
 

Koolipere õnnitleb 
õpetaja Märt Kaske juubeli puhul! 

Juhtkond tänab 
kõiki õpilaskogu liikmeid, kes 
avaldasid arvamust kooli õppeprotsessi 
ja õpikeskkonna kohta. 

Riigieksamid 
• Teisipäeval, 22. mail toimub kella 

10.00 – 14.30 vene keele kirjalik  
riigieksam ruumis 221. Sel päeval ei 
helise koolikell, läbikäiguks on 
suletud auditooriumi ees olev 
koridor. 12. klasside tunnid 
toimuvad õpilastele, kes ei ole 
eksamil.  

Tunniplaani muudatused 

Teisipäev, 22.05 

Õpetaja L. Titova tunde asendab õp. 
O. Kornilova 

11.b 5.-6. tund kehaline kasvatus õp. 
A. Saarva / P. Parisoo 

• Kolmapäeval, 23. mail kell 9.00 
algab ruumis 301 vene keele suuline 

eksam. Arvutiklassi kasutajatel 
palutakse tagada koridoris vaikus, et 
mitte segada eksaminande! 

Tunniplaani muudatused 

Kolmapäev, 23. 05 

11.e 1.-2. tund vene keele rühm   
tuleb kooli 3. tunniks 

11.d 1-2. tund vene keele rühm tuleb 
kooli 3. tunniks 

10.c 3.- 4. tund vene keel - 144 

10.d 3.-4. tund vene keel - 227 

11.a 5.-6. tund vene keel iseseisev 
töö, juures õp. A. Roots - 102 

10.b 5.-6. tund vene keel iseseisev 
töö, juures õp. A. Roots - 102 

10.e 7.-8. tund vene keel (kogu 
klass) õp. O. Kornilova – 102 

11.b 7.-8. tund kunstiajalugu P. 
Beier – 202 

• Esmaspäeval, 28. mail kella 10.00 – 
13.00 toimub bioloogia riigieksam 

ruumides 220 ja 221. Sel päeval ei 
helise koolikell, läbikäiguks on 
suletud auditooriumi ees olev 
koridor. 

Õppetöö 
Reede, 25. 05 

NB! Tundide ajad on muudetud: 

1.-2. tund  8.10 – 9.40 

3. tund  9.50 – 10.35 

4. tund   11.00 – 11.45 

10.-11. klasside rongkäik H. 
Treffneri ausamba juurde ( vihma 

korral kogunemine võimlasse) 

5.-6. tund  12.30 – 14.00 

7.-8. tund  14.10 – 15.40 

Õpetaja T. Pluum on alates kella 
10st täiendkoolitusel. 

11.b 3. tund kunstiajalugu P. 
Beier - 203 

10.c 4. tund ajalugu (iseseisev 
töö) õp. M. Käppa - 102 

10.d 1.-2. tund  informaatika õp. 
L. Jõgi / R. Lõpp – 303/206 

5.-6. tund ajalugu õp. A. 
Ristikivi - 141 

Esmaspäev, 28. 05 

Õpetaja A. Saarva tunde asendab 
õp. P. Parisoo 

10.c 4. tund informaatika kogu 
klass õp. S. Oks - 303 

11.a 3. tund ajalugu õp. A. 
Ristikivi - 225 

11.e 5.-6. tund  füüsika õp. S 
Oks – 225, 7.-8. tund jääb ära 

11.d 7.-8. tund jääb ära 
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Õpilased 
Mark Gimbutas (10.c) arvati 
rahvusvahelise bioloogiaolümpiaadi 
Eesti võistkonna liikmeks. 

Klasside tegemised 
10.c klass rändas 10. ja 11. mail koos 
klassijuhataja ja õpetaja Age Saloga 
Vargamäel. 

Teated 
• 16. mail toimus selle õppeaasta 

viimane Hugo Treffneri mälumäng, 
mille tulemused olid:  
I koht- 10.b klassi võistkond 
"Juuksejaanid" (Janar Saks, Taavi 
Karelson, Maksim Buldakov,Tõnis 
Tasa) 
II koht - Miina Härma võistkond 
"Roosad lõvid" (Andreas Joamets, 
Lauri Hein, Kristjan Kikerpill, Suido 
Valli) 
III koht - 11.d klassi võistkond 
"Burksihundid" (Kristjan Valgur, 
Juhan Kinks, Kairi Kaldoja, Heleen 
Jääger). 

Karikasarja kokkuvõttes oli järjestus: 
� I koht – 10.b klassi 

võistkond 
"Juuksejaanid" (Janar 
Saks, Taavi Karelson, 
Maksim Buldakov, 
Tõnis Tasa) 

� II koht – 11.d klassi 
võistkond Burksi-
hundid" (Kristjan 
Valgur, Juhan Kinks, 
Kairi Kaldoja, Heleen 
Jääger) 

� III koht – 10.b klassi 
võistkond "L&M" (Jüri 
Mälberg, Ethel 
Rosenfeldt, Juhan 
Valge, Priit Lille) 

� IV koht-Miina Härma 
võistkond "Roosad 
lõvid"(Andreas Joa-
mets, Lauri Hein, 
Kristjan Kikerpill, 
Suido Valli) 

� V koht-10.a klassi 
võistkond "A6" (Siim 
Rinken, Ildiko Siimon, 
Henri Ristisaar, Martin 
Naggel) 

� VI koht-11.e klassi 
võistkond "E5" (Siim 
Maripuu, Brigit Selge, 
Liina Land) 

� VII koht-10.e võistkond 
"Mati nuudelid" (Mari 
Lust, Mihkel Alavere, 
Tiit Loim, Liina Pappa). 

Sel aastal koosnes karikasari vaid 2-st 
mängust,  järgmisel aastal loodame, et 
karikasarjas tuleb rohkem mänge. 
Korraldajad tänavad abi eest huvijuht 
Uve Saart. 
• 21. - 30. maini parandavad Hele 

Kiisel ja Ülle Hüva Tallinnas 
matemaatika riigieksamitöid. 
Õpetaja Ü. Hüva tunde asendab Julia 
Polikarpus ja õpetaja H. Kiiseli 
tunde Kaido Kariste. 
Klassijuhatajatena asendavad 10.b – 
Ü. Seevri, 11.a – L. Jõgi. 

• Kolmapäeval, 23. mail kell 15.30 
korrastatakse ja puhastatakse 
kooli ajaloomuuseumi ruume. 

• Kolmapäeval, 23. mail kell 16.00 
algab ruumides 135 ja 136 
bridžiturniir! Osaleda soovijail 
palutakse ühendust võtta 12.a klassi 
õpilase Kaarel Nummertiga. 

• Arhitekti elukutse tutvustamiseks 
korraldab Eesti Arhitektide Liit 
arhitektuuribüroodes avatud uste 
päevad. HTG õpilastel on võimalik 
külastada 23. mail kell 15.30 Helmi 
Sakkovi arhitektibürood Kloostri tn 
2. 

• Neljapäeval, 24. mail kell 15.30 
toimub õppenõukogu, millest 
võtavad osa kõik klassijuhatajad. 
Päevakorras on kolmanda korra 
arvestustele lubamine. 

• Reedel, 25. mail tähistame Hugo 

Treffneri ausamba 10. 
avamisaastapäeva. 



Pärast 4. tundi palutakse kõikidel 
kümnendikel ja üheteistkümnendikel 
koguneda koolimaja ette. 
Rongkäigus liigutakse ausamba 
juurde. Seega, teklid pähe, viisakas 
riietus selga ja lauluhääl valmis 
panna! 
Rongkäigust osavõtt on ka kõigile 
12. klassi huvilistele lubatud. 10. 
klassidel palume ka neile antud 
ülesandeid hoole ja loovusega täita. 

• Teisipäeval, 29. mail kell 18.00 saab 
Lutsu Teatrimajas näha kooliteatri 
õhtul ajanappuse tõttu ära jäänud 
12ndike näidendit Jean-Paul Sartre 
„Omakohus”. 

• Eesti Infotehnoloogia Kolledži 
infotunnid sisseastujatele toimuvad  
29. mail kell 13.00 ja 6. juunil kell 
17.00 IT Kolledži Neosaalis 
Tallinnas Rävala pst.14. 

• Neljapäeval, 24. mail kell 13.55 on 
TÜ makroökonoomika professori 
Raul Eametsa loeng teemal: „Eesti 

majanduse senine  areng ja selle 
ees seisvad valikud“. Loengu 
käigus püütakse leida vastuseid 
järgmistele küsimustele: 

� Kus asub Eesti riik oma 
arengus EL-i teiste 
liikmesriikidega 
võrreldes?  

� Miks on meile vaja 
eurot ja millal see tulla 
võiks?  

� Millised olid meie 
majanduspoliitilised 
valikud 
majandusreformide 
alguses ja millised on 
need valikud 
lähitulevikus? 

� Miks peaks majandust 
õppima just Tartu 
ülikooli 
majandusteaduskonnas? 

• Kooli kodulehel on EMÜ õppejõu 
Toomas Timmuski õppematerjalid 
11.a ja 11.b klassi EMÜ 
tehnoloogiakursusest osavõtjatele. 

• Treffneristi käsiraamatu 
koostajad paluvad kõigil, kes on 
kogunud õpetajate tsitaate, saata 
need meiliaadressile 
liinaland@gmx.de või võtta 
ühendust Liinaga 11.e klassist. 

• Juunikuu toiduraha maksmise 
viimane kuupäev on 28. mai. 
Talonge väljastatakse kantseleist 30. 
ja 31. mail. Juunis on 6 toidupäeva 
(6 x 15.- = 90.-, poisteports 6 x 22.- 
= 132.-). 

Arvestuste nädal on 1.-7. juuni, 

10. – 11. klasside lõpetamine 14. 
juunil. 

Sport 
Tartu koolide karikavõistlustel 

neidude võrkpallis saavutas meie 
kooli naiskond  I koha võites  finaalis 
väga südika mänguga MRG naiskonda 
2:0, III koha saavutas Kivilinna 
gümnaasiumi võistkond. Võidu tõid 
meile: Ann Starkopf, Katrin Tähepõld 
(11.c), Katri Pärna (11.d), Siiri Seevri, 
Leelo Valgma, Helen Kask (11.b) ja 
Merlin Paas  (10.e)  
Õnnitleme! 

Meeldetuletuseks abiturientidele! 
21.05 klassijuhatajate infominutites 
jagatakse 12. klasside õpilastele 
kontrollimiseks hinnetelehed. Kui 
hinnetelehtedel vigu ei ole, ei ole vaja 
hinnetelehte tagastada, vigade 

ilmnemisel tuleb õpilasel: 
� pöörduda 

aineõpetaja 
poole, kes oma 

päeviku alusel 
vea parandab 
(märgib 
hinnetelehele 
õige hinde ning 
oma allkirja); 

� teha hinnetelehel 
kõik parandused 
ning alles see-
järel pöörduda 



õppealajuhataja 
poole; 

� hinnetelehtedel 
saab 
õppealajuhataja 
juures parandusi 
teha kuni 
31.maini.  

 


