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Juhtkond tänab
	kõiki õpetajaid ja õpilasi, kes aitasid läbi viia lahtiste uste päeva kaheksandate klasside õpilastele;
	õpetaja Monika Piirimäe, Tiina Pluumi, Age Salo, Ülle Seevrit ja Helgi Teringut õpilaste konkursiks ettevalmistamise eest.

Õppetöö
	Kolmapäeval, 9. märtsil kell 9.00 – 15.00 osalevad 50 abiturienti Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse korraldataval eesti keele katseeksamil. Katseeksam toimub auditooriumis (221) ning eksami juures viibivad õpetajad T. Pluum (kell 9.00-9.45, 13.50–15.00), M. Piirimäe (kell 9.45-10.45), S. Oks (10.45-12.00), A. Salo (12.00-13.50).

III perioodi järelarvestuste ajad:
kolmapäev, 9. märts
kell 15.50 ajalugu õp T. Kreegipuu (141)
neljapäev, 10. märts
15.30 geograafia õp Ü. Seevri, bioloogia õp S. Kaarna (227)
15.30 matemaatika õp Ü. Hüva (136)
15.30 matemaatika õp E. Timak (139)
15.30 saksa keel õp M. Matto (204)
15.40 kunstiõpetus õp P. Beier (203)
15.40 ajalugu õp A. Ristikivi (141)
15.45 füüsika õp S. Oks (202)
15.50 füüsika õp M. Reemann (213)
16.00 muusika õp Ü. Keerberg (220)
esmaspäev, 14. märts
15.50 kirjandus õp T. Pluum (102)
teisipäev, 15. märts
15.35 saksa keel õp A. Roots (204)
15.35 matemaatika õp L. Jõgi (139)
15.40 eesti keel õp A. Salo (107)
kolmapäev, 15. märts
15.35 koondjärelarvestus õp. A.-L. Jõgi (221)
Muudatused tundide ja ruumide plaanis
	Õpetajad S. Kaarna, O. Kornilova ja M. Savi on haigestunud. Õpetaja O. Kornilova tunde asendavad õp. L. Titova ja O. Titova. Õp. S. Kaarna ja õp. M. Savi tundide asendus:


esmaspäev, 7.03
10.a	7.-8. tund õp. M. Savi rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 301
10.e	7.-8. tund õp. M. Savi rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 301
11.a	2. -3. tund eesti keel õp. H. Tering – 105
tund keemia õp. E. Paabo - 217
12.d	2. tund religioonilugu õp. T. Jürgenstein – 203
4. tund eesti keel õp. H. Tering - 105
11.d	7.-8. tund keemia õp. H. Pähno - 217
teisipäev, 8.03
11.a	5.-6. tund eesti keel õp. H. Tering – 225
7.-8. tund jääb ära
11.d	4. tund iseseisev töö matemaatikast õp. Ü. Hüva - 225
12.d	1.-2. tund ajalugu õp. A. Ristikivi - 141
12.e	3. tund iseseisev töö eesti keelest õp. T. Pluum – 225
	9. märtsil lõpeb kolmetunniliste kursuste teine kursus. 10.c klassil lõpeb keemia praktikum. Loodus- ja humanitaarharu 10. klassi õpilastel jätkub informaatika 3. kursus endise tunniplaani alusel. 11.d klassil lõpeb religiooniõpetus (õp. T. Jürgenstein) 11.e klassil kirjanduse (õp. M. Piirimäe) kursus ning 9. märtsist algab 11.d klassil kirjanduse (õp. M. Piirimäe) ja 11.e klassil religiooniloo (õp. T. Jürgenstein) kursus. Lõppevate kursuste hinded kantakse IV perioodi dokumentidesse. 12.b, 12.c, 12.d ja 12.e klassidel lõpeb filosoofia (õp. T. Jürgenstein) kursus.

Muudatused tunni- ja ruumiplaanis seoses kursuste vahetusega:
esmaspäev (alates 7.03)
10.c	5.-6. tund informaatika õp. A. Mägi/L. Jõgi – 206/303
teisipäev (alates 8.03)
10.b	1.-2. tund eesti keel õp. M. Piirimäe - 102
12.b	1.-2. tund ajalugu õp. K. Punga – 144
kolmapäev (alates 9.03)
10.b	4. tund eesti keel õp. M. Piirimäe - 227
5.-6. tund matemaatika õp. H. Kiisel – 135
7.-8. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo - 228
11.d	7.-8. tund kirjandus õp. M. Piirimäe – 141
11.e	7.-8. tund religioonilugu õp. T. Jürgenstein – 203
12.c	5.-6. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo – 228
7.-8. tund matemaatika eksamikursus õp. E. Timak - 139
12.d	1.-2. tund matemaatika eksamikursus õp. E. Timak - 139
12.e	3.-4. tund matemaatika eksamikursus õp. E. Timak – 139
neljapäev (alates 10.03)
10.c 	1.-2. tund bioloogia õp. U. Kokassaar – 227
3. tund ajalugu õp. T. Kreegipuu – 136
7.-8. tunni ajal korralist keemia praktikumi ei toimu, ainult järeltööd
10.e	4. tund matemaatika õp. L. Jõgi - 203
11.d	3. tund kirjandus õp. M. Piirimäe – 102
11.e	3. tund religioonilugu õp. T. Jürgenstein – 203
12.a	1.-2. tund eesti keel õp. T. Pluum – 102
5.-6. tund filosoofia õp. T. Jürgenstein – 203
7.-8. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo - 228
12.b	3.-4. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo - 228
12.c	3.-4. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi – 141
7.-8. tund matemaatika eksamikursus õp. E. Timak - 139
12.d	5.-6. tund matemaatika eksamikursus õp. E. Timak – 139
12.e	1.-2. tund bioloogia õp. S. Kaarna – 225
5.-6. tund eesti keel õp. T. Pluum – 102
reede (alates 11.03)
10.c	1.-2. tund ajalugu õp. T. Kreegipuu – 135
12.b	1.-2. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi – 141
12.c	1.-2. tund matemaatika eksamikursus – 139
12.d	7.-8. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo – 228
12.e	7.-8. tund matemaatika eksamikursus õp. E. Timak - 139
esmaspäev (alates 14.03.)
12.d	7.-8. tund matemaatika eksamikursus õp. E. Timak - 139 
12.e	1.-2. tund matemaatika eksamikursus õp. E. Timak – 139
7.-8. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo – 228.
Teated
	Rahvusvahelise majandusõpetuse kursuse loengutele on oodatud kõik huvilised. Loengud toimuvad 7.-8. tunni ajal ruumis 225.

10.03 Euroopa Majandus- ja Rahaliit – lektor TÜ doktorant Kadi Timpmann
11.03 Innovatsioon ja innovatsioonisüsteemid – TÜ lektor Dorel Tamm (PhD)
17.03 Euroopa Liidu maksupoliitika – lektor TÜ doktorant Kadi Timpmann
18.03 Välisinvesteeringud (nende olulisus, tegurid ja mõjud/trendid maailmas) ja riigi maksebilanss – lektor TÜ dotsent Eve Parts
	Dream Foundation Eesti ootab kõiki huvilisi 7. märtsil kell 16.30-18.30 Oeconomicumi (Narva mnt 4 ruum A314) arutlema õppimisvõimaluste üle Ühendkuningriigi, Rootsi, Hollandi ja Taani ülikoolides. Üritus on kõigile tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine aadressil http://tinyurl.com/DF-Tartu-7
	Teisipäeval, 8. märtsil kell 15.45 ajalooringis ruumis 141 kõneleb ajalooõpetaja Tiiu Kreegipuu teemal "Naistepäeva ja teiste tähtpäevade tähistamine nõukogude ajal". Kõik huvilised on oodatud.

Järgmisel õppeaastal avaneb ühel 10. klassi õpilasel võimalus õppida Austraalias Immanueli Kolledžis. Kõiki õppimisvõimalusest huvitatuid oodatakse kolmapäeval, 9. märtsil kell 11.45 direktori kabinetti.
11. ja 12. märtsil toimub segakoori laululaager, mis algab 16.30 kooli aulas. Täpsem informatsioon õpetaja Keerbergilt.
	Esmaspäeval, 14. märtsil tähistame auditooriumis emakeelepäeva kell 12.00 algava väitlusega teemal "Koolil peaks olema õigus mõjutada õpilaste riietumist". Kõik treffneristid on oodatud vaatama ja kaasa elama. Väitluses osalevad ka õpetajad.
Õpilased
	4.-5. märtsil külastas grupp 10.-11. klasside õpilasi Sillamäe Vanalinna Kooli. Reedel tutvuti kooliga, osaleti Keeletarkade turniiri III voorus, külastati Illuka mõisa. Sillamäe Vanalinna Kooli õpilased esinesid ballikavaga, kus vene kirjanduse kangelased tantsisid masurkat,valssi, krakovjakki, poloneesi ja teisi tantse. Ööbiti peredes. Laupäeval oli ekskursioon Narvas.
	10.a klassi ööakadeemial rääkis Andres Arrak teemal "Noored ja tööturg" ning teda täiendas Siim Esko (2004. aasta vilistlane). Tehti sporti, tutvuti kooli muuseumiga, osaleti fotomängus ja vaadati filmi "Piinatud geenius".

12.d klass korraldab 11. märtsil klassipulma.
Õpetajad
	Direktor O. Ojaveer ja õppealajuhataja A. Punga osalevad 10.-11. märtsil täiendkoolitusel Narva-Jõesuus.

Esmaspäeval, 7. märtsil kell 15.45 on õpetajate toas humanitaarsuuna õpetajate nõupidamine.
Olümpiaadid ja võistlused
	5. märtsil toimunud majandusolümpiaadi Tartu ja Tartumaa piirkonnavoorust võttis osa 20 õpilast. Meie kooli õpilaste tulemused

1.-2. Oliver Parv (12.e)
4.-5. Sven Sabas (12.b)
6. Veiko Strauss (11.d)
7.-8. Reinhold Mutli (11.b)
Kõik need õpilased on kutsud ka vabariiklikku vooru.
	15 treffneristi osales 5. märtsil Tartu linna õigekirjaolümpiaadil:

10. klass (29 osavõtjat)
1. Linda Tarto (10.d)
2.-4. Ants Oskar Mäesalu (10.b)
2.-4. Anna Liisa Saavaste (10.e)
9.-12. Els Heile (10.b)
12.- 14. Karin Kõrgesaar (10.e)
11. klass (25 osavõtjat)
1. Triin Luha (11.d)
3. Heleene Tambet (11.b)
4.-5. Kairi Kilgi (11.d)
6. Marili Tomingas (11.e)
7.-8. Liis Lääts (11.c)
12. klass (28 osavõtjat)
1.-2. Laura Valli (12.c)
1.-2. Sille Hausenberg (12.a)
3.-6. Madli Oras (12.e)
3.-6. Maali-Liina Kulla (12.b)
7.-8. Kristin Jesse (12.a)
	11. veebruaril toimus Treffneri gümnaasiumis Tallinna ja Tartu vaheline koolinoorte mälumänguvõistlus. Kahe linna üldkokkuvõttes olid edukad ka treffneristid:

3. koht - HTG I (Lille Kurvits, Uku-Laur Tali, Joosep Aloel, Tõnis Tars)
5. koht - HTG IV e. "lõpmatus" 
6. koht - HTG III (Reinhold Mutli, Ruuben Saal, Mait Kraun, Karl Miikael Kraav)
Küsimused-vastused ja tabel on üleval Eesti mälumänguliidu koduleheküljel www.kilb.ee
Konkursid
	Bruno Saar (11.c) sai arvutipõhiste õppematerjalide koostamise konkursil "Kirjandusraal 2011" vanemas vanuserühmas 2. koha.

MTÜ Ökokratt ja keskkonnamüra asjatundjate grupp kuulutavad välja üleriigilise üliõpilaste ja õpilaste müra-alaste uurimistööde konkursi. Lisainfo ja konkursi tingimused on aadressil: www.okokratt.ee. Tööde esitamise tähtaeg on 1.10.11.
Sport
	Tartu koolide suusavõistlustel võitsid 10. klasside ja 12. klasside võistkonnad I koha ning 11. klasside võistkond II koha. Võistkondadesse kuulusid:
10. klassid - Madli-Johanna Maidla, Eneli Simson (10.c), Sander Tars, Martti Rell (10.b)
11. klassid - Marili Zimmermann (11.a), Heleene Tambet, Ott Sellis (11.b), Georg Niit (11.c)
12. klassid - Elo Võhandu (12.b), Maris Reintal (12.e), Hans-Kristjan Kask (12.a), Siim Karukäpp (12.b)

Kooliarsti teated
	Profülaktilisele läbivaatusele on oodatud
7.03. - 11.e

8.03. - 11.e
9.03. - 11.e
	Õpilased, kes eelmisel aastal vaktsineerisid puukentsefaliidi vastu, st. tegid kaks süsti, peaksid tulema kolmandat korda vaktsineerima. Ainult eelmisel aastal saadud kahe süstiga piirdudes on vaktsinatsiooni toime ebapiisav.

Raamatukogu teated
	Raamatukokku palutakse kiiresti tagastada kõik mittevajalikud kunstiajalooõpikud (10.d, 11.b ja 11.d klass), samuti kõik teised õpikud ja raamatud, mida enam ei vaja.

Ökonädal 2011
Esmaspäev, 7. märts
Projekt „Asenduspinginaaber“ (aatrium) - kui avastad koolipäeval ootamatult, et oled pingis üksinda, on võimalik laenutada endale seltsiliseks suur pehme mänguloom.
Alguse saab suur porgandite jagamine
Kell 16.00 (ruum 203) on võimalik kuulata Kaie Jõeveeri loengut stressi teemadel.
Teisipäev, 8. märts
Klassidevaheline (+õpetajad+maskotid) suur kallivõistlus. Igal klassil on eri värvi kaardikesed. Kalli vastu on võimalik oma kaardike vahetada kallistatava kaardi vastu. Võistluse eesmärk on saada enda klassi värvi kaartidest lahti ning koguda võimalikult palju teiste klasside erivärvilisi kaarte. Tundide lõppedes tuleb klassil päeva jooksul kogutud kaardid toimetada roheliste kätte aatriumisse.
Kolmapäev, 9. märts
II suur vahetund (aula) - HTG Esimene Padjasõda. Kõigil palutakse oma padi ise kaasa võtta! Osalejatele kosutuseks puuviljad.
Kell 18.00 (ruum 203) filmi- ning nostalgiaõhtu multifilmide ning küpsistega.
Neljapäev, 10. märts
Orienteerumisvõistlus koolimajas (aatrium). Igast klassist vähemalt 1 kolmeliikmeline võistkond. Lisaks on oodatud õpetajate esindus. Parimatele mõnusad auhinnad.
Reede, 11. märts
II suur vahetund (auditoorium/221) klassidevaheline viktoriin ökonädalal toimunu kohta.
NB! Ökonädalast aktiivselt osa võtnud klassi ootab väärt auhind! Võitjad kuulutatakse välja järgmisel esmaspäeval. Rohelised on väga tänulikud, kui kõik, kellel on pinginaaber olemas, ent kodus leidub mõni suur mänguloom, selle kooli kaasa võtaksid. Kõik mänguasjad tagastatakse nädala lõpus ning igale abistajale on ette nähtud väike preemia.




armas luba et tänuks
ma põlvitan su ees

lihtsalt imetlen mahedaid
kupleid ja võlvi

ka tänapäeva naisel
peab olema mees

kes väljunud templist
suudleb ta põlvi

/Rudolf Rimmel/
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