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Koolipere õnnitleb 

• õpetaja Tiina Niitvägi-Hellamaad  ja Eha 
Paabot, keda kolleegid tunnustasid aasta tegija 
2016 tiitliga. 

Juhtkond tänab 

• 12.e klassi õpilasi ja nende klassijuhatajat Tiina 
Niitvägi-Hellamaad ning 12.d klassi õpilast Laura 
Danilast ja 12.b klassi õpilast Johannes Vallikivi 
2016. aasta abiturientidele korraldatud lõpuaktuse 
ning lõpupeo eest; 
• Lea Mustimetsa abi eest töövihikute 
väljastamisel; 
• HTG näitetruppi 1. septembri etteaste eest Hugo 
Treffneri ausamba juures. 

Õppetöö 

• Kolmapäeval, 14. septembril oleme kogu 
kooliperega Taevaskojal piknikul. Bussid väljuvad 
Vanemuise alumisest parklast kell 10.00. 
• Reedel, 16. septembril lähevad 12. klassi 
õpilased õppekäigule Vargamäele. Bussid väljuvad 
Vanemuise alumisest parklast kell 8.00.  
Õpilased, kes õppekäigul ei osale, lahendavad 1.-4. 
tunnini ruumis 102 lugemis- ja 
kirjutamisülesandeid. Õpilaste juures viibivad 
õpetaja Ü. Seevri (1. tund), H. Kiisel (2. tund), 
A. Ristikivi (3. tund) ja M. Reemann (4. tund). 

Muudatused tunniplaanis  

reede, 16.09 
10.a 1. tund matemaatika õp. E. Timak – 139 

2. tund informaatika, mõlemad rühmad õp. 
A. Mägi – 303 

 3. tund saksa/vene keel õp. O. Titova - 
204/L. Titova – 302 

4. tund eesti keel õp. L. Tepp – 107 
10.b 2. tund inimeseõpetus õp. U. Saar – 221, 

toimub ka 3. tund 
4. tund matemaatika õp. E. Timak – 139 

10.d 2. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 225 
4. tund matemaatika õp. E. Timak – 139 

10.e 4. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 227 
11.a 2. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/A. 

Poom – Tähtvere park 
11.b 1. tund kirjandus õp. L. Tepp – 107 
11.c 1. tund bioloogia õp. S. Kaarna – 225 

 2. tund matemaatika õp. E. Timak - 139 
3. tund bioloogia õp. S. Kaarna – 225 

11.e 3. tund kehaline kasvatus koos 10.e 
klassiga õp. A. Saarva/A. Poom – Tähtvere 
park 

esmaspäev, 19. 09 
10.c 2. tund bioloogia õp. E. Ustav - 227 
10.e 3. tund kogu klassil informaatika õp. A. 

Mägi - 303 
11.b 2. tund prantsuse keele rühmal jääb tund 

ära 
11.c 2. tund prantsuse keele rühmal jääb tund 

ära 
11.d 2. tund prantsuse keele rühmal jääb tund 

ära 
4. tund füüsika õp. S. Oks – 213 

11.e 3. tund füüsika õp. M. Reemann – 213 

Teated 

• Täna, 12. septembril kell 16.00 toimub 
auditooriumis Dream Foundationi infoüritus CAE 
(rahvusvaheline inglise keele eksam) ja 
Suurbritannias ning mujal välismaal õppimise 
teemal. Oodatud on huvilised 11. ja 12. klassidest. 
• Alates homsest, 13. septembrist alustab 
kooliõde Jaanika Saarepuu 10.a klassi õpilaste 
tervisekontrolliga. Täpsem info klassijuhtaja 
infominutites. 
• Teisipäeval, 13. septembril kell 15.50 ootab 
ajalooring kõiki vanu ja uusi sõpru ruumi 141. 
Arutame aastaplaani ning kiikame üle tee asuvasse 
postimuuseumisse, mis kuu lõpus oma uksed 
suleb. 
• Neljapäeval, 15. septembril kell 14.25 on kõik 
õpilased oodatud auditooriumisse, kus 
tutvustatakse eelmise aasta 11. klasside 
rahuloluküsitluse tulemusi. 
• Kolmapäeval, 14. septembril kell 16.30 
tutvustavad autokoolid 11. ja 12. klasside 
õpilastele ruumis 102 õppimisvõimalusi nende 
koolis. 
• Reedel, 16. septembril suletakse kooli 
raamatukogu kell 12.40, kuna raamatukoguhoidja 
osaleb kirjastuse Koolibri teabepäeval. 
• Kooli on saabunud inglisekeelsed ainetestid 
(SAT materjal) sisseastumiseks Põhja-Ameerika 
ülikoolidesse. SATiks valmistumise raamatuid 
saab Tartu ülikooli raamatukogust laenutada. Ühe 
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raamatu laenutus kaheks nädalaks maksab 1.60. 
Kuna raamatukogu on praegu suletud, kirjutage 
huvi korral aadressile katre.koiv@ut.ee . Nii nagu 
TOEFL testi, viib SAT testi samuti läbi Tartu 
Põhja-Ameerika Ülikoolide teabekeskus. Lisainfo 
siit: http://www.ameerika.ut.ee/et/uudised/sat-i-
testimaterjalid-kohal-testid-1-okt-3-dets 
• TÜ Teaduskool kutsub osalema füüsika 
õpitubades. Õpilastel palutakse registreeruda 20. 
septembriks. Täpsem info: 
http://www.teaduskool.ut.ee. 
• Koolimaja teisel korrusel on avatud Tuule 
Müürsepa (12.a) fotonäitus Karula rahvuspargist. 

Olümpiaadid ja võistlused 

• 2015/2016 õppeaastal olid treffneristid edukad 
ka rahvusvahelistel olümpiaadidel: 
Jonatan Kalmus (vil 2016) võitis rahvusvahelisel 
füüsikaolümpiaadil pronksi; Maris Sala (vil 2016) 
rahvusvahelisel bioloogiaolümpiaadil pronksi; Eva 
Maria Tõnson (12.b) rahvusvahelisel 
geograafiaolümpiaadil hõbeda;  
Joosep Kaimre (11.b) Euroopa Liidu 
loodusteaduste olümpiaadil hõbeda; Loona Volke 
(11.b) Euroopa Liidu loodusteaduste olümpiaadil 
hõbeda; Anton Konovalov (vil 2016) 
rahvusvahelisel keemiaolümpiaadil pronksmedali.  
• 6.-7. juunil toimus üle-eestiline kübervõistlus 
14-30-aastastele noortele. Virtuaalvõistluse 
„Päästke Dogeland“ parimate oskustega noored 
esindavad Eestit Euroopa kübervõistlusel European 
Cyber Security Challenge. Hugo Treffneri 
Gümnaasiumist pääsesid Euroopa võistlusele Andre 
Litvin (12.b), Taavi Eomäe (12.c) ja Jürgen Laks 
(vil. 2016). 

Konkursid 

• 8. oktoobril toimub 14. Kalju Lepiku 
luulevõistlus, kuhu oodatakse oma varem 
avaldamata luulet esitama ka gümnaasiuminoori. 
Täpsem info kirjandusõpetajatelt. 
• Eestis on alanud uus kandideerimisvoor tasuta 
vahetusprogrammi FLEX, mis pakub aastaks 
võimaluse õppida USA keskkoolis ja elada 
kohalikus perekonnas. Programmis osalemine on 
õpilastele tasuta ning kandideerimiseks tuleb neil 
esmalt täita Internetis olev avaldus koos kolme 
lühiesseega. Avaldus asub aadressil 
http://ais.americancouncils.org/flex. Avaldus ja 
esseed on ingliskeelsed, kuid grammatikat nende 
puhul ei hinnata. Avalduste esitamise tähtaeg on 
18. oktoober 2016. Poolfinalistid valitakse 

novembris. Neid intervjueeritakse, nad teevad 
inglise keele testi ja kirjutavad testimiskeskuses 
essee. 
• ROBOTEX 2016 raames toimuvad 
luuletuskonkurss „Julge roboti rind on õline“, 
videokonkurss „Mida ei saa jõuga, seda saab 
nõuga“, fotokonkurss „Robotid teevad kodu 
targaks“, joonistuskonkurss „Robotite argipäev“ 
ja digitaaljoonistuskonkurss „Robotex 2050“. 
Töid oodatakse 30. oktoobriks. Täpsem info 
www.robotex.ee/konkursid. 
• Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts ootab 
osalema ajalooalaste uurimistööde konkursil 
„Eesti iseseisvumise eeldused“. Tööde esitamise 
tähtaeg on 31. märts 2017, täpsem info: 
www.eays.edu.ee. 
• EENet kutsub osalema arvutijoonistuste 
konkursil „Ajarada“. Tööde esitamise tähtaeg on 
18. november, täpsem info: 
http://joonistaja.eenet.ee/konkurss/. 
• Eesti Rahvuskultuurifondi Tiina Tammani 
allfond kuulutab välja arvamuslugude konkursi. 
Tööde esitamise tähtaeg on 17. oktoober, täpsem 
info: http://www.erkf.ee/allfondid/tiina-tammani-
fond-1. 
• Õpilaste teadusajakiri Akadeemiake ootab 
osalema uurimistööde konkursil. Tööde esitamise 
tähtaeg on 30. september, täpsem info 
www.akadeemiake.ee. 

Õpetajad 

• Õpetaja A. Roots viibib kuni 13. septembrini 
rahvusvahelisel kirjandusfestivalil Berliinis; 
õpetajad T. Niitvägi-Hellamaa ja J. Paaver 
osalevad koos õpilastega 19.-25. septembrini 
Erasmus+ projektis Saksamaal. 
• Reedel, 16. septembril sõidavad 12. klasside 
õpilased ja õpetajad M. Hildebrandt, Ü. Keerberg, 
M. Matto, T. Niitvägi-Hellamaa, S. Oks, K. 
Orav-Puurand, M. Piirimäe, T. Pluum, A. Punga ja 
K. Soodla õppekäigule Vargamäele. 
• Õpetaja Tiina Pluum andis Hea Kolleegi 
taldriku edasi õpetaja Anneli Saarvale. Õnnitleme! 

Õpilased 

• 10.d klassi õpilased tutvusid 9. septembri 
ööakadeemias üksteise ja koolimajaga ning 
kuulasid vilistlasi, tegid sporti ja vaatasid filmi. 

Sport 
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• Kristina Mumm (10.b) saavutas augustikuus 
Tallinnas toimunud noorte 
maailmameistrivõistlustel rendžus 16-20-aastaste 
neidude seas 4. koha. 
• Kiur Erik Eensaar (11.e) ja Andres Rõõm (11.a) 
said OK Ilves võistkonnas 4. septembril peetud 
Eesti meistrivõistluste orienteerumisjooksu 
teatevõistlusel klassis M18-20 hõbemedali. Kristel 
Kõivo (11.c) võitis samas OK Peko võistkonnas 
klassis N18-20 kuldmedali. 
• Kiur Erik Eensaar (11.e) võitis 10. septembril 
Eesti meistrivõistluste orienteerumisjooksu pikal 
rajal Ootsipalus klassis M18 hõbemedali. Kristel 
Kõivo (11.c) sai samal võistlusel klassis N18 
hõbemedali. 

Huviringid 

• Huviringide esimesed kokkusaamised 2016. 
aasta sügisel:  
ajalooring (õpetaja Aare Ristikivi)  
teisipäeval, 13. septembril kell 15.50 ruumis 141 
(ajalooklass); 
bridžiklubi (õpetaja Lauri Naber)  
kolmapäeval, 21. septembril kell 14.30 ruumis 
135 (matemaatikaklass); 
koolileht Miilang (vilistlane Kristi Sarap)  
reedel, 16. septembril kell 14.20 ruumis 110 
(raamatukogu); 
lingvistika (õpetaja Kristiina Punga) esmaspäeval, 
12. septembril kell 16.00 ruumis 144; 
näitering (vilistlane Oliver Issak)  
neljapäeval, 15. septembril kell 16.00 ruumis 221 
(auditoorium); 
segakoor Anima (õp. Ülle Keerberg) esmaspäeval, 
12. septembril kell 16.00 ruumis 200 (aula) kõik 
10. klasside neiud. Toimub ettelaulmine. Oodatud 
on ka huvilised vanematest klassidest; 
Teisipäeval, 13. septembril kell 15.45 ruumis 221 
(auditoorium) kõik 10. klasside noormehed. 
Toimub ettelaulmine. Oodatud on ka huvilised 
vanematest klassidest; 
spordiring (õp. Anneli Saarva ja Priit Parisoo) 
Esimeses ainetunnis selgitavad õpetajad ringi sisu 
ja annavad kätte eri spordialade treeningtundide 
ajakava; 
väitlusklubi (vilistlased Tuule Sõber, Siim Kurvits, 
Triin Toimetaja ja Maria Kull) 
esmaspäeval, 19. septembril kell 16.00 ruumis 
221 (auditoorium). Toimub näidisväitlus. 

2016. aasta lennu kõvernaelad 

Lionel Messi (lennu sportlane) Karl Tiit  

Kalev Kruus (lennu kommentaator, meeldib kõige 
kohta oma arvamus välja öelda) Ian Allan Leman 
Bear Grylls (lennu ellujääja, elaks üle ka 
maailmalõpu) Jasper Ristkok 
Sherlock Holmes (lennu detektiiv, teab alati, kui 
kuskil midagi toimub ja kes korraldab) Britt 
Heleen Kandimaa 
Hermione Granger (lennu tarkur, teab kõigest 
kõike ja armastab lugeda pakse raamatuid) Maris 
Sala 
Steve Jobs (lennu kõige edukam ärimees) Yves 
Laur 
Kardashianid (lennu kõige populaarsemad ja 
skandaalsemad sõbrad/sõbrannad) Kätlin Soosalu 
ja Merilin Vipper  
Pantalone ( lennu naljahammas, ühes seltskonnas 
alati lõbus viibida, oskab enda üle naerda) Aaro 
Abolkaln 
Audrey Hepburn (lennu ilus tüdruk) Liisa Ansip 
Kalevipoeg (lennu kõva kutt) Ian Allan Leman 
Väike Prints (lennu kõige melanhoolsem filosoof) 
Gabriel Kaine 
Marie Under (lennu poeet ja sõnasepp) Kristel 
Zimmer 
Beethoven (lennu kõige pühendunum muusik) 
Lauriine Kalajas  
Claude Monet (lennu kunstnik) Tuuli Jürgenson 
Gordon Ramsay (lennu kõige kergemini ärrituv 
isik, perfektsionist ning ootab ka teistelt 
perfektsust (+naudib head toitu) Rando Ernits 

Õpetajad 
Mahatma Gandhi (kõige rahumeelsem õpetaja) 
Toomas Jürgenstein 
Christopher Columbus  (kõige uudishimulikum 
õpetaja) Helen Köhler 
Pablo Picasso (maailma teistmoodi nägev õpetaja) 
Priidu Beier 
Oprah (õpetaja, kellele meeldib alati olla 
tähelepanu keskpunktis ning korraldada midagi) 
Uve Saar 
Disney (kõige lapselikuma maailmavaatega 
õpetaja) Kristiina Punga 
Coco Chanel (lennu kõige stiilsem õpetaja) Liisa 
Tepp 
Grace Kelly (tulevane/salajane sinivereline 
õpetaja) Liisa Tepp. 


