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Koolipere õnnitleb
• õpetaja Helgi Teringut, kellele Tartu
Kultuurkapital annab õpetaja aastapreemia;
• õpetaja Age Salo, kes valiti koolis ja Tartu
linnas aasta õpetajaks ning on kutsutud haridus- ja
teadusministri vastuvõtule;
• õpetaja Anneli Mägi, kellele HTG õpetajad
andsid aasta tegija 2012 tiitli.

Juhtkond tänab

• 11.b klassi õpilasi ja klassijuhataja Siim Oksa
10. klassidele rebaste päeva korraldamise eest;
• saksa keele õpetajaid Mall Mattot ja Aive
Rootsi, kelle tööle andsid Saksa Väliskoolivõrgu
Keskuse inspektorid väga kõrge hinnangu.

Õppetöö

• Lähemad kohustuslikud ülesanded 11. klasside
õpilastele uurimistööde ja praktiliste töödega
seoses:

• Täita kavand (kavandi vormid saadaval
UPT keskkonnas) enne arvestuste nädalal
toimuvat seminari.

• Tutvustada seminaris, mis toimub
arvestuste nädalal ja millest osavõtt on
kohustuslik, oma kavandit. Vajadusel
täiustada kavandit saadud tagasisidest
lähtuvalt ning laadida see üles UPT
keskkonnas hiljemalt 1. novembriks.

Enne seda on soovituslik tõtta ühendust oma
juhendajaga, et täpsustada kavandi koostamise
nõudeid.
• 12.c klassi õpilased (24 õpilast), klassijuhataja
K. Ojaveer ja õp. M. Hildebrandt osalevad 3.-5.
oktoobrini Euroscola projektis Prantsusmaal
Strasbourgis; õpetajad Ü. Seevri ja D. Kubi
viibivad koos viie 10. klassi õpilasega Comeniuse
projektiga 8.-13. oktoobrini õpirändel Saksamaal.
• 6.-12. oktoobrini on meil külas grupp Hollandi
koolinoori, keda võõrustavad 11.b ja 11.e klassi
õpilased ning õpetajad Olga Titova ja Kerli Orav-
Puurand. Prantsuse koostööprojektiga oleme
seotud 7.- 14. oktoobrini. Prantslastega tegelevad
12.b, 12.d, 12.e ja 11.e klassi õpilased ja õpetajad
Tiina Niitvägi-Hellamaa, Marilin Savi ja Ülli
Roostoja.

• Neljapäeval, 4.oktoobril kella 11.15 – 15.15ni
toimub matemaatikaõpetajate eestvedamisel
ruumides 136, 135 ja 221 (auditoorium)
matemaatika kooliolümpiaad. Olümpiaadist
võtavad osa kõik 10.a ja 10.b klassi õpilased ning
valikuliselt õpilased ülejäänud klassidest.
Olümpiaadil osalevad õpilased lõunatavad
esimesel söögivahetunnil (pärast 2. tundi).
Olümpiaadi ajal on klassiruumides

kell 11.15 – 12.45
135 - õp. E. Timak
136 - õp. E.Paabo
221 - õp. Ü. Hüva

kell 12.45 – 15.15
135 - õp. E. Timak
136 - õp. A. Pettai/H. Kiisel
221 - õp. Ü. Hüva

Muudatused tunni- ja ruumiplaanis

kolmapäev, 3.10
11.a 3. tund inglise keel õp. M. Hildebrandti
rühma tundi asendab õp. Ü. Roostoja - 308
11.b 4. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma
tundi asendab õp. M. Savi – 312,
õp. M. Hildebrandti rühma tundi õp. Ü. Roostoja -
308
11.c 4. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma
tundi asendab õp. M. Savi – 312,
õp. M. Hildebrandti rühma tundi õp. Ü. Roostoja -
308
11.d 4. tund inglise keel õp. M. Hildebrandti
rühma tundi asendab õp. Ü. Roostoja - 308
IKab 5. tund õp. K. Ojaveeri asendab õp.
H- Köhler – 312
11.e 3. tund inglise keel õp. M. Hildebrandti
rühma tundi asendab õp. Ü. Roostoja - 308
12.c õpilastel (13 õpilast), kes ei viibi
Strasbourgis, toimuvad tunnid tunniplaani alusel

neljapäev, 4.10
11.a 1. tund inglise keel õp. M. Hildebrandti
rühma tundi asendab õp. Ü. Roostoja – 309
11.b 3. tund matemaatika õp. H. Kiisel – 107
11.b 4. tund inglise keel õp. D.Kubi – 141,
õp. K. Ojaveeri grupi tundi asendab õp. M. Savi –
312,
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õp. M. Hildebrandti rühma tundi õp. E. Nõlvak-
Donohoe - 309
11.c 4. tund inglise keel õp. D.Kubi – 141,
õp. K. Ojaveeri grupi tundi asendab õp. M. Savi -
312,
õp. M. Hildebrandti rühma tundi õp. E. Nõlvak-
Donohoe - 309
11.d 4. tund inglise keel õp. D.Kubi – 141,
õp. M. Hildebrandti rühma tundi õp. E. Nõlvak-
Donohoe – 309
11.e 1. tund inglise keel õp. M. Hildebrandti
rühma tundi asendab õp. Ü. Roostoja – 309
12.a 2. tund inglise keel õp. M. Hildebrandti
rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 309
12.b 4. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 105
12.c õpilastel (12 õpilast), kes ei viibi
Strasbourgis, toimuvad tunnid tunniplaani alusel.
Ära jääb 4. tund füüsika õp. J. Paaver
12.e 2. tund inglise keel õp. M. Hildebrandti
rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 309

reede, 5.10
10.a 2. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 202
10.c 1. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 202
10.e 3. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 227
11.c 1. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand
– 107
11.d 2. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand
– 225
12.c tunde ei toimu

esmaspäev, 8.10
10.b 2. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220,

5. tund jääb ära
10.c 5. tund ajalugu õp. A. Pettai – 227
10.d 3. tund ajalugu õp. A. Pettai – 22
10.e 2. tund eesti keel õp. A. Salo – 107

5. tund ajalugu õp. A. Ristikivi - 141
11.a 5. tund inglise keel õp. D. Kubi rühma
tundi asendab õp. E. Nõlvak-Donohoe – 312
11.b 2. tund inglise keel õp. H. Köler – 227,
õp. K. Rootsi – 105,
õp. D. Kubi rühma tundi asendab õp. E. Nõlvak-
Donohoe - 217
5. tund vene keel õp. L. Titova – 302
11.c 2. tund inglise keel õp. H. Köler – 227,
õp. K. Rootsi – 105,
õp. D. Kubi rühma tundi asendab õp. E. Nõlvak-
Donohoe - 217

3. tund kirjandus õp. A. Salo – 213
5. tund füüsika õp. S. Oks – 213

11.d 2. tund inglise keel õp. H. Köler – 227,
õp. K. Rootsi – 105

11.e 5. tund inglise keel õp. D. Kubi rühma
tundi asendab õp. E. Nõlvak-Donohoe – 312
12.a 4. tund inglise keel õp. D. Kubi rühma
tundi asendab õp. H. Köhler - 312
12.b 3. tund inglise keel õp. D. Kubi rühma
tundi asendab õp. H. Köhler - 220
12.c 3. tund inglise keel õp. D. Kubi rühma
tundi asendab õp. H. Köhler - 220
12.d 2. tund füüsika õp. S. Oks – 213

3. tund inglise keel õp. D. Kubi rühma
tundi asendab õp. H. Köhler - 220

5. tund kirjandus õp. A. Salo 107
12.e 4. tund inglise keel õp. D. Kubi rühma
tundi asendab õp. H. Köhler – 312

Teated

• Esmaspäeval, 1. oktoobril esineb 12.b
ühiskonnaõpetusetunnis Tartu ringkonnakohtu
konsultant Tuuli Hansen loenguga
„Informatsiooni- ja väljendusvabaduse piirid“.
• Teisipäeval, 2. oktoobril räägib ajalooringis
õpetaja Aare Ristikivi Ukraina ajaloost, riigi
praegusest olukorrast ja esimesest
rahvusvahelisest ajaloo-olümpiaadist. Algus kell
15.50 ruumis 141. Kõik huvilised on oodatud!
• Teisipäevast, 2. oktoobrist algavad kooli
võimlas ballieelsed seltskonnatantsukursused.
Kõikidel tantsuhuvilistel peavad jalas olema
vahetusjalanõud, soovitavalt tantsukingad. Tunnid
toimuvad järgmistel aegadel:
02.10 kell 17.25 - 18.55
04.10 kell 17.45 - 19.15
09.10 kell 17.25 - 18.55
11.10 kell 17.45 - 19.15
30.10 kell 17.25 - 18.55
01.11 kell 17.45 - 19.15
06.11 kell 17.25 - 18.55
08.11 kell 17.45 - 19.15
13.11 kell 17.25 - 18.55
15.11 kell 17.45 - 19.15
27.11 kell 17.25 - 18.55
Üks tantsutund maksab 1 euro.
• Neljapäeval, 4. oktoobril kell 19.15 algab kooli
muuseumis loominguline õhtu. Luulest ja
luuletamisest kõneleb meie vilistlane Eesti
Muusika- ja Teatriakadeemias  dramaturgiat
tudeeriv Kaur Riismaa. Debüütkogu „Me
hommikud, päevad, õhtud, ööd“ ilmumise järel
nimetati Kaur Eesti Ekspressi tulevikutäheks.
Olete oodatud loomingulisest õhtust osa saama!



3

• Reedel, 5. oktoobril tähistame õpetajate päeva.
Seoses sellega on tundide ajad muudetud:

1. tund 08.05 – 09.05
2. tund 09.15 – 10.15
söömine
3. tund 10.45 – 11.45
söömine
4. tund 12.15 – 13.15

13.25 algab aulas õpetajate päeva aktus, mida
korraldab 12.e klass.
• Reedel, pärast aktust kell 14.00 tutvustab MTÜ
YFU (ruumis 102) 10. ja 11. klassi õpilastele
(vanusepiirang 17 aastat)
õpilasvahetusprogramme, mis võimaldavad
õppida välismaal juba gümnaasiumis õppimise
ajal. Endised vahetusõpilased räägivad oma
vahetusaasta kogemustest ja YFU programmist.
• Reedel, 5. oktoobril korraldavad kultuuri ja
loomingu ring ning kunstitrenn ühiskülastuse
festivali ART IST KUKU NU UT näitusele
„Möh?Fui!Öäk!Ossa!Vau! Eesti kaasaegse kunsti
klassika“ Tartu Kunstimuuseumis (Raekoja plats
18). Näitus annab võimaluse eesti kunsti
lähiajaloo kõmulisemaid teoseid oma silmaga
näha ning kujundada isiklik arvamus. Kõik
huvilised on oodatud kell 14.10 kooli välisukse
juurde. Pilet näitusele maksab 1 euro.
• Õpilastel, kes soovivad 19. oktoobril külastada
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgemat
Sõjakooli, palutakse registreeruda arendusjuht
Anti Alasi juures (kab. 313) hiljemalt 5.
oktoobriks.
• Kuni 10. oktoobrini saavad kõik Eesti 5.-12.
klasside õpilased juba teist aastat järjest taotleda
Tulevikutalent 2012 stipendiumi, mille fond
kokku on 12 000 eurot. Stipendiumi saab taotleda
ühes viiest kategooriast - ühiskondlik tegevus;
teadus; humanitaarteadus; kunst, muusika ja
kultuur; sport ja tervis. Info:
http://www.tulevikutalent.ee.
• Konkursile „Energiasäästunädal SINU
KOOLIS“  oodatud kõik energiasäästu teemalised
ja looduslikku keskkonda kaitsvad tegevused
koolis perioodil 29. oktoober – 9. novembril, mis
kutsuvad õpilasi, õpetajaid, kooli töötajaid
energiat säästlikult ja mõistlikult kasutama,
säästes omakorda looduskeskkonda meie ümber.
Auhinnaks on pääs viiele päev Soome Heureka
teaduskeskusse (vähemalt kolmele koolile) või
Tartu Seiklusparki (vähemalt neljale koolile).
Info: www.energiatark.ee.

• Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakond võtab
kuni 7. oktoobrini 2012 vastu noorte tartlaste
omaalgatusprojekte. Oodatud on 7-26aastaste
noorte tartlaste poolt algatatud, kirja pandud ja
läbiviidavad projektid, mille tegevus toimub
ajavahemikul 20. oktoober kuni 31. detsember
2012 Tartus või on muul viisil Tartuga seotud.
Üks projekt võib saada toetust kuni 200 eurot.
Tule testi oma projekti ideed tuleproovis
3. oktoobril kell 18-20 Lille Maja noortetoas
(Lille 9, Tartu). Kohal on noortealgatusprojektide
nõustajad, kes jagavad soovijatele head nõu
projekti paremaks kirjutamiseks. Info:
http://www.tartu.ee/?menu_id=2&page_id=24342

Õpetajad

• 2012. aasta kevadel kooli külastanud Saksa
Väliskoolivõrgu Keskuse inspektorid andsid 25.
septembril esitatud kirjalikus ülevaates Treffneri
gümnaasiumile Saksa keelediplomi koolina väga
kõrge hinnangu ning tõstsid eraldi esile saksa
keele õpetajate Aive Rootsi ja Mall Matto saksa
keele õpetamise kaasaegse metoodika ja didaktika
efektiivset rakendamist õppetöös ning õpilaste
väga häid tulemusi Saksa keelediplomi eksamil.
• Direktor O. Ojaveer osaleb 2. oktoobril
Haridus-ja Teadusministeeriumi Tallinna
esinduses töönõupidamisel.

Õpilased

• 26. septembril tutvus 11.c klass Elite kliiniku
tööga ning kuulas dr. A. Sõritsa loengut
kehavälisest viljastamisest ja kehavälise
embrüoloogilise arengu võimalustest Eestis ning
selle meditsiiniharu arengust maailmas.
• Eelmisel neljapäeval toimunud rebaste jooksu
võitis 10.c klass. Õnnitleme!
• Õpilastel ei ole lubatud iseseisvalt keerata
radiaatorite termoregulaatoreid, seda võivad teha
ainult õpetajad või kooli töötajad.

Sport

• Tartu linna meistrivõistlustel sõudmises võitsid
erinevates paadiklassides esikoha Kaspar
Nummert, Joan-Patrick Thomson, Taavet Kutsar
(11.b), Liis Küünal (12.e) ja Marliis Reinkort
(11.d).
• 26. septembril toimunud Tartu linnasprindi III
etapil võitsid meie kooli neiud Madli-Johanna
Maidla ja Kristiina Laht (12.c) I koha, II koha



4

saavutasid Marianne Haug ja Kristiine Aluvee
(11.c) ja III koha Kaisa Sander ja Merily Taras
(10.b). Kolme etapi kokkuvõttes olid neidude
üldarvestuse parimad Madli-Johanna Maidla ja
Kristiina Laht.
• 28. septembril toimusid Vooremäel Eesti
Koolispordi Liidu valikorienteerumise võistlused.
Meie kooli võistkond saavutas üldarvestuses III
koha, võisteldes ilma põhikooli vanuseastmeta. I
koha saavutas Kristiine Aluvee (11.c), II koha
Margret Zimmermann (11.b) ja III koha Marianne
Haug (11.c). Võistkonna tubli esinemise tagasid
veel Madli-Johanna Maidla (5. koht), Kristiina
Laht (6. koht) ja Kaisa Sander (9. koht).
Noormeestest tuli Kristjan-Martin Kirjanen (12.a)
III kohale ja Kaspar Nummert (11.b) 6. kohale.
• Nädalavahetusel toimusid Rakveres Suunto
Games orienteerumisvõistlused, kus N16
vanuseklassis saavutas I koha Marianne Haug,
N18 vanuseklassis tuli teiseks Madli-Johanna
Maidla ja kolmandaks Margret Zimmermann.
Ühtlasi selgusid Rakveres ka EOL Printcenter
noortekarikasarja parimad orienteerujad: N16
klassis võitis Marianne Haug ja N18 klassis
Margret Zimmermann.


