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Juhtkond tänab 

 õpetajaid Ülle Hüva, Toomas Jürgensteini, Ott 
Maidret, Eha Paabot, Eve Paapi, Julia Polikarpust, 
Anett Pulleritsu, Aare Ristikivi, Karin Soodlat ja 
Ehtel Timakut ning vilistlast Erki Enkvisti õpilaste 
konkurssideks ettevalmistamise eest; 
 teatrinädala korraldajaid Helena Rähnit, Anette 
Varest (11.c) ja nende juhendajat õp. Anett 
Pulleritsu. 

Õppetöö 

 Õpetajad teatavad III perioodi järelarvestuste 
hinded teisipäeval, 29. märtsil. 
 Rahvusvahelise inglise keele eksami suuline 
osa toimub 28. ja 29. märtsil kell 15.00–17.30 
ruumides 308 ja 309. 
 Neljapäeval, 31. märtsil kell 16.00 toimub 
ruumis 107 III perioodi viimane õnnetund 
(90 min), kus saavad kirjalikke hindelisi töid 
sooritada õpilased, kes töö sooritamiseks 
ettenähtud ajal puudusid koolist mõjuval põhjusel 
(olid haiged). Nimetatud juhul tuleb  
 teavitada aineõpetajat, paludes luba sooritada 
järeltööd 31. märtsil;  
 registreeruda elektrooniliselt õnnetundi 
hiljemalt 29. märtsil Stuudiumi keskkonnas 
(menüü all Muu>Registreeri). 
 IV perioodi arvestused toimuvad 6.-12. 
aprillini. Kuna 11.e klassil on lõppeval perioodil 
kuus arvestust, toimub esimene, vene keele 
õpetajad Ljubov Titova ja Elina Vinter kirjalik 
arvestus esmaspäeval, 4. aprillil ainetunni ajal. 
11.a ja 11.b klassi füüsika praktikumide 
toimumise täpse kellaaja TÜ laboris teatab 
õpilastele õpetaja Siim Oks.  

 UPT-22 viimane korraline kaitsmine toimub 
esmaspäeval, 11. aprillil.  

 Õpilastel, kes on registreerunud 2022.a. 
kevadel toimuma pidanud vene keele 
rahvusvahelisele eksamile, palutakse kiiresti, 
hiljemalt 30. märtsil pöörduda õppealajuhataja 
poole. 

Muudatused tunniplaanis 

esmaspäev, 28.03 
11.b 5. tund noormeestel jääb õpetaja 
haigestumise tõttu kehalise kasvatuse tund ära, 
neidude tund toimub 

12.bcde 5. tund inglise keel õp K. Ojaveer – 220, 
õp Ü. Roostoja – 202 

teisipäev, 29.03 
10.a 4. tund inglise keel õp E. Hunt – 220 
10.b 4. tund prantsuse keel õp D. K. Raave –

203 
10.c 4. tund prantsuse keel õp D. K. Raave –

203 
10.d 4. tund prantsuse keel õp D. K. Raave – 

203 
11.c 2. tund ajalugu õp K. Punga – 144 
 3. tund keemia õp E. Paabo – 217 
12.c 3. tund füüsika õp S. Oks – 202 
12.bcde 5. tund inglise keel õp K. Ojaveer – 202, 

õp Ü. Roostoja – 220 

kolmapäev, 30.04 
12.b 4. tund ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi – 

Elektriteatris 
12.c 4. tund eesti keel õp K. Soodla – 

Elektriteatris 

reede, 01. 04 
10.a 5. tundi ei toimu 
10.b 1. tund keemia õp E. Paabo – 217 

2. tund muusika õp E. Paap – 220 
5. tundi ei toimu 

10.c 5. tundi ei toimu 
10.d 1.-2. tund matemaatika õp E. Timak –135  

3. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/ 
A. Poom – 228 
5. tundi ei toimu 

10.e 5. tundi ei toimu 
11.a 5. tund füüsika praktikum õp S. Oks – TÜ 
11.b 4. tund füüsika praktikum õp S. Oks – TÜ 

5. tundi ei toimu 
11.c 1. tund matemaatika õp A. Külter – 135, 

 2. tund keemia õp E. Paabo – 217 
3.-5. tund toiduainete tehnoloogia – 225 

11.d 5. tundi ei toimu 
11.e 1. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/ 

A. Poom – 228 
 3. tund eesti keel õp T. Pluum – 102 
 4.-5. tundi ei toimu 
12.a 4. tund ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi – 

Elektriteatris 
5. tund ajalugu õp I. Pajur – 141  

12.b 5. tundi ei toimu 
12.c 5. tundi ei toimu 
12.d 4. tund eesti keel õp K. Soodla – 

Elektriteatris 
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5. tund matemaatika õp A. Külter – 139  
12.e 3. tund füüsika õp J. Paaver – 213 

4. tund eesti keel õp T. Pluum – 
Elektriteatris 
5. tundi ei toimu 

esmaspäev, 04.04 
11.c 5. tund eesti keel õp A. Pullerits – 107  
11.e 5. tund vene keele arvestus õp L. Titova – 

202 / õp E. Vinter – 107 

teisipäev, 05.04 
10.d 3. tund eesti keel õp A. Pullerits – 141  

Olümpiaadid ja võistlused 

 Kertu Katriin Kotkas (11.b) valiti Eesti 
Muusikafondi ja Eesti Heliloojate Liidu 
korraldatud heliloomingu konkursi „Noor 
helilooja 2022“ finaali. Lõppkontsert toimub 
17. aprillil kell 16 Heino Elleri muusikakooli 
Tubina saalis, festivali Eesti Muusika Päevad 2022 
Tartu programmi osana. 
 Näiteringi liikmed Arabella Antons (10.c) ja 
Maara Parhomenko (11.e) osalesid 18. märtsil 
Eesti Draamateatri monoloogide esitamise 
võistlusel ja pääsesid pingelises konkurentsis 
mõlemad edasi 1. aprillil toimuvasse finaali. 
 Näiteringi õpilane Hella Hildegard Niitra (10.e) 
võitis vendadele Liividele pühendatud Tartu linna 
ja maakonna etluskonkursi ning pääses 
vabariiklikule võistlusele. 
 Juhan Marten Kull (10.d) saavutas vabariiklikul 
usundiõpetuse olümpiaadil 5. koha. 
 18.-19. märtsil toimunud keemiaolümpiaadi 
vabariiklikus voorus olid meie õpilaste tulemused 
järgmised: 
10. kasside arvestuses: 10. Mehka Kartau (10.c), 
15. Karoliina Enkvist (10.b) ja 20. Jaagup Konksi 
(10.c); 
11. klasside arvestuses: 16. Liisa Tafenau (11.c) ja 
21. Laur Härm (11.b); 
12. klasside arvestuses: 6. Karl Valter Oja (12.c), 
9. Annika Prillop (12.c), 19. Tuule Tenson (12.b) 
ja 21. Adele Tamm (12.c). 
 Matemaatikaolümpiaadi vabariiklikus voorus 
olid meie õpilaste tulemused järgmised: 
10. kasside arvestuses:(29 osalejat) 
6.-8. Kirke Kisand (10a)  III auhind 
11. klasside arvestuses: (22 osalejat) 
4.-5. Toomas Herodes (11b) III auhind 
8. Hans Gustav Kõljalg (11b) III auhind 
12. klasside arvestuses: (24 osalejat) 
4.-5. Hannes Sidorov (12b) III auhind 
4.-5. Kristjan-Erik Kahu (11b) III auhind 

9.-10. Oliver Tennisberg (12b) III auhind 
Valikvõistlusele, kus selgitatakse Eesti võistkond 
rahvusvahelisele olümpiaadile, on kutsutud 
Hannes Sidorov, Kristjan-Erik Kahu ja Toomas 
Herodes. 
 Õpilaste teadustööde konkursi teise vooru 
on meie õpilastest oodatud Lauren Aunpuu 
(12.e) oma tööga „Eesti Vabariigi 
nimeseadusega seotud probleemide kajastamine 
ajakirjanduses ja Hugo Treffneri Gümnaasiumi 
õpilaste arvamus nimeseadusest“ (juhendajad 
Aare Ristikivi, Tiina Pappel), Jonathan Darvish-
Kojori (12.d) tööga „Eesti maakana ajalugu ja 
nüüdisaegne olukord“ (juhendajad Karin Soodla 
ja Liivo Niglas) ning Johanna Kaare (12.b) tööga 
„Transkriptsioonifaktor Tcf4 taseme erinevused 
ajupoolkerade hipokampuste vahel“ (juhendajad 
Ott Maidre, Mari-Anne Philips, Maria Kaare). 
Teine voor toimub 12.-13. aprillil. 
 Vanemuise teatri noorte kriitikute konkursi 
“Arukas arvustaja“ võitis Maara Parhomenko 
(11.e), kes analüüsis lavastust „Mitte midagi“. 
Maara arvustust saab lugeda Eesti 
Rahvusringhäälingu 
kultuuriportaalis: https://kultuur.err.ee/16085459
41/vanemuise-noorte-kriitikute-konkursi-
voidutoo-tants-ploomipuu-umber. Žürii tõstis 
esile ka Maarja Katariina Kerge (11.d) arvustuse 
„Tõde ja õigus Niskamäel“. 

Konkursid 

 Tartu Ülikooli Tartu observatoorium ja 
Euroopa Kosmoseagentuur kutsuvad 
kandideerima teadusmalevasse. Kandideerimise 
tähtaeg on 31. märts, täpsem info 
https://esero.ee/avaleht.  
 Euroopa Komisjoni Eesti esindus ootab 
osalema filmivõistlusel „Kuidas mu Ukraina 
eakaaslasest sai sõjapõgenik Eestis“. Tööde 
esitamise tähtaeg 8. aprill, täpsem info 
https://estonia.representation.ec.europa.eu/index_et.  
 Riigivanem August Rei Sihtasutus koostöös 
Eesti NATO Ühinguga ja Eesti Ajaloo- ja 
Ühiskonnaõpetajate Seltsiga kutsub osalema 
Eesti riigi looja ja hoidja August Rei 
136. sünniaastapäeva tähistamiseks 
esseekonkursil. Oodatud on ka 
MULTIMEEDIA lahendused. Tööde esitamise 
tähtaeg on 01. mai, täpsem info 
www.facebook.com/Riigivanem.  
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Teated 

 Teisipäeval, 29. märtsil kell 16.00 kutsume 
ajalooringi (klassiruumi 141) ühiselt vaatama 
dokumentaalfilmi „Aeg on siin“ (2010), mis 
räägib toonaste laste unistustest Eesti erinevates 
paikades. Film kestab 1h 15 min ja järgneb väike 
arutelu. Soovitame filmi kõikidele, aga eelkõige 
abiturientidele, kes kino ühiskülastusena lähevad 
sel nädalal vaatama filmi järge „Sellest saab meie 
suvi“ (2022). Filmide tervik peaks andma head 
ainest mõtisklemiseks ja eesti keele eksamiks 
häälestumiseks. 
 Sel nädalal lähevad abituriendid 
ühiskülastusena Elektriteatrisse vaatama 
dokumentaalfilmi „Sellest saab meie suvi“. 
Kolmapäeval, 30. märtsil 4. tunni ajal viibivad 
kinos 12.b ja 12.c klass, reedel, 1. aprillil 4. tunni 
ajal 12.a, 12.d ja 12.e klass. Seanss algab kell 
13.10, palume mitte hilineda.  
 Teisipäeval, 29. märtsil kell 16.00 tutvustatakse 
ruumis 227 õppimisvõimalusi Cleveroni 
Akadeemias. Kõik huvilised on oodatud. 
 Kolmapäeval, 30. märtsil kell 18.00 – 19.00 
toimub aulas 12. klasside õpilaste vanemate 
koosolek, kus räägitakse kooli lõpetamisest. 
Järgnevad klassikoosolekud ruumides 
12.a – klassijuhataja S. Oks – 213 
12.b – klassijuhataja E. Timak – 135 
12.c – klassijuhataja E. Hunt – 220 
12.d – klassijuhataja K. Soodla – 105 
12.e – klassijuhataja K. Punga – 144 
 10. klasside õpilaste vanemate koosolekud 
toimuvad:  
10.a – teisipäeval, 5, aprillil kell 18.00 ruumis 107 
10.b – teisipäeval, 5. aprillil kell 17.30 ruumis 105 
10.c – neljapäeval, 31. märtsil kell 17.30 
ruumis 105 
10.d – teisipäeval, 29. märtsil kell 18.00 
ruumis 220 
10.e – teisipäeval, 29. märtsil kell 17.30 
ruumis 203. 
 31. märtsil kell 16.00 toimub ruumis 107 
koolisisene maleturniir UPT raames. 
Registreerimine https://forms.gle/VzsB6iLWwAf5
X2Nf6, lisainfo FB Rebaste grupis või 
Stuudiumis. 
 Reedel, 1. aprillil on D-klasside ööakadeemia. 
 MTÜ Ööd ja Päevad edendavad koolides 
projekti, mille eesmärk on pakkuda tütarlastele 
tasuta hügieenisidemeid ning tagada neile 
privaatne ligipääs. Meie koolis on 
hügieenisidemed saadaval tütarlaste 

tualettruumides I ja II korrusel ning duširuumi 
WC-s. 
 Tartu Ülikooli teaduskool kutsub gümnasiste 
osalema uutes huviringides „Inimene looduses 
ja loodus inimeses“ ning „Mis on õigus?“. 
Huviringi „Inimene looduses ja loodus inimeses“ 
on oodatud kõik gümnasistid, kes soovivad 
ühiskonna päevakohaseid teemasid teiste 
osalejatega arutada ja oma seisukoha 
argumenteerimist harjutada. Huviringi „Mis on 
õigus?“ kutsume gümnasiste, kes on huvitatud 
õigusteaduskonnas õppimisest, avalikust 
sektorist või käesoleval teemal oma silmaringi 
avardamisest. 
Huviringe juhendavad Tartu Ülikooli tudengid ja 
nendes osalemine on õpilastele tasuta. „Inimene 
looduses ja loodus inimeses“ alustab tegevust 
30. märtsil ja „Mis on õigus?“ 4. aprillil 2022. 
Kokkusaamised hakkavad toimuma igal nädalal 
Tartu Ülikooli teaduskooli ruumides 
(Uppsala 10). Tutvu huviringidega lähemalt ja 
registreeru Tartu Ülikooli teaduskooli kodulehel: 
https://www.teaduskool.ut.ee/et/oppetoo/huviringid.  

Õpetajad 

 Õpetaja A. Pullerits viibib õpilasetlejate 
riigivooru pääsenud õpilastega reedel, 1. aprilli 
ennelõunal Sõmerus ja sõidab sealt edasi 
Tallinnasse, et olla toeks Eesti Draamateatri 
monoloogikonkursi finaalis osalevatele 
õpilastele. Õppetööst on 28. ja 29. märtsil eemal 
õpetaja Aimar Poom. 

Sport 

 Robin Aus (12.c) pääses petangi Eesti U-23 
koondisesse, mis esindab riiki sügisel Hispaanias 
toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel. 
 Stefan Ehin (12.b) püstitas uue kooli rekordi 
lõuatõmbamises - 36 kordust. 
 23. märtsil toimunud klassidevaheline 
frisbeeturniiri võitis 10.a klass, teise koha 
saavutas 11.c ja kolmanda koha 10.c klass. 
 24. märtsil koolimajas toimunud lahtisel 
siseorienteerumisvõistlusel osales 60 võistlejat. 
Parimad selgitati kuues vanuseklassis. Meeste 
põhiklassis võitis Aleksandr Šved Rasmus 
Kruusa (vil 2019) ja Kustu Künnapase ees. 
Naiste põhiklassis võidutses Marili Zimmermann 
(vil 2012), teiseks tuli Kati Iher (vil 2018) ja 
kolmandaks Kelli Kuslap (vil 2016). 
M juunioridest oli parim Morten Ulp (11.a), teise 
koha saavutas Pärtel Külvik ja kolmanda koha 
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Andreas Avameri (11.b). N juunioridest võitis 
Mari Ann Mahla, teiseks tuli Emma Joonas (12.c) 
ja kolmandaks Harriet Koppel. Meesveteranidest 
oli parim Silver Rebenits (vil 1996) ja 
naisveteranidest võitis Kaie Kivila. Korraldajad 
tänavad rajameister Hannes Kuslapit (vil 2019) ja 
kõiki abilisi. 

Raamatukogu teated 

 eisipäeval, 29. märtsil kell 16.00 koguneb 
raamatukogu lugemissaalis HTG õpilaste 
kirjandusklubi. Arutleme Virginia Woolfi essee 
„Oma tuba“ (1929) üle. Kõik huvilised on väga 
oodatud. Tule ka siis, kui ei ole jõudnud esseed 
(läbi) lugeda! 
 Õpetajate kirjandusring kohtub raamatukogu 
lugemissaalis reedel, 1. aprillil kell 14.35, et 
rääkida Ameerika kirjaniku Delia Owensi 
romaanist „Kus laulavad langustid“. 
 Raamatukogu lugemissaalis on väljapanek 
Ukraina-teemalistest raamatutest. Laenutada 
saab ka ukrainlastele eesti keele õppimiseks 
mõeldud minigrammatikat koos temaatilise 
sõnastikuga. 

Koolisöökla teated 

 Orientiiriks lapsevanematele aprillikuu 
toiduraha: 
* kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal: 
tava- ja taimetoit 15 päeva x 0.70 eurot = 10.50 
eurot, 
 XL-portsjon 15 päeva x 1.05 eurot = 15.75 eurot; 
* kui õpilane ei söö arvestuse nädalal: 
tava- ja taimetoit 10 päeva x 0.70 eurot = 
7.00 eurot, XL-portsjon 10 päeva x 1.05 eurot = 
10.50 eurot. 
 Tuletame meelde, et õpilased, kes ei söö 
arvestuste nädalal, peavad ennast süsteemis 
ARNO märkima sellel perioodil puudujaks.  

Eelteated 

 Kolmapäeval, 6. aprillil kell 12.15-13.45 peab 
aulas õpetajatele ja 12. klassi õpilastele loengu 
Eesti infotehnoloog, ettevõtja ja IT-visionäär 
Linnar Viik teemal „Tehisintellekt ja maailma 
automatiseerumine ning inimese osa selles 
maailmas“. 
 Neljapäeval, 7. aprillil kell 10.00 – 13.30 
osalevad 12.c klassi õpilased ruumis 303 eesti 
keele e-testi katsetusel. 
 


