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Juhtkond tänab  
• õpetajaid Eha Paabot ja Ülle Seevrit õpilaste 
konkurssideks ettevalmistamise eest; 
• Jan Teevetit kooli näitetrupi ettevalmistamise 
eest kooliteatrite festivaliks. 

Õppetöö 
• IV perioodi tunniplaan valmib 14. veebruariks. 
• IV perioodi vabaainete kursused: 
keemia (ab-kursus 10. klassidele) õp. H. Pähno – 
217 
ladina keel 1 õp. M. Hildebrandt – 220 
joonestamine 1 (II rühm) õp. R. Lepiste – 202 
prantsuse keel (c) 6 õp. T. Niitvägi-Hellamaa – 
309 
tervise ja esmaabi kursus med õde S. Nuust – 203 
kaugete maade lood õp. K. Punga, A. Pettai ja 
A. Ristikivi – 141 
Esimene tund toimub kolmapäeval, 19. 
veebruaril kell 14.25-15.45. 
• Õpilastel, kes soovivad IV perioodil osa võtta 
kursusest „Ladina keel algajatele“ (LK1), 
palutakse registreeruda aadressil 
http://tinyurl.com/ladinakeel2014 
• Teisipäeval, 18. veebruaril on tundide ajad 
muudetud, toimuvad klassijuhataja infominutid 
ning ilmub järgmine infoleht. 
Tundide ajad teisipäeval, 18.02. 
1.tund 8.05 – 9.20 
klassjuhataja infominutid 
2.tund 9.50 – 11.05 
I söögivahetund 
3.tund 11.30 – 12.45 
II söögivahetund 
4. tund 13.10 – 14.25 
5. tund 14.35– 15.50 

Teated 

• Sellel õppeaastal on viimast korda 12.-14. 
veebruarini meie kooli õpilastel võimalus tänu 
Tartu linnavalitsusele kasutada Lõunakeskuses 
asuvat siseliuvälja. Koolile eraldatud ajal on 
riietus- ja duširuumide kasutamine tasuta, uiskude 
laenutamise eest tuleb tasuda 1 euro.  
Igale klassile on arvestuste nädala plaanis 
määratud uisutamiseks kindel päev, kuid kui 

arvestuste graafik lubab, võib ka teistel päevadel 
meie koolile ettenähtud ajal uisutama minna. Kui 
klassil on suuline arvestus, on mõistlik koostada 
vastamise ajagraafik nii, et need, kes soovivad 
uisutada, saavad seda teha. Kasutage ära viimane 
võimalus! Uisutama on oodatud ka õpetajad. 
Täpsema informatsiooni saamiseks palun 
pöörduge kehalise kasvatuse õpetajate poole. 
Uisutamise võimalused 12.-14. veebruarini 
Kolmapäev, 12.02 
10.b, 12.e 
suuline arvestus 10.a, 10.c, 10.d, 10.e, 11.a, 11.b, 
11.c, 11.e, 12.a, 12.d 
neljapäev, 13.02 
10.d, 11.d, 12.a, 12.c, 12.e 
suuline arvestus 10.a, 10.c, 10.e, 11.a, 11.b, 11.e, 
12.b, 12.d 
reede, 14.02 
11.a, 11.b, 11.c, 11.d, 11.e, 12.b 
suuline arvestus 10.b, 10.c, 12.d  
• Tartu Ülikooli raamatukogu pakub 
gümnaasiumiõpilastele tasuta koolitust 
uurimistööks vajaliku info leidmiseks ja selle 
hindamiseks. Täpsem info: http://www.utlib.ee/ 

Olümpiaadid ja võistlused 

• Treffneristide tulemused 8. veebruaril 
toimunud keemiaolümpiaadi piirkonnavoorus: 

10. klass 
1. Eva-Maria Tõnson (10.a) 
2. Svenno Saan (10.a) 
3. Friedrich Krull (10.c) 
4. Anton Konovalov (10.a) 
6. Oliver Kahre (10.a) 
7. Johanna Maria Kirss (10.c) 
8. Jonathan Kalmus (10.b) 
9. Tanel Tark (10.b) 
10. Elo Maria Pauman (10.b) 

11. klass 
1. Raul Rinken (11.b) 
2. Rasmus Born (11.c) 
4. Hans Daniel Kaimre (11.b) 
5. Jaak Joonas Keldoja (11.b) 
6. Katariina Kisand (11.c) 
7. Jaak Kaljula (11.c) 
10. Daniel Kütt (11.a) 
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12. klass 
1. Siim Kurvits (12.c) 
2.-3. Liisi Metsoja (12.a) 
4. Ruti Kirikmäe (12.a) 
7. Ainika Adamson (12.c) 
• 8. veebruaril toimunud õpilasfirmade laadal sai 
õpilasfirma Reflor (Kaspar Külm (12.a),Lennar 
Lehestik (12.a) ja Karlos Taaniel Lillemäe 12.e)) 
parima meeskonnatöö preemia ja 
innovatsioonivõistlusel II koha. 

Konkursid 

• Balti Assamblee korraldab Balti keti 
25. aastapäeva puhul esseekonkursi noortele 
teemal „Mida tähendab minu jaoks Balti kett?“. 
Osalema on oodatud õpilased vanuses 16 kuni 18 
aastat. Töö esitamise tähtaeg on 20. aprill 2014. 
Täpsem info: www.riigikogu.ee 
• Eesti Põllumajandusmuuseum korraldab foto- 
ja esseekonkursi teemal „Maaelu pildil aastatel 
1988-2014“. Konkursile oodatakse maaelu 
kajastavaid fotosid, videoid ja mälestusi 
põllumajanduse ja maaelu arengu kohta Eestis 
viimase 25 aasta jooksul. Tööde esitamise tähtaeg 
on 4. august 2014. Täpsem info: http://epm.ee 

Õpetajad 

• Psühholoog T. Ulst osaleb koolitusel 17.-21. 
veebruarini, õpetaja S. Oks 13. veebruaril ja 
õpetaja J. Paaver 13. ja 14. veebruaril. Õpetaja 
E. Paabo osaleb keemiaõpetajate talvepäevadel 
14. ja 15. veebruaril. 

Õpilased 

• Treffneri kooli teatriprojekt 
UNENÄOKLUBI2.5 osales 31. jaanuarist 
2. veebruarini alternatiivsel kooliteatrite festivalil 
Teenfifest XII. Unenäoklubi etendus „Šostakovitši 
14. Unenägu“ sai äärmiselt positiivset vastukaja ja 
pälvis preemia „Muljetavaldav pühendumine 
intellektuaalesteetilise teatriakti loomisel“. Trupi 
näitlejale Reiko Rainer Reinupile anti ka üks 
kahest säravaima meesnäitleja tunnustusest.  
Lavastaja Jan Teevet tänab kõiki näitlejaid 
pingutuste eest laval ja lava taga. 
• Teisipäeval, 4. veebruaril esines 11.e klassi 
õpilastele Eesti Pangaliidu projekti raames 
vilistlane Kristjan Jasinski. 
• Reedel pidasid ööakadeemiat 10.b, 11.b ja 12.b 
klassi õpilased. Margus Niitsoo, Eesti noorim 

doktorikraadi omanik, rääkis elust ja õppimisest, 
seejärel võeti mõõtu saalihokis ja korvpallis ning 
võrreldi fotojahi tulemusi. 
• Reedel, 7. veebruaril toimus järjekordne HTG 
ja Tallinna Reaalkooli sõbrapäev. Meie õpilased 
ja õpetajad tutvusid kooliga ning külastasid tunde, 
toimus fotojaht. 

Eelteated 

• TÜ ootab teisipäeval, 18. veebruaril huvilisi 
tutvuma psühholoogia erialaga. 
• Teisipäeval, 18. veebruaril kell 16.00 tutvustab 
Mme Cocteau inglise keeles õppimisvõimalusi 
Prantsusmaa mainekas prantsuse ülkoolis Scieces 
Po, mille allüksused asuvad kõikjal üle riigi ja kus 
paljudel erialadel toimub õppetöö inglise keeles. 
Kõik huvilised on oodatud ruumi 141. 


