
 

Juhtkond tänab 
• õp. Helgi Teringut ja Lennart 

Peepu ning nende õpilasi eduka 
esinemise eest Betti Alveri 
luulekonkursi Tartu voorus; 

• õp. Maia Käppat, Helgi Teringut, 
Ülle Keerbergi, Ljubov Titovat, 
Age Salo, Tiina Pluumi, Merille 
Hommikut, Kristiina Pungat, 
Priidu Beierit, Toomas 
Jürgensteini ja Aare Ristikivi 
õpilaste ettevalmistamise eest 
KoKoKo-ks. 

Õpetajad 
• Õpetaja H. Frese viibib 19.-21. 

novembrini koolitusel. Tema tunde 
asendavad õpetajad M. Matto ja A. 
Roots. 

• Neljapäeval, 22. novembril on 
töökohustuste täitmisel Tallinnas 
õpetajad M. Reemann ja A. 
Ristikivi.  

Õppetöö 
• Reedel, 23. novembril on 12.a ja 

12.b klass õpetajate H. Kiiseli ja M. 
Mattoga õppeekskursioonil 
Tallinna Tehnikaülikoolis ning 
alates kella 10st viibib õpetaja A. 
Ristikivi täiendkoolitusel. 

Koolitööst eemal olevate õpetajate 
tundide asendused:  

N. 22.11. 

10.b  1.-2. tund matemaatika 
õp. H. Kiisel – 135 

11.b 5.-6. tund eesti keel õp. A. Salo 
– 107 

11.d 4. tund füüsika iseseisev töö õp. 
S. Oks - 141 

11.e 1.-2. tund eesti keel õp. A. Salo 
– 107 

5.-6. tund religioonilugu õp. T. 
Jürgenstein - 203 

12.a 1.-2. tund inimeseõpetus õp. 
A.-L. Jõgi - 220 

3.-4. tund matemaatika õp. H. 
Kiisel – 135 

5.-6. tund inglise keel õp. D. 
Kubi - 139 

12.c 5.-6. tund kunst õp. P. Beier - 
141 

12.d 1.-2. tund religioonilugu õp. T. 
Jürgenstein – 203 

5.-6. tund ajalugu õp. K. Punga 
– 144 

12.e 3. tund eesti keel iseseisev töö 
õp. T. Pluum - 141  

5.-6. tund inglise keel õp. D. 
Kubi - 139 

R. 23.11. 

12.a klassi tunde ei toimu, TTÜs 
ekskursioonil 33 õpilast. 

12.b klassis toimuvad tunnid, TTÜs 
ekskursioonil 18 õpilast. 

10.a 3.-4. tund matemaatika 
iseseisev töö õp. Ü. Hüva – 135  

10.b 1.-2. tund matemaatika 
iseseisev töö õp. Ü. Hüva – 135 

5.-6. tund füüsika õp. M. 
Reemann – 213 

11.c  5.-6. tund saksa keel õp. A. 
Roots - 220 

Õpetaja M. Matto tunde asendab õp. 
A. Roots 

• Reedel, 23.11. kell 15.30 saavad 
ruumis 221 sooritada 
järelarvestusi õpilased, kellel 
langesid kahe järelarvestuse ajad 
kokku. Sellisel juhul tuleb õpilasel 
valida aine, milles ta sooritab 
järelarvestuse ettenähtud ajal ning 
teavitada teise aine õpetajat 
kokkulangevusest, paludes luba 
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sooritada järelarvestus selles aines 
23.11. Kindlasti tuleb õigel ajal 
sooritada suuline arvestus. Samal 
ajal saavad järelarvestusi sooritada 
ka õpilased, kes väga mõjuval 
põhjusel (haigus) ei saanud 
järelarvestusele tulla. Puudumise 
põhjusest ning järelarvestuse 
sooritamise soovist tuleb eelnevalt 
aineõpetajat informeerida. Õpilasi, 
kes on koolipäeva jooksul tundidest 
puudunud, on õpetajatel õigus mitte 
lubada sel päeval toimuvatele 
järelarvestustele. 

Luuleradadelt 
23.-24. novembrini  toimuvad Jõgeval 
järjekordsed Betti Alverile pühendet 
luulepäevad "Tähetund". Tartu linna 
poolt saadetakse esinema Treffneri 
gümnaasiumi 12ndike näitering kavaga 
"Taandareng ehk progress", laupäeval, 
24. novembril esineb 11ndike 
näitetrupp. 

Teated 
• 17. - 18. nov. toimus Treffneris Eesti 

keskkoolide 
väitlusmeistrivõistluste I etapp.  
Turniiril osales kokku 41 3-
liikmelist võistkonda, neist 10 
Treffnerist. Treffneri võistkond HTG 
7 koosseisus Katrin Lepp, Mihkel 
Trei ja Martin Mets  
võitis kõik 5 eelvooru, kuid jäi 
poolfinaalis alla etapi 
võitjavõistkonnale Pärnu Sütevaka 
Humanitaargümnaasiumist. 
Individuaalses arvestuses sai esikoha 
Gea Lepik 12.b, teise koha saavutas 
Agnes Urbanik 12.b, Viiendaks tuli 
Martin Mets 12.b. 

• 7. novembril toimus füüsikaolüm-
piaadi koolivoor. 

Parimad olid: 
10. klass (17 osavõtjat) 
1. Rauno Padari 10.a 
2. Aarne Lees 10.a 
3. Sander Tanni 10.a 
4. Roland Matt 10.c 

5. Agnes Vask 10.a 
6. Liina Uibo 10.a 
7. Vahur Steinberg 10.b 
8. Hannes Kinks 10.b 
9. Siim Tõnisson 10.a 
10. Sander Tammesoo 10.a 
11. klass (6 osavõtjat) 
1. Ardi Loot 11.a 
2. Kaarel Siim 11.b 
3. Siim Rinken 11.a 
12. klass (9 osavõtjat) 
1. Andreas Valdmann 11.a 
2. Martin Valgur 11.a 
3. Pille Pullonen 11.b 
• Detsembrikuu toiduraha palume 

maksta ülekandega hiljemalt 26. 
novembriks. Talongid väljastatakse 
kantseleist 28. - 30. nov.  
Kui õpilane sööb arvestuste nädalal 
(10.-14.12.), on detsembris  14 
toidupäeva (14 x 15 = 210.-,  poiste-
ports 14 x 22 = 308.-). Kui õpilane 
arvestuste nädalal ei söö: 9 
toidupäeva (9 x 15.- = 135.- või 
poisteports 9 x 22.- = 198.-).  
Jaanuaris 2008 (7.-31.01) on 19 
toidupäeva  (19 x 15.- = 285.-, 
poisteports 18 x 22.- = 418.-). 
Jaanuari toiduraha palume maksta 
ülekandega  hiljemalt 17. 
detsembriks. Talongid väljastatakse 
kantseleist 19.-21.dets. 

• Hambaarst  Ülle Hanson ootab TÜ 
Stomatoloogia Polikliinikusse 
(Raekoja plats 6, III korrus) 
hammaste kontrollile 

10.a klassi õpilasi 26.11.. kell 12.05  

10.b klassi õpilasi 23.11. kell 11.45  

10.c klassi õpilasi 28.11. kell 11.45 

• 11.b ja 11.e klassi õpilased, kes pole 
veel registreerunud VIKO 
kasutajateks, saavad seda teha. Kooli 
kodulehel asub VIKO link  
http://www.htg.tartu.ee/start.html. 

• Palve kõigile, kes möödunud 
esmaspäeval kooli raamatukogust 
midagi laenutasid või tagastasid,  
raamatukoguga ühendust võtta. 
Serveri töö häire tõttu on vaja 



tagastused ja laenutused üle 
kontrollida, et hilisemaid 
arusaamatusi vältida. 

• Teade Otzenhausenisse Euroopa 
Liidu seminarile sõitjaile!  

Saame kokku  esmaspäeval, 19. 
novembril kell 15.45 saksa keele 
klassis (204). 

• Teisipäeval, 20. novembril algusega 
kell 15.45 toimub auditooriumis 
HTG mälumängu II voor. Osaleda 
võivad kõik klassid, võistkonnas 
võib olla kuni 4 liiget. Küsimusi on 
igast eluvaldkonnast. 

• 22. novembril läbiviidavast 
TÖÖVARJUPÄEVAST võtab osa 
22 HTG  abiturienti. Töövarjud 
saavad teada vastuvõtja asutuse, 
"varjutatava" ametiisiku ja muu 
vajaliku info 19. novembril 
psühholoog Kaia Raigilt. 

• Meeldetuletus 12. klassidele! 
Nõustamiskeskuse Ellervo 
väljaandena ilmuva teatmiku 
"Abiturient 2008" tellimuslehtede 
esitamise tähtaeg on 19. november. 

• Tartu Linnavalitsuse tervishoiu-
osakond korraldab HIV- ja  
uimastiennetuse projektikonkursi. 
Projektikonkursi eesmärk on tõsta 
noorte terviseteadlikkust ning 
projektid peavad olema noorte endi 
poolt korraldatavad ajavahemikul  
1.detsember 2007 kuni 31.jaanuar 
2008. 

Esitatav projekt peaks sisaldama 
järgmist teavet: 

1) projekti meeskonna tutvustus 
koos meeskonna juhi 
kontaktandmetega; 

2) projekti sihtrühm; 

3) projekti tegevuste kirjeldus koos 
ajakavaga; 

4) projekti läbiviimise eelarve koos 
kulude põhjendusega. 

Konkursile esitatav projekt peab 
olema planeeritud arvestusega, et 

läbiviidavate tegevuste eelarve on 
maksimaalselt 4000 krooni. 

Projekt esitada hiljemalt 
26.november 2007.a. Tartu LV 
tervishoiuosakonnale 

paberkandjal aadressil Küüni 3, IV 
korrus või elektrooniliselt saata e-
mail: tho@raad.tartu.ee. Lisainfo 
konkursi kohta: tel. 736 1323 
(vanemspetsialist Ülle Prommik). 

Projekte hindab Tartu linna 
Tervisenõukogu. 

Kolm huvitavamat  projekti 
rahastatakse Tartu Linnavalitsuse 
tervishoiuosakonna poolt järgmiselt: 

I koht- 8000 krooni; 

II koht-  6000 krooni; 

III koht-  4000 krooni. 

Eriauhindade fond 6000 krooni. 

Konkursi tulemused teatatakse 30. 
novembril 2007. Auhinna saajatega 
sõlmitakse rahalise toetuse 
kasutamise leping. 

Konkurss finantseeritakse riikliku 
HIV/AIDSi ja uimastiennetuse Tartu 
linna tegevuskava raames. 

HTG 124  
Esmaspäev, 26. november:  

• 16.00 – 19.00 klassidevahelised 
spordivõistlused võimlas (saalihoki) 

Teisipäev, 27. november:  

• 15.45 – 18.00 klassidevahelised 
spordivõistlused võimlas (korvpall) 

Kolmapäev, 28. november:  

• 13.55 – 15.25 kooli ajaloo loeng 
10. klassidele auditooriumis  

• 15.45 – 17.30 SOPS; õpilaste ja 
õpetajate vaheline saalihokivõistlus  

Neljapäev, 29. november:  

• 13.55 – 15.25 kooli ajaloo loeng 
10. klassidele auditooriumis  

• 15.45 – 18.00 klassidevahelised 
spordivõistlused võimlas (võrkpall) 



• 18.00 – 20.00 kooli 125. 
aastapäeva balli peremehe ja 
perenaise konkurss aulas  

Reede, 30. november:  

• Hommikul kell 09.00 viib ÕK 
juhatus lilled ning küünlad H. 
Treffneri hauale ja ausambale.  

 Tundide ajad:  

1.   7.-8. tund 8.10 – 9.10 
(valikained)  

2.   1.-2. tund  9.20 – 10.20  

3.   3. tund   10.30 – 11.15 (I 
söögivahetund 11.15 – 11.40); 
toolide sättimine aulas (12.c)  

4.   4. tund  11.40 – 12.25 (II 
söögivahetund 12.25 – 12.50); 
segakoor laulab aulas hääli lahti  

5.   5.-6. tund 12.50 – 13.50  12. kl. – 
5.-6. tund (12.c kehaline kasvatus 
jääb ära ); 10. ja 11. kl. AKTUSEL  

6.   5.-6. tund 14.00 – 15.00 

10. ja 11. kl. –  5.-6. tund; 12. kl. ja 
külalised AKTUSEL  

Kell 16.00 algab vilistlasturniir. 

Laupäev, 1. detsember:  

• 09.00 – 16.00 jätkub vilistlasturniir  

• 12.00 – 14.00 lendude kohtumine 
(1998/2008) auditooriumis  

• 19.00 – 00.00 kooli 124. 
aastapäeva ball (uksed on avatud 
kella 18.00st)  

Balli pääsmete hinnad:  

• kuni 1. detsembrini õpilased 60.- ja 
pääse kahele 100.- (huvijuhi käest); 
vilistlased 120.- ning pääse kahele 
200.- (kantseleist);  

• 1. detsembril õpilased 80.- 
(kantseleist) ja vilistlased 150.- 
(kantseleist)  

• pääsmeid müüakse ka kohapeal!  

Piletid tulevad müüki 19. 
novembrist!  

Esmaspäev, 3. detsember:  

• 15.45 kooli ajaloo viktoriin 10.  
klassidele auditooriumis (igast 

klassist oodatakse auditooriumisse 
ühte 5-liikmelist võistkonda)  

NB! Õpilased, kelle kasutada on 
metallist riidekapid (10.a, 10.b ja 
kõik 11ndikud), peavad need 
reedel, 30. novembril pärast 
koolipäeva lõppu oma asjadest 
tühjaks tegema, ukse lahti jätma 
ja võtme endaga kaasa võtma – 
need kapid lähevad balli ajal 
kasutusse! 

 

 


