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Juhtkond tänab 

 õpetajaid Tiina Niitvägi-Hellamaad, Siim Oksa, 
Andre Pettaid, Kristiina Pungat, Madis Reemanni, 
Ülle Seevrit, Olga Titovat ning näiteringi 
juhendajat Oliver Issakut ja väitlusklubi juhendajat 
Triin Toimetajat õpilaste konkurssideks 
ettevalmistamise eest.  

Õppetöö 

 V perioodi vabaainete kursused: 
Etiketiõpetus 2 õp U. Saar – 221* 
Joonestamine 2 õp R. Lepiste – 202 
Keemia 5 (üldistav keemia 12. klassi õpilastele)** 
õp E. Paabo – 217 
Ladina keel 2 (edasijõudnutele) õp M. 
Hildebrandt – 220  
Matemaatika 16 (kordav kursus humanitaar- ja 
loodussuuna 11. klasside õpilastele) õp Ü. Hüva, 
K. Orav-Puurand, E. Timak – 136 
Saksa keel 7 (DSD II eksamiks ettevalmistus) 
õp M. Matto – 204 
Vabaainete tunnid toimuvad: esmaspäeviti kell 
8.00 – 9.15, kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 14.25 
– 15.40. Esimene vabaaine tund kolmapäeval, 
11. aprillil kell 14.40 – 15.55 
*Etiketiõpetuse kursus toimub kolmapäeviti ja 
neljapäeviti ning vahel ka reedeti 5. tunni ajal, 
esmaspäeviti tundi ei toimu. 
**Üldistava keemia kursus toimub tunniplaanis 
ettenähtud aegadel ja sellel osalemine on 
kohustuslik keemia koolieksami sooritajatele, 
soovituslik õpilastele, kes vajavad õpingute 
jätkamisel kõrgkoolis sügavamaid teadmisi 
keemiast. 
Tervise ja esmaabi kursust ei avata soovijate 
vähesuse tõttu. 
 V perioodil toimuvad infominutid järgmistes 
ruumides: 
10.a  -  136   11.a  -  220 
10.b  -  135   11.b  -  202 
10.c  -  203   11.c  -  225 
10.d  -  107   11.d  -  105 
10.e  -  227   11.e  -  141 
 I vahetunnil (pärast 2. tundi) söövad lõunat 
10.b, 10.d, 11.a, 11.b ja 11.c klasside õpilased ja II 
vahetunnil (pärast 3. tundi) 10.a, 10.c, 10.e, 11.d ja 
11.e klasside õpilased. 

 Alates 11. aprillist toimuvad kehalise 

kasvatuse tunnid Tähtvere pargis. 
 Õppeaasta viimase perioodi õnnetunnid 
toimuvad 15., 23. ja 29. mail. 

Muudatused tunniplaanis 

reede, 12.04 
10.b 1. tund matemaatika õp Ü. Hüva – 136 
  2. tund füüsika õp M. Reemann – 225 

3. tund ajalugu õp A. Pettai – 203 
10.d tunde ei toimu, klass on õppepäeval 

Luual 
10.e 2.-3. tund matemaatika õp K. Orav-

Puurand – 202 
11a. 1. tund matemaatika õp K. Orav-Puurand 

- 202  
  2. tund kirjandus õp K. Soodla – 105 
11.d 1. tund kirjandus õp K. Soodla – 105 

2. tund matemaatika õp Ü. Hüva – 136 

Abiturientidele 

 Esialgne tunniplaan kehtib 11.-17. aprillini, 
tunniplaan uuendatakse 22. aprillil. 
Abiturientidel palutakse hoolikalt jälgida 
infolehte ja õpilaste stendil olevaid teateid. 
 Neljapäeval, 18. aprillil toimub  
abiturientidele lemmikõpetaja tund ja viimase 
koolikella aktus. Lemmikõpetaja tund 
abiturientidele toimub kell 12.00 – 12.45 
järgmistes klassiruumides: 
12.a – 135 õpetaja Siim Oks 
12.b – 136 õpetaja Priidu Beier 
12.c – 139 õpetaja Kristiina Punga 
12.d – 141 õpetaja Hele Kiisel 
12.e – 102 õpetaja Andre Pettai 
Kell 12.50 algab abiturientide ülesrivistus 
aatriumis (klassijuhataja ees ja klass paari kaupa 
tema järel). 
Viimase koolikella aktus, mida korraldab 11.a 
klass, algab kell 13.00 aulas. Pärast aktust 
toimub klassijuhataja tund samas ruumis, kus 
toimus lemmikõpetaja tund. 

Lennu ühispildistamine toimub aulas kell 15.15. 
Lipuvalve proov 12.a ja 11.a õpilastega viiakse 
läbi esmaspäeval, 15. aprillil kell 12.20 aulas. 
 Abiturientidel palutakse seoses muutuva 
õppetöö korraldusega väga täpselt jälgida 
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õppetöö aegu ja sellest lähtudes teha otsus kooli 

sööklas lõunatamise kohta. Võimalikult aegsasti 
tuleb märkida teada olevad puudumised ARNO 
keskkonnas, märkides end puudujaks „Teata 

puudumisest“ valiku kaudu. Küsimuste tekkimise 
korral kirjutada aadressil htg@toidutorn.ee. Inglise 
keele ja matemaatika riigieksamil toimub 12. 
klassi õpilaste toitlustamine koolisööklas 
õpilaspileti alusel. Emakeele eksamil on toit (jook 
ja võileivad) serveeritud aatriumis eksamipäeva 
jooksul. V perioodil saavad abituriendid lõunatada 
sobival ajal söökla lahtioleku aegadel.  
 12. klasside juhatajad lepivad V perioodil ise 
kokku klassiga kohtumiste ja infominutite 

toimumise ajad. 

Olümpiaadid ja võistlused 

 Üleriigilisel gümnasistide tõlkevõistlusel 
saavutas Johannes Sarapuu (11.a) rootsi keele 
kategoorias esikoha. 
 Filosoofiaolümpiaadi lõppvoorus saavutas 
Kirke Joamets (12.a) 5. koha. 
 29. märtsil toimus HTGs ülelinnaline vene 

keele konkurss gümnaasiumiastme õpilastele. 
Meie kooli õpilaste tulemused olid järgmised: 
1. koht Kristina Mumm (12.b), 2. koht Robert 
Põldoja (12.e), 4.koht Andrea Jagur, 10. koht 
Kätlin Kikas (mõlemad 11.e). 
 Kooli näitering Trupp 11 kooseisus Johanna 
Issak, Oliver Valk (mõlemad 12.b) ja Mariette 
Põdra (12.d) osales 6.-7. aprillil kooliteatrite 
riigifestivalil Paides ning pälvis seal 
laureaaditiitli. Kõik kolm treffneristi said ka 
näitlejapreemia ja valiti mitme võistleva trupi 
lemmikuks. 
 30. märtsil Tallinnas toimunud Baltimaade 
prantsuse keele olümpiaadil saavutas Toomas 
Roosma (11.a) koos Vakarė Klyvytė (LT) ja Nika 
Kutuzovaga (LV) võistkondliku 3. koha (kokku 
osales 5. võistkonda - igast riigist viis parimat 
prantsuse keele oskajat). 
 30.-31. märtsil toimus kesk- ja põhikoolide 
Eesti meistrivõistluste III etapp ja finaal 
väitlemises. HTG õpilastest jõudsid aasta 
arvestuses veerandfinaali Elisabeth Eerme, Helo 
Laatspera (mõlemad 10.e) ja Riko Piirisild (11.b) 
meeskonna Rögabert koosseisus ning Kätriin 
Pullerits (11.e) ja Juudit Lindsalu (11.d) 
meeskonna HTG2 feat TIK koosseisus. 
Meistrivõistluste III etapi võitjameeskonda 
kuulusid Brett-Peter Rästas (12.d) ja Markus 
Laanoja (11.d), aasta arvestuses jõudsid nad 

poolfinaali. Individuaalses arvestuses jõudsid 
aasta kokkuvõttes esikümnesse Brett-Peter 
Rästas (2. koht), Markus Laanoja (4. koht) ja 
Kätriin Pullerits (8. koht). Eesti koolide 
arvestuses saavutas HTG sel õppeaastal 2. koha. 
 Reedel, 5. aprillil toimus Tartu Ülikooli 
loodusmuuseumis kaheksas üle-eestiline 
linnuviktoriin, kus selgusid Eesti parimad 

noored linnutundjad. Vanemas vanuseastmes 
(10.-12. klass) tuli esimeseks Hugo Treffneri 
Gümnaasiumi võistkond Fringilla teydea, 
koosseisus Mari Remm (11.c), Karl-Erik Kanal 
ja Art Villem Adojaan (mõlemad 12.c) 
(juhendaja Aire Orula). 
 HTG Tiim koosseisus Ago Ers, Jaan Otter ja 
Andres Sõmer (kõik 10.b) saavutas Nuti-Mati 

Matemaatika Eesti karikavõistlusel 
gümnaasiumide ja tiimide arvestuse 3577 
punktiga I koha. 
 6. aprillil toimunud majandusolümpiaadi 
vabariiklikus voorus (40 osavõtjat) sai Anette 
Gertrud Pello (12.e) III järgu diplomi (7. koht). 
Henrik Narusberg saavutas 14. koha ja Hans 
Danver Värv 15. koha (mõlemad 12.b). 
 6. aprillil toimunud füüsikaolümpiaadi 

lõppvoorus saavutasid treffneristid järgmised 
tulemused: 
10. klass (19 osavõtjat): 4. Joonatan Ristmäe 
(10.b), 10. Simon Selg (10.a); 
11. klass (25 osavõtjat): 7. Leonid Zinatullin 
(11.a); 
12. klass (19 osavõtjat): 1. Richard Luhtaru, 
4. Hannes Kuslap (mõlemad 12.a), 6. Toomas 
Tennisberg (12.b). 

Teated 

 17.aprillil kell 19.00 toimub aatriumis 
heategevuslik kontsert, millega toetatakse TÜ 
Lastefondi kõnniroboti soetamisel. Pilet 
treffneristidele 5€, teistele 8€, alla 10-aastased 
pääsevad sisse tasuta. 
 Kooli vilistlaskogu kuulutas välja Mauruse 

stipendiumikonkursi. Taotluste esitamise 
tähtaeg on 6. mai. Täpsem info kooli kodulehel. 
 8.-12. aprillil viibivad Nordplus projekti 
raames Riias õpilased Ethel Uibo (11.b), Heili 
Aavola, Merily Keskküla ja Ketlin Peldes (kõik 
11.c) ning Lotte Vahelaan (11.d) ning õpetajad 
Ülle Seevri ja Aare Ristikivi. 
 12.-13. aprillil külastab meie kooli Sillamäe 

Vanalinna kooli õpilasgrupp. Külalistega 
tegelevad 10.e ja 10.c klassi õpilased.  
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 Kolmapäeval, 17. aprillil on abiturientidel kooli 
võimlas kell 10.00 - 14.00 võimalik meenutada 
oma koolitee algust ja mängida toonaseid mänge. 
 15.-18. aprillini jätkuvad I korruse 
klassiruumides pärastlõunal vastavalt ajagraafikule 
vestlused 2019. a. sügisel meie kooli õppima 
asuda soovivate õpilastega. Meie õpilastel 
palutakse olla abivalmid ning vajadusel abistada 
ruumide leidmisega koolimajja saabunud 
õpilaskandidaate. Et vestlused saaksid toimuda 
segamatult, palutakse koolimajas nimetatud ajal 
säilitada vaikus. 

Õpilased 

 Neljapäeval, 5. aprillil avati Tartu 
Kunstimuuseumis muuseumi noorteklubi liikmete 
koostatud näitus Eesti kunsti klassikast (E. 
Wiiraltist kuni E.-L. Semperini) ja noorte 
luuletajate tekstidest „Muusade maailm“. Nelja 
noore kuraatori seas on ka meie kooli 10.e klassi 
õpilane Liisa-Lota Jõeleht. Näitus on avatud 
5. maini. 

Õpetajad 

 Arendusjuht Aare Ristikivi ja õpetaja Ülle 
Seevri viibivad NordPlus projekti üritustel Riias 
9.-12. aprillini, õpetaja Tiina Niitvägi-Hellamaa 
kuulub 11. aprillil toimuva prantsuse keele 
rahvusvahelise DELF scolaire eksami komisjoni, 
õpetaja Anneli Mägi sõidab 10.d klassiga 
õppekäigule Luuale 12. aprillil ja direktor Ott 
Ojaveer on korralisel puhkusel kuni 14. aprillini. 
 Direktor Ott Ojaveer on 15. aprillil Tallinnas, 
kus arutatakse enamate vilistlaste kaasamist 
vilistlaskogu tegevusse. 
 Õpilasnõustaja Trine Uusen osaleb 12. aprillil 
Tallinnas koolitusel. 

Sport 

 Tartu linna noorte meistrivõistlustel lautennises 
sai Lauri Leppik (10.b) kolmanda koha, veel 
osales meie koolist Kaur Veere (10.b). 
 Singapuris toimunud rühmvõimlemise MK-
sarja teisel etapil saavutas Maria Eensoo (10.b) 
VK Janika Elite Team koosseisus 7. koha. 
 Vabariikliku spordimälumängu „Bumerang“ 
XVI hooaja üldvõitjaks krooniti Hugo Treffneri 
Gümnaasium. Kooli esindasid Argo Ers (10.b), 
Carlos Kleimann (12.b), Margus Zimmer (12.c) ja 
Brandon Undrus (12.e).  

Raamatukogu teated 

 Õpilastel palutakse enne vaheajale minekut 
tagastada kooli raamatukokku õpikud ja 
raamatud, mida nad käesoleval õppeaastal enam 
ei vaja. 

Eelteated 

 Neljapäeval, 18. aprillil on tundide ajad 
seoses viimase koolikella aktusega muudetud:  

1. tund  8.05 - 08.50 
2. tund  9.00 - 09.45 
söögivahetund + aula korrastamine  
aktuseks (11.a) 
3. tund  10.15 – 11.00 
4. tund  11.10 - 11.55 
5. tund  12.00 - 12.45 

 

 


