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Juhtkond tänab
	õpetajaid Tiiu Kreegipuud, Kristiina Pungat, Ülle Seevrit, Toomas Jürgensteini, Siim Oksa, Madis Reemanni ja Aare Ristikivi õpilaste olümpiaadideks ettevalmistamise eest,

roheliste töögruppi väga hästi ette valmistatud ja läbi viidud ökonädala eest.
Õppetöö
	Muudetud tundide ajad teisipäeval, 16.03

1.-2. tund	8.10 – 9.35
3. tund		9.45 – 10.30
I söögivahetund
4. tund 	10.55 – 11.40
klassijuhatajate infominutid
II söögivahetund
5.-6. tund 	12.25 – 13.55
7.-8. tund	14.05 – 15.30
Klassijuhatajate infominutid toimuvad ruumides:
10.a - 102	11.a - 136	12.a - 225
10.b - 141	11.b - 217	12.b - 213
10.c - 227	11.c - 105	12.c - 139
10.d - 107	11.d – 220	12.d - 220
10.e - 202	11.e – 144	12.e – 144
	15. märtsil lõpeb 12.c, 12.d ja 12.e klassidel filosoofiakursus. Seoses kursuse lõppemisega on tunniplaani muudetud. Muudatusi palutakse jälgida õpilasstendilt. Alates 29. märtsist on infominutite ruumid järgmised:
10.a - 139	11.a - 220	12.a - 135

10.b - 213	11.b - 144	12.b - 136
10.c - 227	11.c - 217	12.c - 105
10.d - 102	11.d – 141	12.d - 225
10.e - 202	11.e – 203	12.e – 107
	Õpetaja D. Kubi koolitusel viibimise ajal 15.-28.03 asendab tema tunde õp. M. Park ning õp. K. Ojaveeri koolist eemaloleku ajal 17.-19.03 asendab tunde õp. M. Hildebrandt. 

Õpetaja L. Jõgi viibib 16.03. täiendkoolitusel ning õp. T. Pluum on haiguslehel.
Puuduvate õpetajate tundide asendused 

teisipäev, 16.03.
10.b	5.-6. tund matem.-füüsika praktikum õp. Ü. Hüva – 102, õp. M. Reemann – 212
	7.-8. tund  muusika õp. Ü. Keerberg - 220
10.c	informaatika õp. A. Mägi - 303
10.d	informaatika õp. A. Mägi – 303
	7.-8. tund jääb ära
10.e	informaatika õp. A. Mägi – 303
11.a	5.-6. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
	7.-8. tund jääb ära
11.b	3. tund matemaatika õp. H. Kiisel – 135
11.e	kooli 3. tunniks
12.c	füüsika õp. S. Oks – 213
kolmapäev, 17.03.
10.c	kooli kell 9.00, kooliootuste küsimustikule vastamine õp. A.-L. Jõgi – 102
10.d	7.-8. tund kooliootuste küsimustikule vastamine õp. A.-L. Jõgi - 102
11.a	3. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136
reede, 19.03.
10.c	kooli 3. tunniks
11.b	3.-4. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo – 228
11.e	5.-6. tund jääb ära
	Teisipäeval, 16. märtsil kell 15.00 vaatavad abituriendid eesti keele tunni arvel kinos Cinamon 1974. aastal  H. Hesse samanimelise romaani ainetel valminud filmi „Stepihunt“. 12.a, 12.b ja 12.e klassides ärajäävad tunnid toimuvad

12.a 	matemaatika õp. H. Kiisel kolmapäeval, 17.03. 5.-6. tund – 135
12.b	bioloogia õp. S. Kaarna esmaspäeval, 29.03. 7.-8. tund – 107
12.e	füüsika õp. S. Oks esmaspäeval, 29.03. 4. tund – 213 (toimub ka 5.-6. tund)
12.c ja 12.d klassil toimuvad teisipäeval 7.-8. tund, kuna kinno läheb 12.c klassist 8 õpilast ja 12.d klassist 7 õpilast.
	Kolmapäeval, 17. märtsil 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 17.03.

17. märtsil 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.
	Õnnetund toimub kolmapäeval, 17. märtsil kell 15.30 ruumis 221 (koondjärelarvestusega samal ajal).
Õpetajad teatavad III perioodi järelarvestuste hinded teisipäeval, 30. märtsil. 

Õpetajad
	Neljapäeval, 18. märtsil toimub III perioodi õppetöö analüüs. Kell 14.00 – 12. klassid, 15.15 – 11. klassid ning kell 16.15 – 10. klassid. Kõikide aineõpetajate osavõtt on väga vajalik.
	Naistepäeval andis õpetaja Danica Kubi Hea Kolleegi taldriku edasi õpetaja Katrin Ojaveerile. Õnnitleme!
Õpilased
	Õppenõukogu otsusel õpib järgmisel õppeaastal Immanueli Kolledžis Austraalias Annika Laidroo (10.c).

Teated
	Ökonädala autasustamine toimub teisipäeval, 16. märtsil kell 12.10 aatriumis.
	Ajalooringis esineb 16. märtsil vilistlane Helge Lilleorg, kes õpib Freiburgi ülikoolis ja räägib teemal "Kohvijoomine 1850-1914". Algus kell 15.45 ruumis 141. Kõik on oodatud!
	Reedel, 19. märtsil 5.-6. tunni ajal viivad matemaatikaõpetajad auditooriumis läbi ülesannete lahendamise võistluse KÄNGURU, millest võtavad osa kõik 10.a ja 10.b klassi õpilased.
	19. ja 20. märtsil toimuvad meie kooli aulas ja võimlas II Eesti meeste tantsupeo ülevaatused. 

EMÜ üliõpilasesindus kutsub 20.-28. märtsini abituriente osalema „TUDENGI-VARI“ projekti raames varjupäeval. Osalemiseks on vaja täita avaldus ja saata aadressile: terjekask@gmail.com Lisainfo ÜE sekretärilt tel 7313 049 Taotluse vorm on kättesaadav
http://ye.emu.ee/uldinfo/dokumendid/tudengivari/tudengivarjutaotlus/
	Tallinna Tehnikaülikool kutsub õpilasi 22. märtsil avatud uste päevale. Tartust Tallinnasse saab tasuta bussidega. Lisainfo ja registreerimine bussile:

http://vastuvott.ttu.ee.
	Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledži avatud uste päev on 24. märtsil. Üritused algavad kell 10.30. 

Olümpiaadid 
	6.-7. märtsini toimunud füüsikaolümpiaadi lõppvoorus tuli gümnaasiumiastme absoluutseks võitjaks Ants Remm (11.b), kes sai ka TÜ Füüsikainstituudi eripreemia - sülearvuti ning esindab Eestit rahvusvahelisel füüsikaolümpiaadil Zagrebis. III koha diplomi pälvis Roland Matt, kes arvati rahvusvahelise füüsikaolümpiaadi Eesti 

võistkonna kandidaadiks.
	Vabariiklikku vooru on kutsutud 

religiooniõpetuses
Martin Nõmm 12.d
Eveli Verev 12.a
bioloogias 
Madis Hurt 12.b
Katrin Kalind 12.c
Lille Kurvits 11.c
Eva-Lotta Käsper 10.c
Raul Kääp 10.c
Anu-Liis Laar 11.c
Liis Lääts 10.c
Uku-Laur Tali 11.c
Tõnis Tars 11.c
Kristiina Tomasson 12.c
Risto Võsaste 12.c
	ajaloos teemadel

Suured maadeavastused
Janno Rossmann (12.d)
Madis Hurt (12.b)
Sille Hausenberg (11.a)
Careelika Kuik (11.e)
Eesti 18. sajandil
Laura Valli (11.c)
Virve Kass (11.d)
Hannela Ingver (11.e)
Karl Jaago (11.d)
Taavi Linnus (11.d)
Teine maailmasõda
Anna Maria Punab (11.a)
	Majandusolümpiaadi piirkonnavoorus saavutas Sven Sabas (11.b) 6. koha.

Sport
	Tartu juunioride meistriks kreeka-rooma maadluses kehakaalus kuni 84 kg tuli Vahur Steinberg (12.b). Samas kehakaalus sai 4. koha Meelis Steinberg (10.b).
	Tartu koolide teatesuusatamis-võistlustel võitsid 11. klasside ja 12. klasside võistkonnad I koha, 10. klasside teatesuusavõistkond saavutas II koha. 2+2+3+3 km teatesuusatamises võistlesid

10. klass - Heleene Tambet, Marili Zimmermann, Ott Sellis, Georg Niit
11. klass - Kati Tammjärv, Maris Reintal, Hans-Kristjan Kask, Siim Karukäpp
12. klass - Kädi Böckler, Agnes Vask, Magnus Lelumees, Roland Matt.
	Ramsaus toimunud 42. Euroopa metsatöötajate talinädalal saavutas Maris Reintal (11.e) N-16 vanuseklassi 5 km vabatehnikadistantsil 6. koha.

Tartu koolide korvpallimeistrivõistlustel võitis HTG meeskond tubli II koha. Poolfinaalis võideti ülekaalukalt Raatuse gümnaasiumi meeskonda, finaalis tuli aga alla vanduda Kivilinna gümnaasiumi võistkonnale. Kolmandaks mängis end Kunstigümnaasiumi meeskond. Meilt mängisid: Alar Ojalill (12.a), Paavo Binsol, Tiit Bürkland (12.b), Janar Hiljurand, Ahto Järve, Risto Võsaste (12.c), Mikk Sander Lemberg (11.a), Taavi Linnus (11.d), Ott Sellis (10.b) ja Ralf Tambets (10.c).
Konkursid ja võistlused
	Tiigrihüppe Sihtasutus ja Euroopa Komisjoni Eesti esindus ootavad ajaveebide konkursile „Mida saaksime teha oma kogukonnas elu parandamiseks?“ osalema kuni 10-liikmelisi gümnaasiumiõpilaste meeskondi koos juhendajaga. Lisainfo: http://www.tiigrihype.ee/?op=body&id=292

Kooliarsti teated
	Profülaktilisele läbivaatuse ajad:

T 16.03. - 12.d
K 17.03. - 12.e
N 18.03. - 12.e
R 19.03. - 12.e
	Alates 15. märtsist on kõik registreerunud oodatud vaktsineerima puukentsefaliidi vastu.

Söökla teated
	Aprillikuu toiduraha palume maksta ülekandega hiljemalt 28. märtsiks.

Koolitoidu maksumus, kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal (tava- ja taimetoit 21 päeva x 18.- = 378.-, poisteports 21 päeva x 25.- = 525.-); kui õpilane ei söö arvestuse nädalal (tava- ja taimetoit 16 päeva x 18.- = 288.-, poisteports 16 päeva x 25.- = 400.-).
Talonge väljastatakse kantseleist 29. - 31. märtsini.
Eelteated
	Teisipäeval, 30. märtsil kell 18.00 toimuvad klassikoosolekud 10. klasside õpilaste vanematele ning 12. klasside õpilaste vanematele auditooriumis üldkoosolek, kus arutatakse kooli lõpetamisega seotud küsimusi. Üldkoosolekule järgnevad klassikoosolekud.

Kevadine koolivaheaeg
	20. – 28. märtsini, järgmine infoleht ilmub 29. märtsil.
	Koolimaja on õpilastele vaheajal suletud, kuna toimuvad 10. kl katsed ja koristusfirma teostab majas suurpuhastust.
	Õpilastel, kellel on puust riidekapid, palutakse enne vaheaega kapipealne, kapialune ning garderoobi orvad asjadest tühjaks teha.


Päikeselist kevadvaheaega!

