib korralisel 
puhkusel 15.-22. novembrini. 

Sport 

 Eesti meistrivõistlustel sulgpallis saavutas 
Oskar Männik (11.a) juunioride vanusegrupis 
segapaarismängus esimese ning 
meespaarismängus teise koha. 
 Kooli meistrivõistlustel lauatennises saavutas 
esikoha Oskar Kurvits (11.a), teine oli Jürgen 
Güsson (10.b) ning kolmas Peeter Pissarenko 
(12.b).  
 TRT Dance Masters 2021 võistlustel saavutas 
VK Janika Tantsuline Eliit contemporary 
kategoorias teise koha kavaga “Tehnika(p)ime”. 
Rühma kuulusid Marie Gloria Raal (12.a) ja Kärg 
Valner (12.e). 
 Eliise Mikomägi (12.c) püstitas Norras 
toimunud võistlusel jõutõstmise jõutõmbes 
maailmarekordi. Uued numbrid on 200 kg (kuni 76 
kg kaaluvate tütarlaste kategoorias). Lisaks 
maailmarekordile püstitas ta ka kolmevõistluse 
Euroopa rekordi - 477,5 kg (lisaks jõutõmbele kükk 
180 kg ja lamades surumine 97,5 kg). 

Eelteated 

 22.-24. novembril toimuvad HTG 
maailmahariduse päevad, täpsem info järgmises 
infolehes ja kooli Facebooki-grupis. 
 Kooli 138. aastapäeva puhul toimuvad 
järgmisel nädalal klassidevahelised 

spordivõistlused järgmiselt: 
esmaspäeval, 22. novembril 
kell 16.15 - saalihoki välkturniir 4T+4P ühe 
miinuse süsteemis. 
teisipäeval, 23. novembril 
kell 16.00 - SOPS (korvpalli kaugvisked) – 
individuaalvõistlus kõigile soovijatele 
kell 16.30 - korvpalli välkturniir 4T+4P ühe 
miinuse süsteemis. 
 

kolmapäeval, 24. novembril 
kell 16.00 - saalihoki õpilaste ja õpetajate vahel 
3x20 minutit. 
neljapäeval, 25. novembril 
kell 16.00 - võrkpalli välkturniir 3T+3P ühe 
miinuse süsteemis. 
 Rahvusvaheline Saksa keele DSD eksami 

kirjalik osa toimub kolmapäeval, 24. novembril 
ja suuline osa 17. detsembril. Inglise keele 

rahvusvahelise CAE eksami kirjalik osa toimub 
27. novembril ja suuline osa individuaalgraafiku 
alusel 29. novembrist 2. detsembrini. 
 


