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Juhtkond tänab
	õpetajaid Külli Rootsit, Katrin Ojaveeri, Marcus Hildebrandti, Age Salo, Helgi Teringut ja Tiina Pluumi õpilaste ettevalmistamise eest olümpiaadideks ja konkurssideks;
roheliste töögruppi ökonädala

korraldamise eest koolis.
Olümpiaadid
	Üleriigilisel eesti kirjanduse olümpiaadil 

saavutas Laura Valli (10.c) keskmises vanuserühmas (9.-10. klass) esikoha. Esikolmikus oli ka tema uurimistöö teemal "Naistegelased Mehis Heinsaare loomingus".
	Kristjan-Martin Kasterpalu (10.b) 

sai üleriigilisel inglise keele olümpiaadil I koha. 
	6. märtsil toimunud Tartu linna

õigekirjaolümpiaadil esinesid HTG õpilased tublilt ja saavutasid järgnevaid tulemusi:
12. klassid
1. Kertu Aruoja 12.b
3. Liisa Randmaa 12.c
4. Annely Albert 12.d
11. klassid
1. Ester Skerin 11.d
6.-7. Piret Karro 11.c
6.-7. Merilin Väärtnõu 11.e
10. klassid
1. Laura Valli 10.c
3. Sille Hausenberg 10.a
4. Hans-Kristjan Kask 10.a
6. Madli Oras 10.e
Matemaatikaolümpiaadi 
vabariiklikku vooru on kutsutud :
Ants Remm 10.a
Kristjan Eimre 10.a
Hanno Soo 10.a
Kersti Perandi 10.a
Kaarel Tõnisson 10.a
Mark Laane 10.b
Urmet Lepasson 10.b
Siiri Mägi 11.a
Agnes Vask 11.a
Rauno Padari 11.a
Robert Oppar 11.b
Karl Ehatäht 11.b
Siim Rinken 12.a
Imre Purret 12.a
Heino Soo 12.a
Ardi Loot 12.a
Lauri Hämarik 12.b
Kairi Kangro 12.b
Martin Meisalu 12.b

	Tartu linna 10.-12. klasside inglise keele 

kõnevõistluse 23 osaleja seas sai Karmen Kütt (11.b) teise ja Tiit Loim (12.e) kaheksanda koha. Palju õnne!
	Rahvusvahelise keeleaasta 2008 ja 

Euroopa kultuuridevahelise dialoogiaasta 2008 eesmärke ning keeltepäevade traditsioone arvestades korraldas B.G.Forseliuse Selts koos Eesti Interlingvistika Seltsiga Hasartmängumaksu Nõukogu toetusel esseekonkursi „Keeled on tähtsad“. Konkursil osales kahes vanuseastmes 35 noort. Vanemas vanuseastmes saavutas III auhinna 12.d klassi õpilane Karl Haljasmets ning ergutusauhinna pälvis 11.d klassi õpilane Krista Ninaste.
	Henri Ristisaar (12.a) saavutas 

vabariiklikul esseekonkursil, mille teemaks oli "Detsembrikuumus", I koha.
Õppetöö 
	III perioodi järelarvestused toimuvad 

05.-13. märtsil järgmise graafiku alusel:
E 09.03. kell 15.45
geograafia (õp. Ü. Seevri) - 227
T 10.03. kell 15.30
kunstiõpetus (õp. P. Beier) – 203
keemia (õp. E. Paabo) - 217
matemaatika (õp. Ü.Hüva, H. Kiisel, L. Jõgi) – 136
füüsika (õp. S. Oks) - 213
T 10.03. kell 16.00
füüsika (õp. M. Reemann) 
K 11.03. kell 15.30
ajalugu ja ühiskonnaõpetus (õp. A. Ristikivi) – 141
saksa keel (õp. A.Roots) - 204
N 12.03. kell 14.00 
matemaatika (õp. Ü.Hüva, H. Kiisel, L. Jõgi) - 136
           kell 15.30
saksa keel (õp. M.Matto) – 204 
geograafia (õp. Ü. Seevri) - 227
bioloogia (õp. S. Kaarna) – 227 

Reedel, 13.03. kell 15.30 saavad ruumis 221 sooritada järelarvestusi õpilased, kellel langesid kahe järelarvestuse ajad kokku. Sellisel juhul tuleb õpilasel 
	kindlasti sooritada suuline arvestus õigel ajal;

valida aine, milles ta sooritab järelarvestuse ettenähtud ajal;
 teavitada teise aine õpetajat kokkulangevusest, paludes luba sooritada järelarvestus selles aines 13.03.
13.03. saavad järelarvestusi sooritada ka õpilased, kes väga mõjuval põhjusel (haigus) ei saanud järelarvestusele tulla. Puudumise põhjusest ning järelarvestuse sooritamise soovist tuleb eelnevalt aineõpetajat informeerida. Õpilasi, kes on koolipäeva jooksul tundidest puudunud, on õpetajatel õigus mitte lubada sel päeval toimuvatele järelarvestustele.
	9. märtsist algab kolmetunniliste 

kursuste III kursus, õp. M. Matto osaleb 11. ja 23.märtsil täiendkoolitusel, õp. T. Pluum viibib neljapäeval töökohustuste täitmisel väljaspool kooli. Muudatused tunni- ja ruumide plaanis:
K 11.03.
10.b 3.-4. tund saksa keel õp. A. Roots – 204
10.c 3.-4. tund saksa keel õp. A. Roots – 204
10.d 3.-4. tund saksa keel õp. A. Roots – 204
N 12.03.
10.a 1.-2. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 102
10.e  5.-6. tund keemia õp. E. Paabo - 217
12.c	4. tund kunst õp. P. Beier – 102
E 23.03.
SKc3	1. tund jääb ära
10.c	5.-6. tund saksa keel õp. O. Titova - 141
10.d	5.-6. tund saksa keel õp. O. Titova - 141
11.b	4. tund saksa keel õp. O. Titova – 301
11.c	4. tund saksa keel õp. O. Titova – 301
11.d	4. tund saksa keel õp. O. Titova – 301
	Kordus: 02. märtsi infolehes ilmunud 
tunniplaani muudatused, mis hakkavad kehtima alates 09. märtsist
Esmaspäev (alates 09.03.)

11.c	kell 8.10 – 9.40 bioloogia pr. TÜ õp. M. Martin – 135
11.d	7.-8. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
Kolmapäev (alates 11.03. )
11.e	7.-8. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
Neljapäev (alates 12.03. )
10.b 	1.-2. tund saksa keel õp. A. Roots – 202
	3. tund prantsuse keel õp. H. Toots - 202
10.c 	3. tund prantsuse keel õp. H. Toots - 202
10.d 	3. tund prantsuse keel õp. H. Toots - 202
11.c	1.-2. tund bioloogia pr. TÜ õp. M. Martin – 227
11.e	3. tund eesti keel õp. A. Salo – 107
	4. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
12.b	3. tund füüsika õp. M. Reemann – 217
	4. tund eesti keel õp. A. Salo - 107
Reede (alates 13.03. )
11.d	3. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220

	Alates 23. märtsist on tunni- ja 
ruumide plaan muutunud seoses 12.c, 12.d ja 12.e klassides lõppeva filosoofia ning 12.b klassis algava inimeseõpetuse kursusega. Palun jälgige tähelepanelikult muudatusi. Kõigile klassidele on infolehele lisatud uus tunniplaan ning see pannakse üles ka õpilasstendile.

Õpilased
Ökonädala kokkuvõte

Ökoklass on 11.c
Parim tervislik jook – Annemai Haak, Maarja-Liisa Laanetu, Alo Treial, Liina Viksi (11.c)
Viktoriini I koht – Signe Kaasik, Lehti Saag, Alo Treial, Mihkel Örd (11.c)
Ökoõpetaja on Helgi Pähno
	Neljapäeval, 12. märtsil tähistame 

emakeelepäeva. Seoses sellega on tundide ajad muudetud:
	1.-2. 8.10 - 9.40
	3.     9.50 - 10.35
	4.     11.00 - 11.45
Kell 11.45 - 12.30 toimub auditooriumis õpetajate ja õpilaste vaheline kohtuväitlus.
	5.-6. 12.30 - 14.00
	7.-8. 14.10 - 15.40
Kell 14.10 algab auditooriumis kooli vilistlase Olev Remsu raamatu "Musketäride muundumised" esitlus. Tegemist on autobiograafilise kooliromaaniga, mis räägib tol ajal Anton Hansen Tammsaare nime kandnud koolist 1960-ndate aastate algul. Sissejuhatava ettekandega esineb luuletaja Priidu Beier.
Kõik õpilased ja õpetajad, kes ei ole seotud valikainetega, on oodatud kuulama ja vaatama!
	Kooli kodulehelt õppematerjalidest leiate EMÜ professori Aleksander Maastiku 11. klassi tehnoloogia praktikumi raames peetud loengu „Veeringe“.

Tähelepanud abituriendid! 
Vastavalt HTM määrusele on alates 
2009. aastast riigieksamite sooritajatel õigus soovi korral saada koopia oma eesti keele kirjandist, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse arutlusosast ning võõrkeelte eksamite kirjutamisosast. Kuna tööde paljundus on kulukas, on koolil õigus võtta paljunduse soovijalt tasu. Koopialehe maksumuse teatab koolile Tartu haridusosakonna spetsialist. Selleks, et riigieksamite ajal tööde paljundamine sujuks, vajame andmeid õpilaste kohta, kes soovivad eelpoolnimetatud töödest paljundust. Palun andke klassijuhatajatele oma soovist teada hiljemalt 25. märtsiks.
Teated
	Head treffneristid! Huvijuhi poole 

pöördudes saate kätte kooli aastapäeval ja ballil ning ka 100 päeva ballil tehtud pildid!
	Järjekordne mõõduvõtmine mälumängus

toimub teisipäeval, 10. märtsil kell 15.45 auditooriumis.
	Seoses 13.-14. märtsil toimuva 

tantsulaagriga jääb reedel õpilaste spordiring ära!
	TTÜ avab 13. märtsil kell 10.00 uksed.

Kohtadele tasuta bussides, mis viivad õpilased Tallinna ja toovad ka tagasi, saab registreeruda: www.ttu.ee - link Avatud Uste Päev. Bussides jätkub kohti vaid kiirematele!
	13. märtsil kell 11.00 - 15.00 toimub 

auditooriumis Tartu haridusasutuste juhtidele tööõiguse alane täiendkoolitus.
	18. märtsil allkirjastatakse HTG ning 

Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna koostööd kajastav tegevuskava järgmiseks viieks aastaks.
	16. ja 17. märtsil toimuvad kirjalikud 

sisseastumiskatsed 2009.a. avatavatesse 10. klassidesse.
	Direktor Ott Ojaveer osaleb 19. ja 20. 

märtsil haridusjuhi kompetentsimudeli väljatöötamiseks moodustatud HTM-i töörühma koosolekul Valgamaal.
	Mare Liigeri esmaabikoolitus 

autojuhiloa taotlejatele ja teistele huvilistele toimub laupäeval, 28. märtsil kell 10-17 (lõunapausiga). Koolitus maksab õpilasele 250.-. Selga mugavad spordiriided!
Klasside tegemised
	Kolmapäeval, 11. märtsil viibivad 11.b 
klassi õpilased koos klassijuhataja Kristiina Pungaga õppeekskursioonil Ida-Virumaal.
	Reedel, 13. märtsil külastab 11.e klass

Teater NO99 sotsiaalkriitilist etendust „NO83“.
Sport
	Tartus peetud 35. rahvusvahelisel 

juunioride judoturniiril Estonian Open võitis Tartu judoklubi DO 12 medalit. Hõbedale tuli ka Evert Rööpson (11.b).
Õnnitleme!
	Tartu koolide meistrivõistlustel 
korvpallis lõppesid mängud alagruppides. HTG meeskond võitis MHG meeskonda 65:60 ja kaotas MRG meeskonnale 59:76 ning tekkinud surnud ringist edasi ei pääsenud. Meeskonnas mängisid Mikk Sander Lemberg (10.a), Taavi Linnus (10.d), Alar Ojalill (11.a), Madis Hurt (11.b), Tiit Bürkland (11.b), Paavo Binsol (11.b), Ahto Järve (11.c), Taavi Pettai (12.a) ja Madis Järvekülg (12.e).

Toiduraha 
	Aprilli toiduraha palume maksta 

ülekandega hiljemalt 27. märtsiks. Aprilli koolitoidu maksumus: kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal (tava- ja taimetoit 21päeva*18.- = 378.-, poisteports 21*25.- = 525.-); kui õpilane ei söö arvestuse nädalal (tava- ja taimetoit 16päeva*18.- = 288.-, poisteports 16*25.- = 400.-). Talonge väljastatakse kantseleist 30. ja 31. märtsil.
Õpilaskogu teated
	Teisipäeval, 10. märtsil toimub

fantaasiapäev teemal "Hommik". 
Kooliarsti teated
	09.-13.03. on profülaktilisele 

läbivaatusele oodatud 12.e klassi õpilased.
	Hambaarst Ülle Hanson ootab 

TÜ Stomatoloogia Polikliinikusse, Raekoja plats 6, III korrus hammaste kontrollile
10.a klassi õpilasi 09.03. kell 12.00 
10.b klassi õpilasi 10.03. kell 11.45 
10.c klassi õpilasi 11.03. kell 11.45
10.d klassi õpilasi 12.03. kell 11.45
10.e klassi õpilasi 13.03. kell 11.45
NB!
	Seoses vastuvõtukatsetega 10. klassidesse

ja suurpuhastusega on koolimaja vaheajal õpilastele suletud. Palume reedel, 13. märtsil puhtaks teha õpilaste garderoobid. Kappide peale ja alla vedelema jäetud asjad viskab koristusfirma ära.
	Kevadvaheaeg: 14. – 22. märts.
Järgmine infoleht ilmub 23.märtsil.

Kosutavat puhkust!

