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Juhtkond tänab 

 kooli med.-õde Jaanika Saarepuud ja 12.c klassi 
õpilasi Kaarup Öövelit, Christofer Lepastet, Hans 
Markus Danilast ja Otto Richard Sokku abi eest 
doonoripäeva läbiviimisel. 

Õppetöö 

 Õpetajad teatavad II perioodi järelarvestuste 
hinded 25. jaanuaril. 
 Kolmapäeval, 25. jaanuaril ning neljapäeval, 
26. jaanuaril toimub 5. tunni ajal ruumis 303 
UPT-24 seminar. Seminarid on sama sisuga ning 
osavõtt on vabatahtlik, seminaril tutvustatakse 
teadusliku metoodika aluseid, töö eesmärgipüstitust 
ning kooli UPT vormistusjuhendit. Kõik materjalid 
on iseseisvaks tutvumiseks üleval Moodle kursusel 
UPT-24. Seminaril osalemiseks tuleb end Moodles 
registreerida hiljemalt teisipäeval, 24. jaanuaril kell 
22.00. Test materjalide peale viiakse läbi 
30.01.-03.02. 
 Kolmapäeval, 25. jaanuaril toimub laulupeo 
I eelproov segakooridele. Segakoori lauljad ei osale 
sel päeval õppetööl. 
 26. jaanuaril kell 9.30 – 15.00 toimub 
auditooriumis (221) keemiaolümpiaadi Tartu 
linna piirkonnavoor. Nimetatud ajal on läbikäiguks 
suletud auditooriumi ees olev koridor. 
 Reedel, 27. jaanuaril kell 16.00 toimub 
ruumis 107 õnnetund (75 min). Õnnetunnis 
osalemiseks saab registreeruda 25. jaanuari 
hilisõhtuni Stuudiumi keskkonnas (menüü all ☰ 
>Registreeri).  
Õnnetunnis on õpilasel, kes mõjuval põhjusel 
kontrolltöö ajal puudus või kellel töö ebaõnnestus, 
võimalus sooritada järeltöö. 
Õnnetunnis osalemiseks tuleb pöörduda 
aineõpetaja poole ning paluda luba järeltööks. 
Õpilasele, kes ei ole käinud luba küsimas, õpetaja 
järeltöö teksti õnnetundi ei anna.  
 Esmaspäeval, 30. jaanuaril tähistame eesti 
kirjanduse päeva. Kõigis klassides viivad 
õpetajad 2. tunnis läbi viktoriini, mille küsimused 
on koostatud koolimaja I ja II korruse koridorides 
välja pandud eesti kirjanikke tutvustavate plakatite 
põhjal. 3. ja 4. tunni ajal toimub humanitaarsuuna 
konverents, millest võtavad osa kõik 

humanitaarsuuna klassid. Kavas on õpilaste 
ettekanded ja esinevad kirjanikud. 
 30. jaanuarist 2. veebruarini toimub 11.c klassi 
geneetika praktikum. I rühma praktikumi tunnid 
toimuvad 30.-31. jaanuarini kell 13.30 – 16.30 ja 
II rühma praktikumi tunnid 01.-02. veebruaril kell 
13.30 – 16.30 TÜ Tehnoloogia Instituudi laboris. 

Muudatused tunniplaanis  

kolmapäev, 25.01 

10.b 5. tund enesehoole kursus med.õde 
J. Saarepuu – 144 

10.c 4. tund kirjandus õp K. Soodla – 105 
5. tund enesehoole kursus õpilasnõustaja 
M. Nuut – 225 

10.e 5. tund enesehoole kursus psühholoog 
T. Ulst – 107 

12.b 2. tund ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi – 
225 

12.d 2. tund kirjandus õp K. Soodla – 105 
 4. tund füüsika õp J. Paaver – 213 
12.e 1. tund ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi – 

225 
3. tund füüsika õp J. Paaver – 203  

neljapäev, 26.01 
10.b 1. tund matem.-füüsika praktikum 

õp E. Timak/M. Reemann – 135/212 
2. tund ajalugu õp I. Pajur – 102 

11.b 4. tund prantsuse keel õp K.-K. Pere – 144 
11.c 4. tund prantsuse keel õp K.-K. Pere – 144 
11.d 1. tund jääb ära 

4. tund prantsuse keel õp K.-K. Pere – 144 
11.e 1. tund jääb ära 

2. tund matemaatika õp E. Timak – 135 
12.a 3. tund kirjandus õp K. Soodla – 105 
12.d 2. tund kirjandus õp K. Soodla – 105 

3. tund matemaatika õp K. Orav-Puurand 
– 139 

12.e 4. tund muusika õp E. Paap – 220 

reede, 27.01 
11.e 1. tund jääb ära 
12.e 2. tund füüsika õp J. Paaver – 217 
 3.-4. tund kirjandus õp T. Pluum – 102 

esmaspäev, 30.01 
10.c 3. tund matemaatika õp H. Kiisel – 105 
10.d 3. tund konverents aulas  

4. tund konverents aulas  
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10.e 3. tund konverents aulas  
4. tund konverents aulas 

11.c infominutid toimuvad pärast 3. tundi ruumis 
102 
4. tund ära jääb õp O. Maidre tund, I rühm 
geneetika praktikumis – TÜ 

11.d 3. tund konverents aulas 
4. tund konverents aulas 
5. tund matemaatika õp E. Timak – 135 

11.e 3. tund konverents aulas  
4. tund konverents aulas  

12.c 2. tund matemaatika õp H. Kiisel – 105 
12.d 3. tund konverents aulas  

4. tund konverents aulas 
5. tund matemaatika õp K. Orav-Puurand – 
139 

12.e 3. tund konverents aulas   
4. tund konverents aulas  
5. tund kirjandus õp T. Pluum – 102 

Olümpiaadid ja võistlused 

 11. detsembril 2022 toimunud 
informaatikaolümpiaadi eelvooru 117 osaleja 
hulgas olid meie õpilastest parimad: 3.-4. koht 
Hans Gustav Kõljalg ja Kevin Akkermann 
(mõlemad 12.b), 10. koht Ralf Robert Paabo (10.a), 
11. koht Kaur Huko Käämbre (11.b). 
Tüdrukute hulgas saavutas 3. tulemuse ja 
üldarvestuses 31. koha Maria Kozõreva (11b). 
Informaatikaolümpiaadi lõppvoor toimub 11.-12. 
veebruaril. Eelvooru ja lahtise võistluse tulemuste 
põhjal on meie õpilastest pälvinud kutse lõppvooru 
Ralf Robert Paabo, Jaan Artur Viirsalu (10.b), Kaur 
Huko Käämbre, Hans Gustav Kõljalg, Kevin 
Akkermann ja Kristjan-Erik Kahu (12.b). 
Lõppvooru kutsutud peavad registreerima oma 
osavõtu hiljemalt 3. veebruariks. Täpsem info 
https://eio.ee/. 
 Informaatikaviktoriini „Kobras“ eelvoorus 
saavutas Kaur Huko Käämbre (11.b) 11.-12. 
klasside arvestuses 3. koha (osalejaid kokku 644) ja 
on kutsutud 11.-12. veebruaril toimuvale 
finaalvõistlusele.  
 Tartu Linnavalitsuse korraldusega nr 58 
(16.01.2023) tunnustati tantsuansambli 
Tantsutallad tegevust ja saavutusi aastal 2022 
huvihariduse esimese astme preemiaga. 

Konkursid 

 2022/23. õa usundiõpetuse olümpiaadi eelvoor 
toimub 1. veebruaril Moodle’i keskkonnas. 
Eelvooru registreerimine toimub TÜ teaduskooli 

usundiõpetuse olümpiaadi veebilehel 
https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/usu
ndiopetuse-olumpiaad 9. jaanuarist 2023 
kell 8.00 - 24. jaanuarini 2023 kell 23.59. Alates 
25. jaanuarist saadetakse registreerunud õpilase 
e-posti aadressile paroolid Moodle’isse 
sisenemiseks. Täpsema info saamiseks pöörduda 
õpetaja Toomas Jürgensteini poole e-kirja teel 
aadressil toomas.jyrgenstein@htg.tartu.ee 
 Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium 
kutsub esitama filme esmakordselt toimuvale 
filmifestivalile. Registreerimise aeg on 
26. veebruar, täpsem info 
https://drive.google.com/file/d/1Y8VL1vTLIyN
M2H7h2StDUJlfA7TThZzI/view. 
Sisekaitseakadeemia finantskolledž kuulutab 
välja esseekonkursi „Eesti maksusüsteem aastal 
2050“. Tööde esitamise tähtaeg on 7. märts, 
täpsem info  
https://www.sisekaitse.ee/et/finantskolledzi-
esseekonkurss. 
 Kogukonnapraktika on välja kuulutanud 
logokonkursi. Tööde esitamise tähtaeg on 
20. märts, täpsem info  
https://kogukonnapraktika.ee/uudis/kuulutame-
valja-kogukonnapraktika-logo-konkurssi. 
 MTÜ Mondo ootab õpilasi osalema 
loomingulisel noortekonkursil „Teated 
tulevikust“. Tööde esitamise tähtaeg on 15. mai, 
täpsem info https://maailmakool.ee/mondo-
noortekonkurss-2022-2023. 

Teated 

 Täna, 23. jaanuaril kell 16.10 toimub 
raamatukogu lugemissaalis klassivanemate 
ümarlaud, millest on oodatud osa võtma kõikide 
klasside ja õpilasomavalitsuse esindajad. 
Küsimustele vastavad kooli juhtkonna liikmed. 
 Teisipäeval, 24. jaanuaril toimub ajalooringis 
taas HTG dokumentaalfilmiklubi. Vaatame 
mängulist dokumentaalfilmi „Disko ja 
tuumasõda“, mis jutustab vaimukalt infosõjast 
1980ndate Eesti NSVs. Filmi kommenteerib ja 
küsimustele vastab režissöör Jaak Kilmi. 
Alustame kell 16.00 ruumis 141, kõik on oodatud! 
 Käesoleva nädala keskpaigast alates saab 
2. korruse koridori galeriis nautida uut 
kunstinäitust. Näitusel astuvad üles meie kooli 
vilistlased ja kaks õpetajat. 
 Neljapäeval, 26. jaanuaril kell 18.00 toimub 
11.b, 11.c ja 11.d klasside lastevanemate 
koosolek järgmistes klassiruumides: 11.b – 136, 
11.c – 139 ja 11.d – 135.  
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 Neljapäeval, 26. jaanuaril kell 16.00 tutvustab 
ruumis 202 Tallinna Tehnikaülikooli 
arhitektuuriosakonna üliõpilane õppimis-
võimalusi arhitektuuri erialal. Kõik huvilised on 
oodatud. 
 Neljapäeval, 26. jaanuaril kell 16.00 tutvustab 
Autosõit OÜ 10. ja 11. klasside õpilastele ruumis 
135 õppimisvõimalusi nende koolis. 
 Esmaspäeval, 30. jaanuaril kell 16.30 toimub 
auditooriumis HTG mälumänguturniir. 

Õpetajad koolist eemal 

 Õpetaja Eve Paap on segakooriga laulupeo 
üldproovil 25. jaanuaril alates kella 9.30, õpetaja 
Kristiina Punga sõidab rootsi keele grupiga 
keelepraktikale (UPT) 26.-28. jaanuarini, õp Ott 
Maidre osaleb 27. jaanuaril bioloogiaõpetajate 
koostööpäeval ja õpetaja Ave Külter viibib 
õpilastega Erasmus+ projekti üritustel Belgias 
30. jaanuarist 3. veebruarini. 

Sport 

 Üleriiklikul tantsuvõistlusel „Dancestar“ said 
grupi „Scarlet“ ridades showtantsu kategoorias 
esikoha Ingrid Järve (11.a), Annaliisa Karu ja Lota 
Kalberg (11.d). Contemporary kategoorias said 
grupi „Show small grupp“ ridades esikoha Emilia 
Bachman (10.c), Ingrid Järve, Annaliisa Karu, Lota 
Kalberg, Emma Pastak (11.d) ning Nele Rihma 
(11.e). 
 Tartu Ülikooli akadeemiline spordiklubi valis 
2022. aasta parimaks noorsportlaseks 
kergejõustiklase Elsa Puu (11.a). 
 Tartu gümnaasiumide võrkpalliturniiri võitis 
HTG. Kooli esindasid Joosep Jürissaar, Artus Leo 
Marco Klemm, Marten Leosk (kõik 10.a), Ott 
Kruuse (10.b), Mirjam Gross (10.d), Heidi 
Tõnisson (11.a), Rando Lukk (12.a) ja Holger Eric 
Hain (12.c). 
 Kaia Laatspera (12.c) saavutas Põhjamaade 
meistrivõistlustel taekwondos 3. koha. 
 Eesti Võrkpalliföderatsiooni karikavõitjaks U20 
vanuseklassis tuli SK Duo Olerex Tartu võistkond, 
kuhu kuulusid: Lisethe Kruus, Mia Marta Miller 
(mõl.11.e), Marta Kann (12.a) ja Emma Vahelaan 
(12.d). 

Eelteated 

 11.a ja 11.e klasside lastevanemate koosolek 
toimub kolmapäeval, 1. veebruaril. 

 Kolmapäeval, 1. veebruaril 5. tunni ajal toimub 
kõikidele 12. klassidele auditooriumis TÜ 
sisseastumistingimuste tutvustus. 
 Reedel, 3. veebruaril 5. tunni ajal toimub 
raamatukogu lugemissaalis HTG õpilaste 
kirjandusklubi kokkusaamine. Arutletakse Emily 
Brontë romaani „Vihurimäe“ üle. Oodatud on 
kõik huvilised: ka siis, kui pole raamatut (lõpuni) 
lugenud. 


