HTG INFO
Koolipere õnnitleb
• Liisi Volli (12.d), kelle kirjutatud esseed
autasustati
rahvusvahelisel
filosoofiaolümpiaadil diplomiga.

Juhtkond tänab
• 12.a klassi õpilasi Marko Karmi, Aana-Liisa
Kastet ja Kaur Paaropit klassidevahelise
mälumängu korraldamise eest sel õppeaastal;
• õpetajaid Toomas Jürgensteini, Monika
Piirimäed ja Helgi Teringut õpilaste
konkurssideks ettevalmistamise eest;
• kõiki õpilasi ja õpetajaid, kes aitasid
korraldada Hugo vaimu päeva tulevastele
treffneristidele.

Õppetöö
• 11.d
klassi
õpilased
täidavad
rahuloluküsitlust esmaspäeval, 18. mail 5.
tunni ajal ruumis 303; 11.b klassi õpilased
järgmisel esmaspäeval, 25. mail 5. tunni ajal
ruumis 303.
• Neljapäeval, 21. mail 10.-11. klassidel
õppetunde ei toimu. Kõikidel õpilastel (ka neil,
kes on vabastatud) algab kell 10.00 Tartu
Ülikooli staadionil spordipäev. Spordipäev
kestab orienteeruvalt 2,5 tundi. Täpsem
informatsioon kehalise kasvatuse õpetajatelt.
• 28.-30. maini toimub Tartumaa koolide
riigikaitseõpetuse
välilaager
Uniküla
harjutusväljakul, millel osalevad ka meie kooli
riigikaitse kursusest osa võtnud õpilased.
Laager ja õppetöö toimub välitingimustes,
elatakse
ahjudega
köetavates
telkides.
Transport, toitlustamine, vormiriietus, väljaõpe
ja sellega seotud kulud kantakse riigi poolt.
Laagrist osavõtjad kogunevad välilaagrisse
suundumiseks KVÜÕA autopargi juures
(Ringtee 19, GO Bussi kõrval) 28. mail kell
9.45.
Kaasa tuleb võtta isiklikud hügieenitarbed,
taskulamp,
vajaliku
riided,
laetud
mobiiltelefon,
kirjutusvahend,
märkmik,
magamis- ja seljakott, matka- või spordijalatsid
ning
lapsevanema
poolt
allkirjastatud
andmetega infoleht, millel on ka vajaliku
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varustuse täpne nimekiri. Infolehe blankett on
saadaval kooli kantseleis.
• Õppeaasta
jooksul
ebaõnnestunud
kursusehinnet ümber vastata soovivatel 10. ja
11. klassi õpilastel tuleb esitada avaldus
õppenõukogule. Avalduste blankette saab
kantseleist. Avaldusel peab olema aineõpetaja
arvamus ja allkiri ning see tuleb tuua
õppealajuhatajale
hiljemalt
27.
maiks.
Õppenõukogu,
kus
otsustatakse
kordusarvestustele lubamine, toimub 1. juunil.

Abiturientidele
• Neljapäeval, 21. mail kell 10.00 algab
matemaatika
riigieksam.
Abiturientidel
palutakse kohal olla hiljemalt kell 9.45.
• Matemaatika eksamikursuse tunnid
12.a – kolmapäeval, 20.05. 4.-5. tund õp. Ü.
Hüva - 136
12.b – kolmapäeval, 20.05. 2.-3. tund õp. Ü.
Hüva - 136
12.c – teisipäeval, 19.05. 2.-3. tund õp. E. Timak
– 139
12.d – teisipäeval, 19.05. 4.-5. tund õp. E. Timak
- 139
12.e – kolmapäeval, 20.05. 2.-3. tund õp. K.
Orav-Puurand – 202
• Aineõpetajad panevad välja abiturientide
kooliastmehinded hiljemalt 25. maiks.
• Viimane kehalise kasvatuse tund 12. klasside
õpilastele toimub teisipäeval, 19. mail 4. tunni
ajal TÜ staadionil.
• Koolieksamid
kolmapäev, 27. mai (221) kell 9.00
ühiskonnaõpetus ja keemia ning kell 13.00
ajalugu, bioloogia, geograafia, ladina keel ja
majandusõpetus
reede, 29. mai kell 13.00 (308) joonestamine
esmaspäev, 1. juuni kell 9.00 filosoofia (203) ja
füüsika (213) ning kell 10.00 usundiõpetus (203)
teisipäev, 2. juuni kell 9.00 informaatika (206) ja
kirjandus (12.a ja 12.e - 105)
kolmapäev, 3. juuni kell 9.00 kirjandus (12.b,
12.c ja 12.d - 105), rootsi keel (209) ja vene keel
(308)
1

• Koolieksamiainete
konsultatsioonid
toimuvad
juba
teatatud
aegadel
või
aineõpetajaga kokku lepitud ajal.
Esmaspäev, 25. mai
1. tunni ajal kell 8.00-9.15 õp. M. Reemann –
213
2. tunni ajal kell 9.20-10.35 õp. T. Pluum –
102
2. tunni ajal kell 9.20-10.35 õp. L. Tepp – 107
3. tunni ajal kell 11.05-12.20 õp. A. Ristikivi –
141
Teisipäev, 19. ja 26. mai
1. tunni ajal kell 8.05-9.20 õp. S. Kaarna – 225
1. tunni ajal kell 8.05-9.20 õp. A. Mägi – 206
2. tunni ajal õp. T. Jürgenstein – 203
Reede, 22. mai
3. tund kell 11.15– 12.30 õp. K. Soodla – 203
Reede, 22. mai
3. tund kell 11.15– 12.30 õp. A. Pettai – 144
Keemia eksamiks ettevalmistus toimub keemia
valikkursuse raames. Valikkursuse tunnid
toimuvad kolmapäeval, 20. mail kell 14.2516.15; reedel, 22. mail kell 14.25-16.15;
esmaspäeval, 25. mail kell 14.40-16.00
Õppeainetes, kus eksami sooritajaid on vähe,
palutakse konsultatsiooni aeg individuaalselt
aineõpetajatega kokku leppida.

Teated
• Täna, 18. mail on Vanemuise teatri väikese
maja proovisaalis (sissepääs maja küljeuksest)
teatrikooli Polygon Tartu osakonna kevadine
eksam-etendus. Etendus on tasuta. Lisainfo
https://www.facebook.com/events/1632959423
583747/
• Teisipäeval, 19. mail kell 15.50 toimub
ruumis 141 ajalooringi hooaja lõpetamine.
Katsetame vilistlase Oskar Tsimmeri loodud
Eesti ajaloo teemalist lauamängu, teeme
kokkuvõtteid ja tulevikuplaane. Kõik on
oodatud!
• Kolmapäeval, 20. mail kell 12.30
tutvustavad vilistlased Taavet Kutsar ja Siim
Sammul ruumis 141 õppimisvõimalusi
Šotimaal. Kõik huvilised on oodatud.
• Esmaspäeval, 25. mail möödub 18 aastat
Hugo Treffneri ausamba avamisest Ülejõe
pargis. Õpilaskogu eestvedajad ootavad samal
päeval pärast 5. tundi peaukse ees kõiki
klassivanemaid, et ühiselt minna kooli asutaja
monumendile värskemat ilmet andma.

Olümpiaadid ja võistlused
• Üleriigilisel arvustuste võistlusel Ulakass
pälvisid 42 osaleja seas tunnustust järgmised 11.
humanitaarklasside õpilased:
I koht Isabel Mari Jezierska 11.d (Jan Kaus
„Hetk”)
II koht Johanna Adojaan 11.e (Pär-Ola Jonas
Jonasson „Kirjaoskamatu, kes päästis Rootsi
kuninga”)
III koht Liis Aleksejeva 11.e (Andrus Kivirähk
„Mees, kes teadis ussisõnu”)
III koht Kristel Zimmer 11.e (Heljo Mänd
„Päikesepiim”)
Eripreemia Hanna Marii Ilves 11.d (Roone Roost
„mis sul Viga on”)

Õpetajad
• Õpetajad Erika Hunt ja Katrin Ojaveer
viibivad neljapäeval, 21. mail riigieksamitööde
parandajate kokkusaamisel.
• Direktor Ott Ojaveer, õppealajuhataja Aime
Punga ja arendusjuht Aare Ristikivi on reedel,
22.
mail
haridusosakonna
korraldatud
õppekäigul Tallinna Reaalkoolis, kus tutvutakse
10. klassidesse vastuvõtu korraldusega.
• Teisipäeval, 19. mail on hoolekogu koosolek.
Koosolekul otsustakse Mauruse stipendiumi
saajad. Konkursile esitati 17 taotlust.

Õpilased
• Kooli kevadkontserdil anti üle aasta
tantsutalla tiitel, mille pälvis 11.d klassi õpilane
Sandra Ivanov. Palju õnne!
• Heategevuskontserdi korraldajad Martin
Hallist (11.a) ja Karl Martin Kirm (11.b) tänavad
kooli psühholoogi Triin Ulsti, fotograaf Hanna
Marii Ilvest ja kontserdil esinenud suurepäraseid
muusikuid: Joonas Tomingast, Anu Adamsoni,
Sander Kesküla, Oskar Telgmaad, Ilmar Udustet,
Saskia Epp Lõhmust, Laura Eichet, Karl Martin
Kirmi, Sander Pruelit, Kaarel Nõmmelat, Mart
Piirimeest, Andre Litvini ja Karoliine-Lisette
Kõivu. Piletitulust ning annetustest kogutud
97,34 eurot kantakse üle MTÜle Peaasi, kes
kasutab annetust depressiooni all kannatavate
noorte abistamiseks.
• Tartu Reumaliidu ja MTÜ Kodukotuse
inimesed tänavad tantsuansamblit Tantsutallad
kontserdi korraldamise eest Treffneri koolis.
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• 11.e klass külastas humanitaarpraktika
käigus Misso küla, Nopri talumeiereid ja
Tsiistre teemaja. Koos veedeti lõbusalt aega
lauda ees, sees ja mujalgi, nii lehmade ja
kitsede kui ka ratastooli seltsis. Värskest õhust
ja maaelust said osa pea kõik. Korraldajad
tänavad toredaid klassikaaslasi ning imelist
klassijuhatajat ja abiklassijuhatajat.

Sport
• Tartu
koolide
meistrivõistlustel
valikorienteerumises võitis gümnaasiumide
arvestuses ülekaaluka esikoha meie kooli
võistkond. Individuaalselt võitsid Kristel Sibul
ja Georg Caius Kutsar (11.b). Teise koha
saavutasid Kaisa Sander (12.b) ja Hendrik Rull
(11.c) ning kolmandaks tulid Silvia Luup
(11.c) ja Karl Tiit (11.b). Veel võistles Kristjan
Laht (11.b), kes saavutas kuuenda koha.
Paarisorienteerumisvõitluse Alma linnasprint II
etapil
saavutas
gümnaasiumiõpilaste
naispaaride arvestuses II koha Edith Pärnik
(10.c) koos Johanna Etsiga (10.d). Kolmandaks
tulid Kaisa Sander(12.b) ja Katrina Ojavee
(12.e). Võistlesid veel Silvia Luup (11.c),
Kadre Lahtmets (11.a), Mirjam Iher (11.b),
Aana-Liisa Kaste (12.a), Mirjam Võsaste
(11.c), Säde Mai Krusberg (10.d) ja Laura
Danilas (10.d).
Gümnaasiumõpilaste meespaaride arvestuses
jooksid Hendrik Rull (11.c), Georg Caius
Kutsar (11.b), Kristjan Laht (11.b), Kaarel
Kuslap (11.b) ja Ergo Kukk (12.b).
• Teisipäeval,
12.
mail
toimunud
klassidevahelise võrkpalliturniiri võitjate (12.c)
ja õpetajate vahelise võistluse võitsid õpetajad
seisuga
3:2;
kolmapäeval
toimunud
saalihokivõistluses
pidid
aga
õpetajad
tunnistama 12.c klassi õpilaste paremust 23:14.

Eelteated
• Kooliteatri õhtu toimub reedel, 29. mail kell
18.00 Tartu Uues Teatris. Pääsmeid saab osta
kooli kantseleist.
• Tartu linna ja maakonna paremate
koolilõpetajate vastuvõtt toimub 16. juunil 2015
Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis kell
14.00-16.00.
• Vabariigi
presidendi
vastuvõtt
üldhariduskoolide
ja
kutseõppeasutuste
parimatele lõpetajatele toimub 1. juulil 2015.
aastal kell 12.00 presidendilossi roosiaias.
Vastuvõtule kutsutakse kõik 2014/2015.
õppeaasta
üldhariduskoolide
kuldmedaliga
lõpetanud ja kutseõppeasutuste kiitusega
lõpetanud noored.

Raamatukogu teated
• Juunikuus võetakse raamatukogus õpikuid
ja raamatuid vastu tööpäevadel kell 9.00-14.00.
• 12. klasside õpilastel tuleb kõik õpikud ja
raamatud raamatukokku tagastada hiljemalt
4. juuniks.
• 10. ja 11. klasside õpilased tagastavad
õpikud
ajavahemikus
1.-11.
juunini.
Järelarvestuste tegijad saavad tagastada
järelarvestuse aine õpikuid 17. või 18. juunil.
• 15. ja. 16. juunil on raamatukogu suletud.
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