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Juhtkond tänab
• õpilaskogu liikmeid eesotsas Karoliine-Lisette
Kõivu ja Markus Kuslapiga ning õpetajaid Tiina
Niitvägi-Hellamaad, Siim Oksa, Eha Paabot ja
Aive Rootsi, kes kõik aitasid ette valmistada ja
läbi viia Hugo vaimu päeva tulevastele
treffneristidele.

Õppetöö

• Kolmapäeval, 21. mail on 10.d ja 11.a klassi
õpilased koos klassijuhatajate M. Matto ja
Ü. Seevriga õppeekskursioonil.
• 11.a ja 11.b klassi veetehnoloogia kursuse
viimane tund toimub neljapäeval, 22. mail
Hellenurme vesiveskis. Väljasõit kooli juurest kell
15.45.
• Reedel, 23. mail kell 10.00 algab
matemaatika riigieksam. Kõigil eksaminandidel
palutakse kohal olla 15 minutit enne eksami
algust. Koolimaja on eksamitega mitte seotud
isikutele sel päeval suletud.
• 11.a, 11.d ja 11.e klasside õpilased ning
õpetajad Ü. Seevri, T. Jürgenstein ja A. Ristikivi
on 23.-25. maini ekskursioonil Peterburis.
• 11.c klassi õpilased ja klassijuhataja E. Timak
on 23. mail kanuumatakal.
• Õppeaasta viimane õnnetund toimub reedel,
30. mail kell 15.45 ruumis 221.

Muudatused tunni- ja ruumiplaanis

kolmapäev, 21.05
10.b 1. tund saksa keel õp A. Roots – 204
10.c 1. tund saksa keel õp A. Roots – 204
10.d tunde ei toimu, klass on õppeekskursioonil
10.e 4. tund jääb ära
11.a 3.-4. tund jääb ära, klass on

õppeekskursioonil
11.b 2. tund saksa keel õp A. Roots – 204

3. tund matemaatika õp Ü. Hüva – 136,
toimub ka 1. tund

11.d 2. tund saksa keel õp A. Roots – 204

neljapäev, 22.05
10.b 3. tund inglise keel õp E. Hundi ja

K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp
M. Hildebrandt – 220

10.c 3. tund inglise keel õp E. Hundi ja
K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp
M. Hildebrandt

10.d 3. tund inglise keel õp E. Hundi ja
K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp
M. Hildebrandt

11.a 4. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri tundi
asendab õp Ü. Roostoja – 144

11.e 4. tund inglise keel õp K. Ojaveeri tundi
asendab õp Ü. Roostoja - 144

Abiturientidele

• 12. klasside kirjalikud kordusarvestused
toimuvad 27. ja 28. mail kell 8.30-10.00
auditooriumis. Suuliste arvestuste, füüsika
praktikumide ja informaatika järelarvestuse aeg
tuleb õpilastel individuaalselt kokku leppida
aineõpetajaga. Kõik kordusarvestused tuleb
sooritada hiljemalt 29. mail.
• Kirjalikud arvestused toimuvad alljärgnevalt:
teisipäev, 27.05

keemia 1., 2. ja 6. kursus
matemaatika 3., 4., 6. ja 9. kursus
muusika
eesti keel 1. ja 3. kursus
geograafia
bioloogia

kolmapäev, 28.05
keemia 7. kursus
matemaatika 13. ja 14. kursus
eesti keel 4. ja 5. kursus
vene keel
inglise keel
kirjandus

Teated

• Täna kell 16.00 algab auditooriumis Tartu
linna ja maakonna tantsuõpetajate infokoosolek,
kus räägitakse üldtantsupeoga seonduvast.
• Kolmapäeval, 21. mail kell 16.00 toimub selle
õppeaasta viimane õpetajate ja HTG SV
vaheline kohtumine saalihokis.
• Reedel, 23. mail toimuvad HTG 10.-11. klassi
õpilaste kooliolümpiamängud. Üritus algab kell
12.00 Raekoja platsil. Igal klassil palutakse
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koguneda kokku lepitud riigi lipu juurde. Pärast
avatseremooniat liigutakse ühiselt TÜ staadionile.
• 23. mail on Tartus enamik kirikuid südaööni ja
kauemgi avatud. Usundiõpetuse õpetaja Toomas
Jürgenstein soovitab huvilistel kindlasti
„Kirikute ööl“  osaleda.
• Laupäeval, 24. mail algab kell 12.00 aulas
vilistlaste mälumäng. Kuna kõik soovijad ei
pruugi aulasse ära mahtuda, siis esialgu lubavad
korraldajad osalema igast lennust kuni kaks
võistkonda ning kolm õpilasvõistkonda. Oma
osavõtust palutakse teatada: velsker@gmail.com
(Ants Siim) või madishurt90@gmail.com (Madis
Hurt).
• Pühapäeval, 25. mail toimub meie kooli
auditooriumis kella 10.00–17.00 XIX
Üldtantsupeo jooniste seminar, kus osalevad
tantsukollektiivide juhid.
• Esmaspäeval, 26. mail toimub traditsiooniline
ausamba päev, kus õpilaskogu annab Hugo
Treffneri mälestusmärgile taas värskema ilme.
• Saksa keelediplomite üleandmise pidulik
aktus toimub 27. mail kell 15.00 Tallinna
Kadrioru Saksa Gümnaasiumis. Täpsem
informatsioon saksa keele õpetajatelt.
• Ootame praeguseid 10. klassi õpilasi
kandideerima projekti Erasmus+ liikmeks.
Projektiga „Steppingstones to the future“
alustatakse septembris 2014 ja see kestab kuni
2017. aasta maikuuni. Teeme koostööd Saksamaa,
Ungari, Belgia, Norra, Inglismaa, Islandi ja
Šotimaa koolidega. Eriti oodatud on need
kandidaadid, kelle kodu on Tartus või linna
lähiümbruses, nii et oleks koos oma vanematega
võimalik majutada projekti raames saabuvaid
külalisi ja kanda külalise majutamisega seonduvad
kulud. Positiivse suhtumisega ja teotahtelistel
õpilastel palume teatada oma osalemissoovist
aadressil http://tinyurl.com/l9fo8qr hiljemalt
30. maiks. Lisainformatsiooni annavad õpetajad
Katrin Ojaveer või Marilin Savi.

Õpetajad

• Neljapäeval, 22. mail kell 14.30 toimub
õppenõukogu, kus otsustatakse õpilaste
kordusarvestustele lubamine.
• Õpetaja Ü. Keerberg on õppetööst eemal
21. mail; õpetajad E. Hunt ja K. Ojaveer osalevad
22. mail alates kella 12.00st koolitusel; õpetaja
H. Kiisel on 26. ja 27. mail matemaatika
riigieksamitöid parandamas.

Sport

• Alma linnasprindi II etapi võitisid
gümnaasiumiõpilaste naispaaridest Kaisa Sander
(11.b) ja Katrina Ojavee (11.d).
Gümnaasiumiõpilaste segapaaridest võitsid
Kristel Sibul ja Kristjan Laht (10.b).
• Eesti meistrivõistlustel jalgrattaspordis
kriteeriumisõidus saavutas NJ vanuseklassis Mari-
Liis Mõttus (10.a) III koha.
• Käesoleva aasta Eesti karikavõistlustel
jalgpallis võitis Tartu FC Santose koosseisus teise
koha auhinna Kenn Laas (11.d). Laupäeval
toimunud karikafinaalis kaotas Santos 0:4
Tallinna FC Levadiale.
• Neljapäeval, 15. mail toimus õpilaste
võrkpalliturniiri võitja 12.b klassi ja õpetajate
vaheline sõpruskohtumine võrkpallis. Tasavägise
mängu võitsid õpilased tulemusega 3:2.


