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Juhtkond tänab 

• Erasmus+ õpilasvahetuse projektinädala 
peakorraldajat õpetaja Tiina Niitvägi-Hellamaad 
ja häid abilisi õpetaja Erika Hunti, Ülli Roostoja, 
Siim Oksa ja Jaan Paaverit ning kõiki 
väliskülaliste majutusega seotud õpilasi; 
• juhtkond tänab 11.c klassi õpilast Oskar 
Telgmaad ja H. Elleri muusikakooli viiulieriala I 
kursuse õpilast Hanna-Stiina Torniust direktori 
vastuvõtul esinemise eest; 
• vilistlasi Sigrid Laasi, Ants Siimu, Kaarel 
Siimu ja Madis Hurta 28. mail vilistlaste 
lendudevahelise mälumängu korraldamise eest. 

Vilistlaskogu ja juhtkond tänavad 

• õpilasi Robert Bunderit, Joel Dahli, Paul 
Kristjan Kaldat, Jaan Reimandit (kõik 11.d), Uku 
Kulli  ja Rasmus Lellepit (kõik 11.b), kes aitasid 
korrastada Vabadussõjas hukkunud treffneristi 
Johannes Luiga hauda Nõo kalmistul. Täname 
Lembit Kaarnat (vil 1977), kes annetas haua 
korrastamiseks istikud, ning Jaak ja Ene Sarapit, 
kes renoveerisid hauakivid. 

Õppetöö 

• V perioodi arvestused toimuvad 1.-7. juunini. 
Arvestuste nädalal ei helise koolikell, muudetud 
on tundide ajad. 
Tundide ajad arvestuste nädalal: 
1. tund   8.15-9.45 
2. tund 10.15-11.45 
3. tund 12.15-13.45 
4. tund 14.15-15.45 
Kõikidel õpilastel palutakse arvestuste nädalal 
säilitada koolimajas (eriti aatriumis) vaikus. 
• Koolieksami osana toimuvad 11.c ja 11.d 
klassil füüsika 3. kursuse arvestus ning 11.e 
klassil bioloogia 2. kursuse arvestus. 
• NB! Arvestuste plaanis on mõned muudatused: 
10.d klassi kirjanduse arvestus (õp. L. Tepp) 
toimub reedel, 3.06 ruumis 102 ja kunstiajaloo 
arvestus (õp. P. Beier) toimub teisipäeval, 7.06 
ruumis 203 
10.e klassi ajaloo arvestus õp. A. Pettai toimub 
reedel, 3.06. ruumis 141 
• Kuna 10.c klass viibib 6.-8. juunini 
välipraktikal, toimub kirjanduse arvestus 

teisipäeval, 31. mail ainetunni ajal ja 
kunstiajaloo arvestus 10. juunil algusega kell 
8.30 ruumis 203. 
• Aineõpetajad teatavad V perioodi hinded 
10. juunil. Õpilastel palutakse hiljemalt 
3. juuniks tuua õpinguraamat klassijuhataja 
kätte või õpetajate toa laual (208) olevasse klassi 
kasti.  
• V perioodi järel- ja kordusarvestuste plaan 
valmib 13. juuniks ning avaldatakse teadete 
stendil. Järel- ja kordusarvestused toimuvad 
14.-17. juunini. 
• 11. klasside esimene uurimis- ja praktiliste 
tööde kaitsmine toimub teisipäeval, 14. juunil 
kell 9.00 ruumis 221.  
• Teisipäeval, 31. mail kell 15.45 otsustab 
õppenõukogu 10. ja 11. klasside õpilaste 
kordusarvestustele lubamise ning esmaspäeval, 
13. juunil kell 14.00 algab 10.-11. klasside 
aastalõpu õppenõukogu. Kordusarvestustele 
lubamise otsusest teavitavad õpilasi 
klassijuhatajad. 
• Klassid on välipraktikal:  
10.c klass 6.-8. juunini, juhendaja õp. Liis 
Karo-Astover 
11.c klass 8.-10. juunini, juhendaja õp. Saima 
Kaarna 
11.d klass 8.-10. juunini, juhendaja õp. Aive 
Roots 
11.e klass 8.-11. juunini, juhendajad õp. Tiina 
Niitvägi-Hellamaa ja Tiina Pluum 
• Õpilased on õppekäikudel: 
10.a klass 8.-9. juuni, õp. Ülle Hüva ja õp. Ülle 
Seevri 
10.b klass 8.-9. juuni, õp. Liisa Tepp ja õp. Külli 
Rootsi 
10.d klass on 8. juunil päevasel lodjasõidul 
Emajõel, õp. Andre Pettai  
10.e klass 8.-9. juuni, õp. Olga Titova ja Ljubov 
Titova  
11.a klass 7.-10. juuni, õp. Siim Oks  
11.b klass 7. juunil Vapramäel matkamas, õp 
Marcus Hildebrandt 
12.e klass on 8.-10. juunini lõpureisil Hiiumaal, 
õp Helen Köler. 
• Kolmapäeval, 15. juunil kell 11.00 algab 
aatriumis 10.-11. klassi õpilastele õppeaasta 
lõpuaktus, millele järgnevad klassijuhataja 
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infominutid. Sel päeval ilmub ka õppeaasta 
viimane infoleht. 
• Klassijuhataja õppeaastat lõpetavad 
infominutid toimuvad järgmistes ruumides: 
10.a - 136  11.a - 213 
10.b - 107  11.b - 105 
10.c - 225  11.c - 202 
10.d - 141  11.d - 227 
10.e - 102  11.e - 139 

Abiturientidele 

• Koolieksamid 
kolmapäeval, 1. juunil  
filosoofia (suuline) kell 9.00 ruumis 203 
kirjandus  (suuline, 12.d, 12.e) kell 9.00 ruumis 
105 
usundiõpetus (suuline) kell 10.30 ruumis 203 
neljapäeval, 2. juunil  
informaatika  (suuline) kell 9.00 ruumis 206 
kirjandus  (suuline, 12.a, 12.b ja 12.c) kell 12.30 
ruumis 105 
neljapäeval, 16. juunil kell 9.00 ruumis 141 
uurimis- ja praktilise töö kaitsmine  
• Abiturientidel palutakse tagastada õpikud 
kooli raamatukokku; õpilaspilet kantseleisse; 
riidekapi võti  klassijuhatajale. Kui kapi võti on 
kadunud, tuleb pöörduda huvijuhi poole. 
• Enne lõpuaktust tuleb igal abituriendil 
allkirjastada  arhiveerimisele kuuluv hinneteleht 
ning medaliga autasustatud lõpetajatel anda allkiri 
medali väljastamise kohta vastavasse raamatusse. 
Klassijuhatajad lepivad klassiga kokku aja, mil 
nimetatud allkirju saab anda. 
• Tartu maavanema ja linnapea vastuvõtt 
tublidele õpilastele TÜ ajaloomuuseumi valges 
saalis algab 15. juunil 2016 kell 14.00. Vastuvõtt 
on kutsetega. 
• Vabariigi Presidendi ja proua Ieva Ilvese 
vastuvõtt üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste 
parimatele lõpetajatele toimub 30. juunil 2016. 
aastal kell 12.00 Presidendilossi roosiaias. 
Vastuvõtule kutsutakse kõik 2105/2016. 
õppeaasta üldhariduskoolide kuldmedaliga 
lõpetanud ja kutseõppeasutuste kiitusega 
lõpetanud. 

Teated 

• 22.-28. maini toimusid Hugo Treffneri 
gümnaasiumis Erasmus+ ISLE projekti üritused 
Rootsi, Belgia, Saksamaa ja Prantsusmaa õpilaste 
ja õpetajate osavõtul. Külalised tutvusid Tartu 

Ülikooli ajalooga, külastasid Ahhaa keskust, 
Physicumi ja Tõravere observatooriumi, tutvusid 
Süvahavval ökotalu ja villavabriku tööga, 
matkasid Meenikunnos ning tegid camera 
obscuraga kunsti (valik töödest on väljas füüsika 
klassi koridoris). Õpilased meisterdasid 
käepärastest materjalidest fotoaparaadi iidse 
eelkäija ja kujutised muudeti piltideks pliiatsite 
abil. Külalised ja HTG õpilased jäid tegevuste ja 
külastustega väga rahule. 
• Kooli esimese korruse seintel on 
eksponeeritud valik sel aastal kunstitrennis 
valminud loomingust. Tööde autorid on Laura 
Inno, Verner Sääsk, Johanna Jaansoo, Sandra 
Pala, Greete Hõbejärv ja Kristin Saan. 
• Reedel, 3. juunil kell 18.00 algab Tartu Uues 
Teatris HTG kooliteatri õhtu. Pääse maksab 
4 eurot. 
• Laupäeval, 4. juunil kell 10.00 on HTG 
võimlas VII Jaak Lõivukese nimeline 
mälestusturniir saalihokis. 
• Tantsuansambel TANTSUTALLAD osaleb 
10.-12. juunini Jõgeval II Eesti naiste tantsupeol 
MeheLugu. Bussid väljuvad reedel, 10. juunil 
kell 9.30 Vanemuise alumisest parklast. 
• Humanitaarainete õpetajad ootavad tagasi 
õppeaasta jooksul õpilastele laenatud raamatuid 
ja filme. 
• Kooli aatriumis on üleval meie kooli õpilaste 
„Noored Euroopa metsades“ võistlusel I, II ja V 
koha saavutanud võistkondade plakatid. 

Õpilased 

• Kolmapäeval, 25. mail rääkis Normandale 
Community College’i ajalooõppejõud Ben 
Maegi 11.a ja 11.e klassile oma pere ajaloost (isa 
Eestist, ema Saksamaalt). 

Sport 

• Tartu koolide meistrivõistlustel sulgpallis 
saavutas meie kooli võistkond II koha. 
Võistkonda kuulusid Hannaliina Piho, Karolin 
Kardmaa (10.b), Eliise Joanna Kikas (12.b), 
Kätlin Lattik (12.c), Mart Ott (11.e), Lauri 
Martin Rannu (11.b) ja Mihkel Laanes (12.c). 

Söökla teated 

• Arvestuste perioodil 1.-7. juunini saavad 
10. ja 11. klasside õpilased koolisööklas süüa 
ainult õpilaspileti alusel. Õpilaspiletid sööklasse 
kaasa! 


