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Juhtkond tänab 

• Õpetaja Ülle Seevrit ning kõiki teisi õpetajaid 
ja õpilasi kes võõrustasid külalisi Narva Vanalinna 
Riigikoolist. 

Õppetöö 

• Kolmapäeval, 27. septembril kell 8.05-11.00 
toimub matemaatikaõpetajate eestvedamisel 
ruumides 105, 107 ja 221 (auditoorium) 
matemaatikaolümpiaadi koolivoor. 
Olümpiaadist võtavad osa kõik 10.a ja 10.b klassi 
õpilased ning valikuliselt õpilased ülejäänud 
klassidest. Olümpiaadil osaleda soovijatel (ka 
loodus- ja humanitaarharu) pöörduda oma 
matemaatikaõpetaja poole. Olümpiaadil osalevad 
õpilased lõunatavad kohe pärast ülesannete 
lahendamist või klassile ette nähtud vahetunnil 
ning osalevad 3. ja 4. tunniplaanijärgses tunnis. 
Olümpiaadi ajal on klassiruumides: 
105 õp. M. Matto 
107 õp. S. Oks (kell 8.05–9.25) 

õp. M. Põkka (kell 9.25–11.00) 
221 õp. K. Orav-Puurand (kell 8.05–9.25) 
 õp. L. Titova (kell 9.25–11.00) 
• Kolmapäeval, 27. septembril on UPT-18 tööde 
esitamise tähtaeg oktoobrikuiseks kaitsmiseks. 
• Järgmine õnnetund (90 minutit) toimub 
28. septembril kell 15.45 ruumis 107. Õnnetunni 
viib läbi õpetaja Monika Piirimäe ning 
osalemiseks saab registreeruda 26. septembri 
hilisõhtuni. Registreerumise lingi leiate kooli 
kodulehelt www.htg.tartu.ee. Õnnetunnis on 
õpilasel, kes mõjuval põhjusel kontrolltöö ajal 
puudus või kellel töö ebaõnnestus, võimalus 
sooritada järeltöö. 

Muudatused tunniplaanis 

teisipäev, 26.09 
11.c 3.-4. tund kirjandus õp. T. Pluum – 102 
11.d 1. tund jääb ära, kooli kell 9.30 

5.tund ajalugu õp. A. Ristikivi – 141 
12.b 2. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/ 

A. Poom 
3. tund inglise keel õp. K. Rootsi tundi 
asendab õp. Ü. Roostoja – 309 

12.c 3. tund inglise keel õp. K. Rootsi tundi 
asendab õp. Ü. Roostoja – 30 
4.-5. tund matemaatika õp. E. Timak – 139 

12.d 3. tund inglise keel õp. K. Rootsi tundi 
asendab õp. Ü. Roostoja – 309 

kolmapäev, 27.09 
10.a 1.-2. tundi ei toimu, klass osaleb 

matemaatika olümpiaadil 
10.b 1.-2. tundi ei toimu, klass osaleb 

matemaatika olümpiaadil 
12.a 1. tund kirjandus õp. K. Soodla – 202 
12.e 2. tund kirjandus õp. K. Soodla – 144 

neljapäev, 28.09 
10.c 3. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand 

– 202 
12.b 2. tund inglise keel õp. K. Rootsi tundi 

asendab õp. Ü. Roostoja – 309 
12.c 2. tund inglise keel õp. K. Rootsi tundi 

asendab õp. Ü. Roostoja – 309 
3. tund bioloogia õp. S. Kaarna – 225 

 4. tund matemaatika õp. E. Timak – 139 
12.d 2. tund inglise keel õp. K. Rootsi tundi 

asendab õp. Ü. Roostoja – 309 

Teated  

• Täna, 25. septembril ootab huvijuht kõiki 
abituriente kella 16.00ks auditooriumisse, et 
rääkida lõpumärgi tellimisest. 
• Teisipäeval, 26. septembril ootab ajalooring 
kõiki huvilisi kuulama vilistlase Taavi Linnuse 
ettekannet luuretegevusest Vabadussõjas. 
Kohtume kell 15.50 ruumis 141. 
• Reedel, 29. septembril toimub 10. klassidele 
rebaste jooks. Noori oodatakse koolimaja ette 
hommikvõimlemisele kell 7.35. Rebaste päeva 
korraldab 11.a klass. 
• Sel sügisel saavad õpilased sooritada CAE 
eksamit meie koolimajas. 11. novembril toimub 
arvutipõhine eksam; 9. detsembril toimub 
paberipõhine eksam. Registreerimiseks kooli 
sooduskoodi küsi oma inglise keele õpetajalt. 
Info ja registreerimine (varakult!): 
www.cae.ee/kalender-ja-registreerumine/. 
• HTG Erasmus+ projekt Together Everyone 
Achieves More otsib selleks õppeaastaks uusi 
osalejaid. Osalema on oodatud 11. klasside 
õpilased. Projekti senistest tegemistest saab aimu 
siin: 
https://htgerasmus.wordpress.com/exchange-
results/ ja osalemissoovi saab kirja panna siin: 
https://goo.gl/forms/JQlWUx9uCrsL8LeI3. 
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Koordineerivad õpetajad: Katrin Ojaveer ja Triin 
Ulst. 
• Esmaspäeval, 25. septembril lingvistikaringis  
ühist ülesannete lahendamist ei toimu, eelmise 
nädala ülesandeid on võimalik võtta klassi 144 
juurest stendilt. Kõik huvilised on oodatud Tartu 
Ülikooli korraldatud keeleõhtu loengule, mis algab 
kell 18.00 humanitaarteaduste majas Jakobi 2 
(ruumis 438). Sel korral on teemaks „Häälduse 
varieerumine õ näitel“, arutletakse, kui palju 
erineb üks ja sama häälik sõltuvalt kõnelejast ja 
kui suur varieeruvus on tegelikult kuulajale 
märkamatu. Kõik huvilised on väga oodatud! 
• Hugo Treffneri Gümnaasium ühines 
kogukonnapraktika  koolide võrgustikuga. 

Konkursid 

• Eesti Draamateatri ning Tartu Ülikooli 
teatriteaduse õppetooli korraldatud esimesel 
teatriuurimuste  võistlusel jõudis Beatrice 
Veidenbergi (vilistlane 2017) uurimistöö „Tartu 
Uue Teatri ja Teater NO99 uuslavastuste 
retseptsioon hooajal 2015-2016“ kuue žürii poolt 
esiletõstetud töö hulka. 
• Selver kutsub osalema joonistuskonkursil 
„Tuleviku kool“. Tööde esitamise tähtaeg on 
9. oktoober. Täpsem info: 
http://id.ekool.eu/SelverTulevikuKool/?utm_camp
aign=tuleviku%20kool. 
• Eesti Teadusagentuur kutsub osalema noore 
uurija stipendiumi konkursil . Taotlusi oodatakse 
16. oktoobrini, täpsem info 
http://www.etag.ee/tegevused/teadpop/opilaste-
teaduslik-uhing/noore-uurija-stipendium. 
• Ajakiri Akadeemiake ootab 30. septembriks 
kaastöid, täpsem info www.akadeemiake.ee. 

Õpilased 

• 11.d klass külastas 14. septembril „Vanemuise“ 
teatrit, kavas oli Ibseni „Hedda Gabler“, 
22. septembril vaatasid 11.e, 11.d ja 11.a klassi 
õpilased „Ugalas“ etendust „Nähtamatu daam“. 
• 18.-22. septembrini olid haridusliku lõimumise 
projekti raames meie koolis külas 20 õpilast Narva 
Vanalinna Riigikoolist. Külalistel oli võimalus 
võtta osa meie õppetööst. Koos 11.c klassiga läbiti 
pärast tunde Selli-Sillaotsa õpperada, kus täiendati 
loodusteadmisi Loodusmaja spetsialisti Helle 
Kondi juhendamisel. Koos läbiti ERMis 
programm „Tants epideemia ümber“ ja tutvuti TÜ 
loodusmuuseumi eluta ja eluskollektsiooniga. 

Teguderohke nädal lõppes AHHAA teadusteatri 
etendusega. Narva õpilased ja õpetaja jäid väga 
rahule meie tundide külastamise ning ühiste 
käikudega. 

Õpetajad 

• Õpetaja Saima Kaarna osaleb Euroopa Noorte 
teadustööde konkursi lõpuüritusel 26. septembril, 
õpetaja Külli Rootsi on õppetööst eemal 25.-29. 
septembrini, õpetaja Rudolf Bichele viibib 
õpilastega Ungaris 27.-30. septembrini ja 
õppealajuhataja Aime Punga osaleb 27.-29. 
septembril õppealajuhatajate koostööpäevadel 
Kuressaares. 

Sport 

• Tartu koolide teatejooksuvõistlustel saavutas 
HTG pendelteatejooksus III koha. Kooli 
võistkonnas olid: Saara Jaani (10.e), Katre Uibo 
(12.a), Andtriine Navi (11.e), Karolin Kardmaa 
(12.b), Johanna Maria Karjus (12.a), Isabel Mae 
(12.d), Ilona Kann (11.e), Birgit Paju (11.d), 
Mirjam Mõttus (11.e), Hanna Sõnajalg (11.a), 
Viktoria Soodla (12.c), Roland Pärn (12.a), 
Joonatan Oras (12.e), Kris-Robin Sirge (12.d), 
Sander Jaaniste (11.b), Tristan Roosipuu (11.d), 
Kirill Jurkov (12.b), Kevin Reisenbuk (12.b), 
Peeter Paul Kollist (12.b), Siim Kokkota (11.e) 
ja Rauno Variku (12.a). 4x400 m jooksus said 
teise koha nii neiud (Mirjam Mõttus, Saara Jaani, 
Birgit Paju, Hanna Sõnajalg) kui noormehed 
(Sander Jaaniste, Kevin Reisenbuk, Siim 
Kokkota, Joonatan Oras). 

Söökla teated 

• Oktoobrikuu toiduraha maksmisel palume 
võtta orientiiriks:  
- kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal: 
tava- ja taimetoit 17 päeva x 0.58 eurot = 9.86 
eurot, poisteports 17 päeva x 1.02 eurot = 17.34 
eurot;  
- kui õpilane ei söö arvestuse nädalal:  
tava- ja taimetoit 12 päeva x 0.58 eurot = 6.96 
eurot, poisteports 12 päeva x 1.02 eurot = 12.24 
eurot. 
• Õpilastel, kel koolipäeva lõpus on kõht taas 
tühi ja kes on koolitoidu eest tasunud, on 
võimalus pärast 4. tundi kooli sööklas küsida 
tasuta lisaports. Koolilõunat jagatakse kuni toitu 
jätkub. Lisatoidu serveerimine lõpetatakse pool 
tundi enne söökla sulgemist. Õpilaspilet kaasa! 
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• Supipäevadel (kolmapäeviti ja reedeti) 
palutakse õpilastel edaspidi valida järjekord 
vastavalt toidueelistusele. Taime- ja tavatoidu 
sööjaid teenindatakse letist, kus on kaks lugerit. 
Nimetatud toidu sööjatel palutakse seista selles 
järjekorras ja registreerida oma õpilaspilet emmas-
kummas lugeris. Poisteportsu sööjaid 
teenindatakse ainult letist, mis jääb koolihoovi 
poole. 
• Söökla on avatud esmaspäevast kolmapäevani 
10.30–16.00 ja neljapäeval ning reedel 10.30–
15.00. 

Eelteated 

• Esmaspäeval, 2. oktoobril kell 16.00 
tutvustatakse ruumis 107 eelmise aasta 
11. klasside rahuloluküsitluse tulemusi. Kõik 
huvilised on oodatud. 
• Esmaspäeval, 2. oktoobril kell 16.00-16.40 
toimub õppealajuhataja infotund 10. klasside 
õpilastele.  
• Õpilaste huvist lähtuvalt toimub ka sel 
õppeaastal ajakirjade Imeline Ajalugu  ja Imeline 
Teadus igakuine viktoriinisari . Oodatud on 
2-liikmelised meeskonnad, ühe viktoriini 
valikvastustega küsimustele vastamiseks kulub 
maksimaalselt 10 minutit, osaleda võib kas ühe või 
mõlema ajakirja viktoriinis. Õppeaasta jooksul 
toimub kokku 8 viktoriini, iga meeskonna 6 
parima tulemuse põhjal kujuneva pingerea kõige 
suurema punktisummaga võistkonda premeerivad 
ajakirjad aastatellimusega. Üldjuhul toimub 
võistlus kuu viimasel neljapäeval II suure 
vahetunni ajal, kuid sõltuvalt kooliaasta kalendrist 
võib toimumisaeg muutuda. Õpilased, kes käivad 
söömas II suure vahetunni ajal, jõuavad sööma ka 
pärast viktoriiniülesannete täitmist. Imelise Ajaloo 
ja Imelise Teaduse septembrikuu numbri 
viktoriin toimub neljapäeval, 5. oktoobril 12.35 
auditooriumis. Vajadusel saab informatsiooni 
õp. Kristiina Pungalt või õp. Ülle Seevrilt. 
• Ballieelne seltskonnatantsu kursus 10. 
klasside õpilastele algab järgmisel nädalal, 
3. oktoobril. Tunnid hakkavad toimuma 
teisipäeviti ja neljapäeviti kell 17.30–19.00 kooli 
võimlas. Üks tund maksab 2 eurot. Kaasa võtta 
tantsukingad! 
 


