
1 

Juhtkond tänab 

• 12.a klassi õpilasi ja nende klassijuhatajat 
Helen Köhlerit ning kehalise kasvatuse õpetajaid 
Anneli Saarvat, Aimar Poomi ja Priit Parisood 
aastapäeva ürituste raames korraldatud 
spordivõistluste ettevalmistamise ja läbiviimise 
eest nii õpilastele kui vilistlastele; 
• õpetajaid Anneli Mägi ja Ülle Seevrit õpilaste 
konkurssideks ettevalmistamise eest. 

Õppetöö 

• Täna, 3. detsembril sooritavad 5. tunni ajal 
ruumis 303 UPT testi 11.d klassi õpilased. 
• Perioodi viimane õnnetund toimub 
kolmapäeval, 5. detsembril kell 15.45 ruumis 105. 
Õnnetundi tuleb registreeruda elektrooniliselt 
hiljemalt 3. detsembril, registreerimine toimub 
Stuudiumi keskkonnas (menüü all 
Muu>Registreeri). 
• II perioodi arvestused toimuvad 10.-14. 
detsembrini. Arvestuste nädalal ei helise koolikell, 
tundide ajad on muudetud. Kõikidel õpilastel 
palutakse arvestuste nädalal säilitada koolimajas 
(eriti aatriumis) vaikus. 
Tundide ajad arvestuste ajal: 
1. tund    8.15 –   9.45 
2. tund  10.15 – 11.45 
3. tund  12.15 – 13.45 
4. tund  14.15 – 15.45 
Klassides, kus on kuus arvestust, toimub üks 
arvestus III perioodi esimeses tunnis. Kuna 11.e 
klass on II perioodi lõpus seotud aastapäevaballi 
korraldamisega, toimub sellel klassil III perioodi 
esimestes ainetundides kaks arvestust. 
III perioodi alguses toimuvad arvestused: 
10.e  geograafia õp Ülle Seevri 
11.b matemaatika õp Kerli Orav-Puurand 
11.d  füüsika õp Jaan Paaver 
11.e  eesti keel õp Age Salo ja 

matemaatika õp Ülle Hüva 
Arvestuse täpne aeg antakse teada 14. detsembril, 
kui valmib III perioodi tunniplaan. 
12. klasside õpilased kirjutavad eesti keele 
proovieksami neljapäeval, 20. detsembril kell 
8.15 – 14.30. 
Kooli lõpueksami osana toimuvad: 
11.a klassil füüsika 5., 11.b klassil ajaloo 4., 11.d 
klassil ajaloo 5., 11.e ajaloo 5 ja keemia 3., 12.b ja 

12.e klassil ühiskonnaõpetuse 2. kursuse 
arvestused. 
• Taas on tänu Tartu linnavalitsusele meie kooli 
õpilastel võimalik arvestuste nädalal uisutada 
Lõunakeskuse siseliuväljal. Teisipäeval, 
11. detsembril saab uisutada kell 10.00-11.45, 
kolmapäeval, 12. detsembril kell 9.00 – 10.45 ja 
13.-14. detsembril kell 9.00 – 11.45. Koolile 
eraldatud ajal on riietus- ja duširuumide 
kasutamine tasuta, uiskude laenutamise eest 
tuleb tasuda 1 euro. Igale klassile on arvestuste 
nädala plaanis määratud uisutamiseks küll kindel 
päev, kuid kui arvestuste graafik lubab, võib ka 
teistel päevadel meie koolile ette nähtud ajal 
uisutama minna. Kui klassil on suuline arvestus, 
on mõistlik koostada vastamise ajagraafik nii, et 
need, kes soovivad uisutada, saavad seda teha. 
Kasutage ära kõik võimalused! Täpsema 
informatsiooni saamiseks palun pöörduda 
kehalise kasvatuse õpetajate poole. 
Uisutamise ajad: 
10.a T 11.12 N 13.12 R 14.12 
10.b K 12.12 N 13.12 R 14.12 
10.c K 12.12 N 13.12 R 14.12 
10.d K 12.12 N 13.12  
10.e K 12.12 N 13.12 R 14.12 
11.a T 11.12 N 13.12 R 14.12 
11.b T 11.12 K 12.12 N 13.12 
11.c T 11.12 K 12.12 R 14.12 
11.d T 11.12 K 12.12 R 14.12 
11.e T 11.12 K 12.12 R 14.12 
12.a N 13.12 
12.b K 12.12 N 13.12 
12.c N 13.12 
12.d K 12.12 
• III perioodi vabaainete kursused: 
Eesti keele ab-kursus 7* õp M. Piirimäe – 107 
Prantsuse keel 5 õp T. Niitvägi-Hellamaa – 139 
Rootsi keel 6 õp K. Punga – 144 
Saksa keel 11 (algajate 2. kursus) õp A. Roots – 
202 
Saksa keel 14 (edasijõudnute 5. kursus) 
õp M. Matto – 204 
*Eesti keele ab-kursusest on kohustatud osa 
võtma 10. klassi õpilased, kellel eesti keele 
esimene kursus ebaõnnestus.  
Eelpool nimetatud kursused toimuvad 
esmaspäeval 1. tunni ja kolmapäeval ning 
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neljapäeval 5. tunni ajal. Esimene tund toimub 
17. detsembril. 
Usundiõpetuse 1. kursus õp Toomas Jürgensteini 
juhendamisel jätkub reedeti 5. tunni ajal ruumis 
203. Kursuse järgmine tund toimub reedel, 
11. jaanuaril 2019. a. 
3D modelleerimise ja printimise kursus ja 
aineolümpiaadideks ettevalmistavad meistriklassi 
kursused jätkuvad III perioodil ning toimuvad 
aineõpetajatega kokkulepitud aegadel.  
• III perioodi tunniplaan  valmib 
14. detsembriks. 

Muudatused tunniplaanis 

teisipäev, 04.12 
11.e 1. tund vene keel õp. L. Titova – 308 
11.e 1. tund vene keel õp O. Titova – 309 

Neljapäeval, 6. ja reedel, 7. detsembril ei toimu 
ainetunde seoses kooli 135. aastapäeva üritusega. 
Nimetatud päevadel ei tööta ka kooli söökla. 

Olümpiaadid ja võistlused 

• 5.–16. novembril 2018 toimus 
üldhariduskoolide informaatikavõistluse Kobras 
eelvoor. 9.-10. klasside arvestuses osales 840 
õpilast. Lõppvooru kutsuti 44, nendest 9 meie 
kooli õpilast: Andres Sõmer, Eliise Lõhmus 
(mõlemad 10.b), Grete Paat (10.a), Robert Kurvits, 
Charleen Konsa, Erich Richard Rosental, Hanna 
Paalmäe (kõik 10.b), Priidik Meelo Västrik, Simon 
Selg (mõlemad 10.a).  
11.-12. klasside arvestuses osales 438 õpilast. 
Lõppvooru kutsuti 27, sealhulgas kuus meie kooli 
õpilast: Artur Avameri (11.a), Toomas Tennisberg 
(12.b), Kadi Siigur, Albert Unn, Sass Albert Aare, 
Toomas Roosma (kõik 11.a). 
• Värska rahvusvahelisel õpilasfirmade laadal sai 
õpilasfirma „Brand“ koosseisus Sander Aukust 
(11.e), Mihkel Mariusz Jezierski (11.e) ja Markus 
Jõeveer (10.b) eripreemia „Parim 
müügistrateegia“. 
• 21. novembril toimunud keemia 
kooliolümpiaadil  osales kokku 42 õpilast. 
Parimad keemiaülesannete lahendajad olid:  
10. klassid: 1. Adelle Altnurme 2. Helen Vaino 
3. Kaur Oskar Kõrgvee (kõik 10.c), 4. Uku 
Konsap 5. Andres Sõmer 6. Argo Ers (kõik 10.b) 
7. Annika Prillop 8. Jaak Pärtel 9. Johan Tamm 
(kõik 10.c), 10. Priidik Meelo Västrik (10.a). 

11. klassid: 1. Hanna-Riia Allas 2. Kadi Siigur 
(mõlemad 11.a), 3. Tuule Tars (11.c) 4. Leonid 
Zinatullin (11.a) 5. Katrin Kaareste (11.c).  
12. klassid: 1. Laur Sisask (12.a) 2. Richard 
Luhtaru (12.a) 3. Toomas Tennisberg 4. Ellen 
Leib (mõlemad 12.b) 5. Hannes Kuslap (12.a). 
• 26. novembril KJPGs toimunud mälumängul 
„Inglise keelt kõnelevad maad“ (12 võistkonda 8 
koolist) saavutas HTG I võistkond I koha: Kaarel 
Kimmel (11.d), Carlos Kleimann (12.b), Siim 
Tamme (12.b) ja Richard Erik Tõnisson (12.c). 
HTG II võistkond saavutas VII koha: Rasmus 
Enno (11.c), Paul Johan Tamme (11.c), Hanna 
Simona Allas (11.d), Juhan Pikamäe (11.d). 
• Eesti koolinoorte meistrivõistlustel 
mälumängus võitis Tartu eelvooru meie kooli 
võistkond „HTG 12B/E“, koosseisus Carlos 
Kleimann, Siim Tamme (mõlemad 12.b) ning 
Hant Mikit Kolk (12.e), kolmanda koha võitis 
meeskond „Lokomotiiv“, koosseisus Raino 
Marten Rammo, Andreas Eskor ja Robert 
Höövel (kõik 11.b), neljanda koha saavutas 
võistkond „Pole vahet“, koosseisus Juhan 
Pikamäe (11.d), Artur Avameri, Paul Erik Olli 
(mõlemad 11.a) ja Liisa Komissarov (11.e). Kõik 
kolm meeskonda on oodatud üleriiklikku finaali. 

Teated 

• 21. novembril toimus Hugo Treffneri 
gümnaasiumis Eesti 100 kohvikuteõhtu, kus 
kõikide osavõtjatega koos koguti Eesti Vähiliidu 
vähihaigete laste toetuseks 627,14 eurot. 
Peavõidu saavutasid 10.c klassi õpilased, tehes 
parima kohviku ja valmistades parima toidu. 
Veelkord suur tänu kõikidele külastajatele, 
esinejatele ning 10ndatele ja 11ndatele klassidele 
vahvate kohvikute tegemise eest. 
• Neljapäeval, 29. novembril kohtusid 12.b ja 
12.c klassi õpilased kirjanik Mart Kivastikuga, 
kes jagas oma mõtteid kirjandusest kirjaniku ja 
lugejana, oma ja võõraste lugude mõjust ning 
enda filmi- ja teatrikogemustest. Aitäh Siim 
Tammele ja Carlos Kleimannile (mõlemad 12.b) 
sisuka mõttevahetuse üleval hoidmise eest.  
• Esmaspäeval, 3. detsembril lähevad 
etiketiõpetuse raames pidulikule õhtusöögile 
10.b klassi õpilased ja teisipäeval, 4. detsembril 
10.a klassi õpilased. Õhtusöök algab mõlemal 
päeval kell 18.00 restoranis Vilde ja Vine. 
• Esmaspäeval, 3. detsembril kell 16 avatakse 
aatriumis näitus „HTG enne põlengut“, kuhu 
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oodatakse kõiki, kes on alati tahtnud teada, milline 
oli meie koolimaja 20 aastat tagasi. 
• Teisipäeval, 4. detsembril  kell 16 on kõik 
oodatud värskendatud koolimuuseumi avamisele. 
• 5. detsembril külastavad Briti saatkonna 
delegatsioon (kaitseatašee Gary Brooks, külalis- ja 
ürituste ohvitser Sandra Saks, poliitiline ohvitser 
Taavi Toom) ja Briti Nõukogu esindaja Ursula 
Roosmaa meie kooli. Kell 11-11.15 kohtuvad 
külalised õpetajate toas inglise keele õpetajatega 
ning kell 11.15-12.00 10.a ja 10.e õpilastega 
inglise keele tunni raames aulas. 
• Direktor Ott Ojaveer ootab reedel, 
14. detsembril kell 14.30 oma tööruumis taas 
kõiki õpilasi, kellel on probleem või mõni muu 
jutt, mida oleks vaja arutada.  
• Järgmine infoleht ilmub 17. detsembril.  

Õpetajad 

• Õpetajate koolitustund toimub 10. detsembril 
kell 9.30 – 11.30 auditooriumis. 
• Teisipäeval, 4. detsembril kell 8.15 – 11.00 
viiakse ruumides 301 ja 302 läbi Saksa 
keelediplomi eksami suuline osa, mille komisjoni 
liikmetena osalevad õpetajad Mall Matto ja Aive 
Roots. 

Õpilased 

• 12.d ja 12.e külastasid kolmapäeval, 
28. novembril Riigikogu, Tallinna Ülikooli ning 
nautisid Eesti Draamateatri etendust „Kolm talve“. 

HTG 135  

• Esmaspäeval, 3. detsembril   
16.00 fotonäituse „HTG enne põlengut“ avamine 
klassiruumides (korraldaja 11.a).  
• Teisipäeval, 4. detsembril  
16.00 uuenenud kooli muuseumi avamine  
17.30 algab võimlas viimane ballieelne 
seltskonnatantsu kursus. 
• Kolmapäeval, 5. detsembril  
18.00 klaveri 5. sünnipäeva kontsert - HTG 
klassikatähed (korraldaja 11.c). 
• Neljapäeval, 6. detsembril 
10.00 Leena ja Karl Treffneri pingi avamine Hugo 
Treffneri ausamba juures, pärja asetamine 
koolipapa ausambale ja kingitus Hugole (12.c)  
10.30 rongkäik Kalevipoja juurde  
10.40 pärja asetamine Kalevipoja ausamba 
jalamile  
11.00 rongkäik koolimajja  

11.10 Miilangu juubelieri  
11.30 kingitused õpilastele ja õpetajatele 
aatriumis  
12.00 sünnipäevatordi valmistamine terve 
kooliperega ja ühislaulmine (korraldaja 12.d)  
13.00 tordi söömine koduklassides 
18.00 järgmise aasta (HTG 136) balli peremehe 
ja perenaise valimised võimlas (korraldaja 11.d). 
• Reedel, 7. detsembril  
8.30 – 10.00 mälestushetked endiste direktorite 
haudadel  
10.15 – 12.00 aastapäeva konverents võimlas, 
aulas ja auditooriumis  
12.00 – 12.30 kehakinnitamine  
12.30 – 14.00 jätkub aastapäeva konverents 
võimlas, aulas ja auditooriumis (kava vt allpool) 
17.00 – 18.00 kooli aastapäevale pühendatud 
jumalateenistus Pauluse kirikus  
18.30 – 21.00 direktori vastuvõtt kutsutud 
külalistele Pauluse kiriku krüpti saalis  
• Laupäeval, 8. detsembril  
12.00 – 13.45 aktus „Ühe kooli lugu“ Vanemuise 
kontserdimajas (õpilastele, õpetajatele, 
vilistlastele ja külalistele on ettenähtud 
konkreetsed kohad saalis). Saali uksed avatakse 
11.30. 
14.00 – 18.00 koolimaja on avatud vilistlastele, 
muuseumis on giidideks õpilased  
15.00 – 16.00 direktori kohtumine vilistlastega 
aulas  
19.00 – 02.00 juubeliball Vanemuise 
kontserdimajas (korraldaja 11.e). Kontserdimaja 
uksed avatakse kell 18.00.  
Õpilased saavad ballipääsmeid huvijuhilt osta 
eelmüügist kuni 5. detsembri õhtuni hinnaga 10 
eurot, vilistlased ja teiste koolide õpilased saavad 
pääsmeid soetada Piletilevist eelmüügist kuni 
7. detsembri õhtuni hinnaga 20 eurot. Kooli 
kantseleist saab vilistlaste pääsmeid hinnaga 20 
eurot osta kuni kolmapäeva, 5. detsembri õhtuni.  
8. detsembril on balli pääsmed müügil vaid 
kohapeal hinnaga 25 eurot kõigile. 
• Reedel, 7. detsembril toimub kooli 
aastapäevale pühendatud konverents, kus 
esinevad praegu väga erinevatel erialadel 
toimetavad meie kooli vilistlased. Etteasted 
toimuvad paralleelselt aulas, auditooriumis ning 
võimlas, mis on kohandatud loenguks sobivaks 
ruumiks. Konverents toimub kahes osas. 
Mõlemast osast on kuulajatel võimalik valida 
endale meelepärasem loengupaar, selleks palume 
kindlasti hiljemalt kolmapäeval, 5. detsembril 
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kella 12.00 registreeruda Stuudiumi keskkonnas 
(Stuudium > Muu > Registreeri). Ruumidele on 
määratud ka kuulajate arvu piirang, seetõttu 
soovitame registreerumisega kiirustada. 
I osa (10.15-12.00)  
Aulas „Loomisrõõm“: 
näitleja ja mängija Maarja Mitt (vil! 2002) 
lavastaja ja looja Jan Teevet (vil! 2014) 
võimlas „Mõtlemisrõõm“: 
ajakirjanik ja sõnastaja Liisa Tagel (vil! 2006) 
koolijuht ja visionäär Indrek Lillemägi (vil! 2008) 
auditooriumis „Õppimisrõõm“: 
kohvikupidajast antropoloog Laura Valli (vil! 
2011) 
mitmekülgne kooliõpetaja Märten Karm (vil! 
2006) 
II osa (12.30-14.00)  
Aulas „Vastutusrõõm“: 
advokaat ja õiguse hoidja Triin Tiru (vil! 2010) 
ärimees ja Eesti huvide hoidja Sven Kukemelk 
(vil! 2006) 
võimlas „Avastamisrõõm“: 
reaalia ja kunsti seoste mõtestaja Kaja Pae (vil! 
1998) 
keha ja vaimujõu mõtestaja Norbert Hurt (vil! 
2001) 
auditooriumis „Koostöörõõm“: 
rutiini ja spontaansusega mängija Evelin Rootsi 
(vil! 2011) 
vennad Alari Kasvand (vil! 2007) ja Lauri 
Kasvand (vil! 2009). 
Palume kõigil kuulajatel olla reedel kell 10.15 
valitud loengu ruumis õigeaegselt kohal! 
Pooletunnise pausi ajal on kõikidele kuulajatele 
kaetud toidulauad, mistõttu palume pausi ajal 
koolimajast mitte lahkuda. Pärast konverentsi on 
kõigil osalejatel kohustus anda tagasisidet, 
elektroonilise tagasiside link on leitav Stuudiumi 
keskkonnast, täpsemad korraldused jagatakse 
konverentsi päeval. 
Õpilased, kes on sel päeval seotud aktuse või balli 
ettevalmistavate proovidega, saavad osaleda 
konverentsil vaid osaliselt. 
Konverentsipäeval ilma teatamata puudumine 
loetakse põhjuseta puudumiseks. 

Sport 

• 30. novembril - 1. detsembril toimunud 
37. vilistlasturniiril korvpallis  osales 
10 võistkonda. Tasavägises finaalis võitis 2012. a. 
lend tulemusega 41:40 2015. aasta lennu ees. III 
koha saavutas 2005. aasta lend. Traditsioonile 

kohtumine 1964 11.a/1987 a. lõpetanute ja 
abiturientide vahel lõppes abiturientide võiduga 
47:27. 
• 2. detsembril toimunud 3. vilistlasturniiril 
saalihokis osales 7 võistkonda. Võitjaks tuli 
2017. aasta lend, II koha saavutas 2015. aasta 
lend ja kolmandaks tuli 2018. aasta lend. 
Õpetajate võistkond saavutas tubli 4. koha ja 
abiturientide võistkond 5. koha. Suurimaks 
väravakütiks osutus Henrik Koorits (vil. 2009) 
15 väravaga. 
• Kooli 135. aastapäeva spordinädala 
klassidevaheliste välkturniiride tulemused olid 
järgmised: saalihoki võitis 11.c klass, korvpalli 
10.b klass ja võrkpalli 11.b klass. Korvpalli 
kaugvisetes saavutas uue kooli rekordiga esikoha 
Argo Ers 10.b klassist, tabades korvi 15m 
kauguselt ja neidudest võitis Sarah Lannes 
(12.b).  
• Tartu koolide karikavõistlustel 
kergejõustikus saavutas noormeeste võistkond 
esimese ja neidude võistkond teise koha. I koha 
võitsid Mia Marii Märks kõrgushüppes, Oskar-
Filip Tammik kuulitõukes, Märten Kala (kõik 
10.c) kõrgushüppes ja noormeeste 4x200m 
teatevõistkond koosseisus Talis Timmi (10.e), 
Sander Jaaniste (12.b), Märten Kala ja Peeter 
Lääniste (10.a). II koha saavutasid Mirjam 
Mõttus (12.e) 60m jooksus, Hanna Sõnajalg 
(12.a) kaugushüppes, neidude 4x200m 
teatevõistkond (Mirjam Mõttus, Saara Jaani 
(11.e), Birgit Paju (12.d) ja Hanna Sõnajalg) 
ning Johan Tamm (10.c) 600m jooksus. III koha 
saavutasid Birgit Paju kuulitõukes, Eva Maria 
Ilves (10.b) 600m jooksus, Kristjan Marcus 
Sulaoja (11.b) kaugushüppes ja Talis Timmi 
60m jooksus.  
• 22. novembril Klaipedas toimunud võistlusel 
Lithuanian Cup saavutasid Hanna Anepaio, 
Ingrid Alla (10.c), Kristelle Michelson (10.b), 
Lisete Sarapuu, Epp Katariina Jaanson (10.d) ja 
Liis Hakmann (10.e) Pop Dance Big Team 
Adults kategoorias 2. koha.  

Söökla teated 

• Tuletame meelde, et õpilased, kes ei söö 
arvestuste nädalal, peavad ennast süsteemis 
ARNO märkima sellel perioodil puudujaks.  
• Kooli sööklas ei toimu toitlustamist 6. ja 21. 
detsembril. 
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Kooli juhtkond soovib kõikidele 
treffneristidele kooli juubeliaastapäeva 
puhul ilusaid, meeldejäävaid ja 
meeliliigutavaid hetki!  
 


