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Juhtkond tänab
	õpetaja Saima Kaarnat õpilaste tubli ettevalmistamise eest tarbijakaitse konkursiks;

õpetaja Age Salot õpilaste hea ettevalmistamise eest vabariiklikuks emakeele olümpiaadiks ja koolilehe tegijate juhendamise eest;
õpetaja Eha Paabot ja kooli vilistlasi Darja Lavõginat ning Erki Enkvisti õpilaste eduka ettevalmistamise eest vabariiklikuks keemiaolümpiaadiks;
	kõiki inglise keele õpetajaid ja hr Donohoe’d konverentsi „Make the most of EU“ korraldamise eest;
väitlusringi juhendajaid Pille Heidot, Kerttu Mägerit,  Andero Uusbergi, Inga Jaagust ja Birgit Rootsit tulemusliku töö ja emakeelepäeva väitluse korraldamise eest;
õpetaja Helgi Teringut ja Mari Nurka näiteringide hea ettevalmistamise eest Tartu linna kooliteatrite konkursiks;
	12d klassi ja klassijuhataja Margit Parki noorte talentide õhtu korraldamise eest.
Õppetöö
Muudatused tunniplaanis ja ruumides
Alates 28. märtsist on 11e ja 12cde klasside tunniplaanides üsna suured muudatused,  kuna nimetatud klassides lõpeb filosoofia kursus. Palun jälgige stendil tunniplaani.
	Muudatused esmaspäevases tunniplaanis:
12d 	
3. tund kunstilugu (M. Hommik) – 221
5.-6. tund emakeel (A. Salo) – 107 tund emakeel 
7.-8. tund kirjandus (T. Pluum) – 107
Õpetaja Harry Sepp viibib 29. märtsil Saaremaal koolitusel. Tema tundide asendused:
10b 	1.-2. tund keemia 
(E. Paabo) – 203
10c 	5.-6. tund keemia 
(E. Paabo) – 141
10d 	4. tund informaatika 
(iseseisev töö, L. Jõgi) – 206
10e 	7.-8. tund ajalugu 
(K. Punga) – 105
11a 	3. tund informaatika 
(iseseisev töö) – 206
Ära jäänud informaatikatunnid toimuvad:
10b	reedel, 1. aprillil 		1.-2.tund (keemia tunni asemel)
10c	kolmapäeval, 6. aprillil 	3.-4.tund (keemia tunni asemel)
10b	reedel, 8. aprillil		1.-2.tund (ajaloo tunni asemel)
	Õpetaja Ülle Seevri on 31. märtsil täiendkoolitusel. Tema tundide asendused:

10b	1.-2. tund emakeel (M.Järveoja, 2. tund iseseisev töö) – 227
10c	5.-6. tund keemia 
(E. Paabo) – 227
	Muudatus ruumides
Kolmapäeval, 30.märtsil vajab kell 15.00 – 17.00 riigieksamite hindajate koolituseks üht klassiruumi Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus. Palun 10b klassil (M. Järveoja) 7.-8. tunniks minna ruumi 225.
Reedel, 1. aprillil – naljapäeval on järgnevad muudatused tundide toimumisaegades:

7.-8. tund	8.00 – 9.00
1.-2. tund	9.10 – 10.30
10c 		1. tund H. Jukk
		2. tund Ü. Seevri
I söögivahetund 10.30 – 11.00
3.-4. tund	11.00 – 12.20
II söögivahetund 12.20 – 12.40
5. tund	12.40 – 13.10 
6. tund 13. 20 – 13.50
Viimases kahes tunnis asendavad õpetajaid 12e klassi õpilased. Ümberkorraldused tunniplaanis pannakse  infostendile neljapäeval, 31. märtsil.
!!!!!!!!!!!
kell  14.00
esietendub aulas
 õpetajate näidend „Treffneristide seiklused metsas“ (O. Lutsu „Nukitsamehe“ ainetel).
Eelmisel nädalal
	10. klasside vastuvõtukatsetel 21. ja 22. märtsil käis 924 õpilast, kahte harusse sooritas teste 117 õpilast. 14 õpilast olid haigestunud või viibisid ekskursioonil välismaal, neile toimuvad katsed 9. aprillil. Katsetele kooli kodulehe kaudu registreerunud 1042 õpilasest jättis katsetele tulemata 104 õpilast, mis tähendas ~500 asjatult paljundatud testi.

Kokku jagati katsete käigus välja 5000 paljundatud lehte (testid ja ankeet). Katsete korraldamisest võtsid osa kõik õpetajad, koolivaheaeg kulus testide parandamisele ning seda tööd jätkub õpetajatel veel paljudeks öödeks.
Vestlusele kutsutavate õpilaste nimekiri avaldatakse 14. aprillil, 10. klassidesse vastuvõetute nimekiri aga 25. aprillil.
	Kooli juhtkonna ja 10. klasside juhatajate nõupidamisel otsustati,  et võimaluse järgmisel aastal õppida Austraalias Immanueli kolledžis saab 10d klassi õpilane Timo Sild.
	Tartu Linnavalitsus kinkis koolile Tartu linna lipu.

Olümpiaadid
	Vabariikliku emakeeleolüm-piaadi lõppvoorus saavutasid Piibe Kolka (12d) III ja Mari Kalkun (12d) IV koha. Eelvooru saabunud 82 uurimistöö hulgas tunnistas žürii parimaks Piibe Kolka töö, Kaur Riismaa (12d) saavutas 6. koha.
	Vabariikliku keemiaolümpiaadi lõppvoorus 11. klasside arvestuses saavutas Elo Sõnajalg (11c) III ja Kadri Ligi (11c) X koha. 12. klasside arvestuses olid tulemused järgnevad:  Mikk Müraus (12c) 6. koht, Marek Oja (12b) 12. koht ja Hanna Hõrak 13.koht.

Õpilased
	Eesti keskkoolide meistri-võistlustel väitluses võtsid kolmikvõidu Tartu Hugo Treffneri gümnaasiumi võistkonnad. Eesti meistri tiitli pälvisid 11d klassi õpilased Mariliis Mets, Sigrid Solnik ja Mart Moora. II kohale tuli võistkond koosseisus Martin Mäesalu (12b), Märt Pärsimägi (12e) ja Kadi Epler (12b). III koht kuulus võiskonnale, kuhu kuulusid Pille Rinne (11d), Eva Sule (10e) ja Anna Karolin (11d).
Individuaalselt parimad kõnelejad meistrivõistluste üldarvestuses olid Kadi Epler, Mart Moora, Tajo Oja (MHG) ja Martin Mäesalu. 
	Tarbijakaitsealase koolinoorte võistluse "Saame hakkama" finaalvõistlustel saavutas I koha meie kooli võistkond, kuhu kuulusid 10c klassi õpilased Mari Valdur, Mariann Sirgmets, Triin Perkson ja Hannes Luts.
	Noorte Meediaklubi korraldatud vabariiklikul koolilehtede võistlusel hinnati HTG väljaanne „Miilang“ V koha vääriliseks. I koha ja preemiareisi Rootsi pälvisid Mihkel Järveoja (12a) eksperimendilugude kategoorias ja Allan Kahar (12d) parima foto eest.

Klasside tegemised
	18.-20.märtsini käisid 10. klasside õpilased 10c ja õpetaja Eha Paabo eestvedamisel kevadisel huvireisil Peterburis.

Sport
	Klassidevahelise saalhoki turniiri neidudele võitis 10d klassi võistkond koosseisus Liisi Sokman, Madli Rohtla, Kaija Jõeveer, Anep Perlov, Elo Eilonen  ja  Regina Michaelis. II koha saavutas 12c klassi võistkond koosseisus Maarja Orasson, Kaili Sarapuu, Tiina Kask, Liina Remm, Moonika Nõmm, Hanna Hõrak, Piret Väljaots ja Maarja Nurk. III kohale tuli 12a klassi võistkond: Kärt Kalda, Keiu Kriit, Astrid Mats, Kristin Männik, Mairi Jõgi, Elo Pruuli, Majgrit Kallavus. 

Enne koolivaheaega lõppenud poiste saalihokiturniiri võitis 11a klassi võistkond koosseisus Paul-Kristian Padrik, Targo Holsting, Taavi Metsma, Christopher Homenja, Henri Lepp ja Andrei Kornilov. Finaalis võideti 12d klassi võistkonda koosseisus Taavi Lepik, Sergei Jasjukevitš, Kaur Riismaa, Erlend Kraus, Marko Udras, Jaanus Hiis ja Andrus Rehemaa. III kohale tuli 12e koosseisus Märt Trasberg, Sven Tobreluts, Ago Kikas, Karl Nagel, Märt Pärsimägi ja Martin Gauk võiduga 11b klassi poiste üle. Õnnitleme!
Teated
	Stockholmi Kõrgema majandus-kooli presentatsioon toimub täna, 28. märtsil kell 11.50 – 12.30 auditooriumis.
	Järelarvestuste hindeid teatavad õpetajad 28.märtsil. Palun sama päeva õhtuks hinded kanda ka õpetajate toas olevatesse tabelitesse.

Teisipäeval, 29. märtsil kell 17.30 toimub auditooriumis 12. klasside õpilaste vanemate koosolek. Päevakorras kooli lõpetamine ja eksamid.
Neljapäeval, 31. märtsil kell 11.45-12.15 tutvustab auditooriumis õppimisvõimalusi Sisekaitseaka-eemia politseikoolis Lõuna Politsei-prefektuuri spetsialist Liina Pärna.
	Neljapäeval, 31. märtsil toimub õpetajate toas III perioodi õppetöö tulemuste arutelu. Kogunetakse järgmiselt:

10. klasside aineõpetajad kell 14.00
11. klasside aineõpetajad kell 15.00
12. klasside aineõpetajad kell 16.00
Kõikide aineõpetajate osavõtt on väga vajalik!
	Reedel, 1. aprillil kell 16.00 toimub koolimajas vilistlaskogu aktiivi koosolek. 

Esmaspäeval, 4. aprillil kell 12.00 palun abiturientidel koguneda auditooriumisse. Huvijuht Uve Saar räägib koolilõpuüritustest.




