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Juhtkond tänab 
• arendusjuht Aare Ristkivi ja kõiki õpilasi, kes 
korraldasid maailmahariduse päevad meie koolis; 
• õpetaja Marcus Hildebrandti õpilaste 
konkursiks ettevalmistamise eest; 
• õpetaja Mall Mattot möödunud nädalal koolis 
külas olnud Saksa õpetaja Martin Witzeli 
võõrustamise eest; 
• kõiki õpetajaid, kes valmistasid õpilasi ette 
kolme kooli kohtumiseks Pärnus. 

Õppetöö 

• Kolmapäeval, 18. novembril on UPT-16 tööde 
esitamise tähtaeg kõigi nende jaoks, kelle 
kaitsmine on planeeritud 10.-11. detsembriks. 
• Neljapäeval, 19. novembril toimub abituuriumi 
töövarjupäev. Kõik töövarjuks minevad õpilased 
on kohustatud täitma töövarjupäeva 
tagasisidelehe. 12. klasside õpilased, kes 
töövarjupäeval ei osale, tulevad kooli ruumi 105 
kell 9.00. Koolis ollakse kuni 10.30ni, edasi 
osalevad õpilased Rajaleidja keskuse töötubades 
11.00-14.15. 
• 19. novembril lõpeb kahetunniliste kursuste I 
kursus. Õpetajad kannavad kursuse hinde 
õpinguraamatutesse II perioodi hinnete teatamise 
ajal, eHTGs II perioodi tabelitesse. 
10.a, 10.b, 11.a ja 11.b klassil algab füüsika 
praktikum õp. M. Reemanni juhendamisel; 
10.c klassil lõpeb inimeseõpetuse kursus õp. 
U. Saar ja algab muusikakursus õp. Ü. Keerberg; 
10.d klassil lõpeb inimeseõpetuse kursus õp. 
U. Saar ja algab usundiõpetuse kursus õp. 
T. Jürgenstein; 
10.e klassil lõpeb usundiõpetuse kursus õp. 
T. Jürgenstein ja algab inimeseõpetuse kursus õp. 
U. Saar; 
11.c klassil lõpeb muusikakursus õp. Ü. Keerberg;  
11.d klassil lõpeb usundiõpetuse kursus õp. 
T. Jürgenstein; 
11.e klassil lõpeb muusikakursus õp. Ü. Keerberg; 
12.a ja 12.b klassil jätkuvad füüsika praktikumid 
alates 25. novembrist õpetaja Siim Oksa 
juhendamisel TÜ füüsikahoones Physicum. 
Muudatused tunniplaanis alates 23. novembrist 
seoses kahetunniliste kursuste vahetumisega 
kehtivad II perioodi lõpuni 
 

esmaspäev, 23.11 
10.a 2. tund matem.-füüsika praktikum õp. 

Ü. Hüva/M. Reemann 136/212 
11.a 3. tund matem.-füüsika praktikum õp. 

Ü. Hüva/M. Reemann 136/212 
11.c 4. tund keemia õp. E. Paabo – 217 

5. tundi ei toimu 
11.e 5. tundi ei toimu 
12.b 2. tund matemaatika kogu klassil õp. 

H. Kiisel – 135 
Kogu nädala tunniplaan, mis kehtib 
23. novembrist kuni perioodi lõpuni, avaldatakse 
kooli infostendil18. novembril. 
• Reedel, 20. novembril on õpilastel 
e-õppepäev. Kooli sellel päeval tulema ei pea, 
kuid igal õpilasel on vajalik ligipääs arvutile ja 
internetile. Kellel seda võimalust ei ole, saab 
kasutada HTG kolmanda korruse arvutiklassi 
(arvutiklass on avatud kell 8.00-16.00). 
Kell 8.00 avatakse HTG Moodle’is kursusel 
„e-õppepäev 20.11.2015“ igale klassile nende 
ülesanded. Ülesannete ja neile lisanduva 
tagasisideankeedi täitmine võtab aega kuni 4,5 
tundi. Seda tuleb arvestada aja planeerimisel, sest 
vastuseid oodatakse kuni kella 16.00ni. Kui mõne 
klassi e-õppepäeva ülesanne eeldab sellel päeval 
õpilaste Tartus olemist või eelnevalt rühmatööks 
gruppidesse jagamist, siis sellest teavitab klassi 
aineõpetaja. 
• Reedel, 20. novembril toimub meie majas viie 
kooli eelvõistlus matemaatikas. Viie kooli 
võistlusest võtavad osa Viljandi Gümnaasium 
(põhikooli klasside võistkond Viljandi Jakobsoni 
Koolist), Nõo Reaalkool (põhikooli võistkond 
Nõo Põhikoolist), Miina Härma Gümnaasium, 
Tartu Tamme Gümnaasium (põhikooli võistkond 
Tartu Tamme Koolist) ja meie kool (põhikooli 
võistkond Tartu Kesklinna Koolist). Võistluse 
avamine toimub kell 10.00 aatriumis ning 
ülesandeid lahendatakse kella 10.30st-14.30ni. 

Muudatused tunniplaanis  

teisipäev, 17.11 
10.b 5. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220 
11.a 5. tund jääb ära, klass sõidab teatrisse 
11.e 5. tund jääb ära, klass sõidab teatrisse 
12.d  1.-2. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi 

– 141 
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12.e 2. tund ajalugu õp. A. Pettai – 203 

kolmapäev, 18.11 
12.d 1. tund ühiskonnaõpetus õp. A. 
Ristikivi – 213 

neljapäev, 19.11 
10.a 1. tund inimeseõpetus õp. U. Saar – 221 

2. tund vene keel õp. L. Titova/O. Titova – 
302/301 

10.c 2. tund inimeseõpetus õp. U. Saar – 221 
4. tund ajalugu õp. A. Pettai - 141 

11.a 1. tund vene keel õp. L. Titova/O. Titova – 
302/301 
2. tund kunstiajalugu õp. M. Jõgiste - 102 

11.b 1. tund füüsika õp. M. Reemann – 213 
11.d 1. tund eest keel õp. K. Soodla – 203 

3. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220 
4. tund usundiõpetus õp. T. Jürgenstein – 
203 

11.e 4. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220 
12.a tunde ei toimu, karjäärinõustamise päev 
12.b tunde ei toimu, karjäärinõustamise päev 
12.c tunde ei toimu, karjäärinõustamise päev 
12.d tunde ei toimu, karjäärinõustamise päev 
12.e tunde ei toimu, karjäärinõustamise päev 

reede, 20.11 
e-õppepäev, tunde ei toimu. 

Teated 

• Täna kell 16.00 algab auditooriumis kooli 
ajaloo viktoriin  10. klassidele. Igast klassist on 
võistlema oodatud 5-liikmeline võistkond. 
• Teisipäeval, 17. novembril külastab ajalooring 
TÜ raamatukogus näitust haruldastest 15.-16. 
sajandi trükistest. Koguneme kell 15.50 kooli 
valvelaua juures. Kõik huvilised on oodatud. 
• Alates teisipäevast, 17. novembrist saab osta 
kooli kantseleist (vilistlased) ja huvijuhi käest 
(õpilased) HTG 132. aastapäeva balli pääsmeid. 
• Kolmapäeval, 18. novembril kell 18.00 algab 
11. ja 12. klasside lastevanemate koosolek. 
Klassikoosolekud toimuvad järgmistes 
klassiruumides: 
11.a – 107  12.a – 144 
11.b – 105  12.b – 135 
11.c – 202  12.c – 225 
11.d – 227  12.d – 203 
11.e – 139  12.e – 102 
Kell 17.00-18.00 on vanematel võimalus vestelda 
aineõpetajatega. Õpetajad ootavad vanemaid 
järgmistes klassiruumides: 
Priidu Beier   104 

Marcus Hildebrandt  221 
Erika Hunt   221 
Ülle Hüva    136 
Toomas Jürgenstein   203 
Saima Kaarna   225 
Liis Karo-Astover  225 
Ülle Keerberg   220 
Hele Kiisel   135 
Helen Köhler   221 
Mall Matto   204 
Anneli Mägi   206 
Tiina Niitvägi-Hellamaa 221 
Katrin Ojaveer  221 
Siim Oks   213 
Kerli Orav-Puurand  202 
Eha Paabo   217 
Jaan Paaver   213 
Priit Parisoo   228 
Anneli Saarva   228 
Andre Pettai   141 
Monika Piirimäe  107 
Tiina Pluum   102 
Aimar Poom   228 
Kristiina Punga  144 
Madis Reemann  212 
Aare Ristikivi   141 
Ülli Roostoja   221 
Aive Roots   204 
Külli Rootsi   221 
Ülle Seevri   227 
Karin Soodla   109 
Liisa Tepp   107 
Helgi Tering   105 
Ehtel Timak   139 
Ljubov Titova   302 
Olga Titova   301 
• Kolmapäeval, 18. novembril kell 14.25 ruumis 
105 tutvustab AS Overall õpilastele ökostendi 
juures oleva koopiamasina kasutamise 
võimalusi ja tingimusi.  
• Reedel, 20. novembril tulevad meile külla Riia 
II Riigigümnaasiumi 70 segakoori lauljat ning 
4 õpetajat. Külalised ööbivad koolimajas ja neid 
võõrustavad Anima ning Tantsutaldade õpilased. 
Kõik õpilased ja õpetajad on oodatud laupäeval, 
21. novembril kell 18.00 kooli aulasse kahe kooli  
ühiskontserdile, kus lisaks Riia kooli lauljatele 
esinevad ka Anima lauljad, Tantsutaldade 
tantsijad ja Saabastega Kiizud. Kontsert on tasuta. 
Läti külalised sõidavad koju tagasi pühapäeval, 
22. novembril. 
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• Reedel, 20. novembril toimub auditooriumis 
HTG kinoõhtu FILMIKAS. Kell 19.00 algab film 
“Rush” (2013) ning sellele järgneb “Whiplash” 
(2014) algusega kell 21.15. Täpsem info kooli 
Facebooki-grupis. 
• Tartu Ülikooli raamatukogu tagastas koolile 
vanad ja väärikad enne 1945. aastat ilmunud 
raamatud, mis olid segastel aegadel (1941-1945) 
kogunenud sealsesse hoidlasse. Koolile anti üle 
51 Hugo Treffneri Gümnaasiumi templiga 
raamatut. 

Olümpiaadid ja võistlused 

• 13. novembril toimunud inglise keele 
linnaolümpiaadil 10.-11. klassidele (28 osavõtjat) 
olid meie kooli õpilastest parimad:  
I  koht Oskar Lui Veelma (11.a) 
III  koht Martin Posselt Munck (11.b) 
IV-V koht Karl Erik Karindi (11.d) 
IV-V koht Loona Volke (10.b) 

Konkursid 

• MTÜ Mondo kuulutab välja 
arengukoostööteemalise esseekonkursi 
gümnaasiumitaseme õpilastele. Kirjutada saab 
kahel teemal: „Mida Eesti peaks tegema, et 
kliimamuutusi peatada?“ või „Kuidas lõimida 
immigrante ja pagulasi Eesti kooli ja ühiskonda?“. 
Tööde esitamise tähtaeg on 20. jaanuar ning võitja 
saab auhinnaks reisi Ghanasse. Täpsem info:  
http://www.maailmakool.ee/materjalid/. 
• Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum kutsub 
osalema õpilastööde võistlusel „Kooliajalugu 
uurima!“. Uurimistöid või videoklippe oodatakse 
15. juuniks ja 10. septembriks 2016. Täpsem info:  
http://opleht.ee/25770-kooliajalugu-uurima/. 

Õpilased 

• Kooli õpilaskogu valis uueks esimeheks 
Anna-Lisa Aaviku (11.b) ning aseesimeheks Raul 
Markus Vaiksoo (10.c). Hugo Treffneri 
gümnaasiumi õpilaste esindaja Eesti 
Õpilasesinduse Liidus on sel õppeaastal Liisa 
Kübarsepp (11.d). 
• Reedel, 13. novembril osalesid ööakadeemial 
loodusklasside õpilased. Kuulati Sulev Kuuse 
põnevat loengut GMO-st ja usust, elati kaasa 
fotojahi esitlustele, võisteldi 
orienteerumismängus, võeti mõõtu 
klassidevahelisel kuldvillakul ning turgutati 
vaimu sportlike mängudega. 

Õpetajad 

• Teisipäeval, 17. novembril kell 14.30 sõidavad 
oma klassidega teatrisse õpetajad T. 
Niitvägi-Hellamaa ja S. Oks ning neljapäeval, 
19. novembril kell 14.30 õpetajad A. Roots, A. 
Pettai, K. Soodla, M. Hildebrandt ja K. 
Orav-Puurand. 
• Õpetaja H. Kiisel on õppetööst eemal 
19. novembril ja õpetajad T. Pluum ja H. Tering 
osalevad koolitusel 19. ja 20. novembril ja õpetaja 
A. Ristikivi 23. novembril. 

KOKOKO 

• 13. ja 14. novembril kohtusid Pärnus taas 
Tallinna 21. Kooli, Pärnu Sütevaka 
Humanitaargümnaasiumi ja Hugo Treffneri 
Gümnaasiumi humanitaarid. Sel aastal oli 
kohtumise teemaks Ladina-Ameerika. 
HTG õpilastest saavutas ajaloos I koha Robert 
Bunder (11.d); II koha said Rosemary Pree (12.d) 
ja Liis Aleksejeva (12.e) kirjanduses ning Tiina 
Tubli (12.e), Iida Elise Murumets (12.e) ja Brenda 
Tarn (11.e) muusikas. 
Kohtumise programmi kuulus veel võõrkeelsete 
kuulujuttude edasirääkimine, kus I koha sai HTG 
saksa keele võistkond (Hermine Saul (11.d), 
Loviisa Lindpere (11.d), Karoliina Kruusmaa 
(11.d) ja Catarina Kurg (11.d)), inglise keele 
võistkond jäi jagama I-III kohta ja vene keele 
võistkond jagas II-III kohta. 
Õhtul esitati võõrkeelseid sketše, valmistati ja 
tutvustati maske, mängiti mullijalgpalli ja õhtusel 
kontserdil lauldi ladina-ameerika laule, kus 
treffneristidest särasid solistidena Tiina Tubli 
(12.e) ja Eva Maria Shepel (12.e). Täname kõiki 
osalenud õpilasi! 

Kooliarsti teated 

• HTG doonoripäeval käis verd andmas 
27 inimest, neist 5 õpetajat ja 22 õpilast. Kõige 
enam vereloovutajaid oli 12.b klassist (6 õpilast). 
• Kooliõde viibib 19. ja 20. novembril koolitusel  
Pärnus ning kabinet on nendel päevadel suletud. 

Söökla teated 

• Detsembrikuu toiduraha palume maksta 
ülekandega hiljemalt 25. novembriks. 
Detsembrikuu koolitoidu maksumus: 
**kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal: 
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tava- ja taimetoit 16 päeva x 0.58 eurot = 9.28 
eurot, poisteports 16 päeva x 1.02 eurot = 16.32 
eurot; 
**kui õpilane ei söö arvestuse nädalal: 
tava- ja taimetoit 11 päeva x 0.58 eurot = 6.38 
eurot, poisteports 11 päeva x 1.02 eurot = 11.22 
eurot. 
• Talonge väljastatakse kantseleist 26.-30. 
novembrini. 

Eelteated 

• Esmaspäeval, 23. novembril kell 10.35-11.05 
pildistatakse vajadusel veel kord 12. klasside 
õpilasi 2016. aasta lõpualbumi tarvis. Lõpualbumi 
fotosid oodatakse uuendama ka õpetajaid. 
• HTG spordinädalal toimuvad järgmised 
klassidevahelised võistlused: 
esmaspäeval, 23. novembril kell 16.00 saalihoki 
välkturniir; 
teisipäeval, 24. novembril kell 16.00 korvpalli 
kaugvisked ja 16.30 korvpalli välkturniir; 
kolmapäeval, 25. novembril kell 16.00 saalihoki 
võistlus õpilaste ja õpetajate vahel; 
neljapäeval, 26. novembril kell 16.00 võrkpalli 
välkturniir. 
Vilistlasturniir korvpallis on sel aastal 27. ja 28. 
novembril. 
• Dream Foundation korraldab suurürituse „UK 
Days”, kus esinevad neli Briti ülikooli esindajat, 
suursaadik ning Briti-Eesti Kaubanduskoja 
tegevjuht. Tartu seminar toimub 26. novembril 
kell 16.00-18.00 Dorpati Konverentsikeskuses. 
Info ja registreerimine: www.dream-uk.eu 


