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Juhtkond tänab
	õpetaja Toomas Jürgensteini, Mall Mattot, Monika Piirimäed, Tiina Pluumi, Aare Ristikivi ja Age Salo õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest;

koolimärgi konkursil osalemise eest Kristjan-Julius Laaki (12.b), Martin Varest (12.a), Sander Geringut (12.e), Helmi Marie Langseppa (12.d) ja Fred Hansenit (10.a).
Õppetöö
	Aineõpetajad teatavad III perioodi järelarvestuste hinded teisipäeval, 29. märtsil. Sama päeva õhtuks palutakse kanda hinded ka õpetajate toas olevatesse tabelitesse.

Muudatused tundide ja ruumide plaanis
	Õpetaja S. Kaarna osaleb 1. aprillil koolitusel.

Muudatused tunniplaanis:
teisipäev, 29.03
12.a	5.-6. tund füüsika õp. S. Oks – 213
	7.-8. tund eesti keel õp. T. Pluum – 144
12.e	5.-6. tund ühiskonnaõpetus  õp. A. Ristikivi – 141
	7.-8. tund füüsika õp. S. Oks - 213
reede, 1.04
11.a	3.-4. tund keemia õp. E. Paabo– 225
11.b	5.-6. tund  keemia õp. E. Paabo - 225
12.d	1.-2. tund religioonilugu õp. T. Jürgenstein – 203
5.-6. tund ajalugu õp. A. Ristikivi - 225
Teated
	Esmaspäeval, 28. märtsil kell 15.45 toimub õpetajate toas klassijuhatajate kogu koosolek..

Teisipäeval, 29. märtsil kuulavad 11.d, 11.e, 12.d ja 12.e klasside õpilased Poola presidendi loengut „Good neighbourhood in the foreign policy of the Republic of Poland“ Tartu Ülikooli aulas. Kohal palutakse olla kell 11.45. Loeng kestab 12.45-ni.
Teisipäeval, 29. märtsil algusega kell 15.45 ruumis 141 räägib Enn Tarto nõukogude aja repressioonidest. Ajalooring ootab kõiki huvilisi kuulama!
	Õnnetund on kolmapäeval, 30. märtsil kell 15.35-16.20 ruumis 221.

Neljapäeval, 31. märtsil kell 10.35 oodatakse kõiki abituriente auditooriumisse, kus räägitakse kooli lõpetamisega seotud üritustest.
	Riigikaitseõpetuse hinded kantakse õpinguraamatutesse neljapäeval, 31. märtsil kell 12.50 õpetajate toas (ruum 208).
	31. märtsil toimub meie koolis Tartu linna vene keele konkurss gümnaasiumiastme õpilastele.

Rahvusvahelise majandusõpetuse kursuse loengutele on oodatud kõik huvilised. Loengud toimuvad 7.-8. tunni ajal ruumis 225. Teemad 31.03.-08.04
31.03. Eesti ettevõtete rahvusvahelistumine – lektor TÜ dotsent Tõnu Roolaht 
01.04 Turundus ja selle eripärad rahvusvahelises kontekstis – lektor TÜ doktorant Andres Kuusik
07.04 Globaliseerumine ja tööturg I – lektor TÜ prof. Raul Eamets
08.04 Globaliseerumine ja tööturg II – lektor TÜ prof. Raul Eamets.
	Neljapäeval, 31. märtsil kell 18.00 toimuvad klassikoosolekud 10. klasside õpilaste vanematele. 12. klasside õpilaste vanematele on auditooriumis üldkoosolek, kus arutatakse kooli lõpetamisega seotud küsimusi. Üldkoosolekule järgneb klassikoosolek. Klassikoosolekud toimuvad järgmistes ruumides:

10.a klj. Hele Kiisel – 135
10.b klj. Anneli Mägi -136
10.c klj. Kartin Ojaveer - 105
10.d klj. Ljubov Titova - 107
10.e klj. Aive Roots – 102
12.a klj. Priit Parisoo - 220
12.b klj. Ülle Seeri - 227
12.c klj. Danica Kubi - 225
12.d klj. Aare Ristikivi - 141
12.e klj. Toomas Jürgenstein – 203
	1. aprillil tähistame naljapäeva. Tundide ajad on muudetud:

7.-8. tund 8.10 - 9.40
1.-2. tund 9.50 - 10.50
 I söömine
3.-4. tund 11.20 - 12.20
II söömine
5.-6. tund 12.50 - 13.50
kell 14.00 aulas õpetajate näidend "Vahva rätsep".
Kõik treffneristid on oodatud kuulama ja vaatama.
	Esmaspäeval, 4. aprillil pildistatakse aatriumis 10. klasse

11.45 - 10.a
11.50 - 10.b
11.55 - 10.c
12.00 - 10.d
12.05 - 10.e
	Kooli hoolekogu ja vilistlaskogu kuulutavad välja Mauruse stipendiumikonkursi. Täpsema info stipendiumi eesmärgi ning taotlemise tingimuste kohta leiate kooli kodulehelt.

SA Archimedes kutsub kõiki huvilisi Õpilaste Teadusliku Ühingu 7. aastakonverentsile 15. ja 16. aprillil Pärnus. Lisainfo, registreerumine ja kiirematel ka võimalus broneerida majutuskoht: http://archimedes.ee/teadpop/index.php?leht=324 või küsi nõu Anna-Liisa Jõgi käest.
Õpilased
	Laupäeval, 2. aprillil kell 11.00-15.00 ootavad Eesti Ettevõtlike Noorte Koja (Junior Chamber International Estonia) liikmed kõiki 12. klasside õpilasi kooli aulasse seminarile “Väärtusta tulevikku!”, et koos MHG abiturientidega leida vahendid, kuidas muuta maailm selliseks, nagu sa tahad. Registreerimine http://tulevik.jci.ee
	18. märtsil pidasid koolis ööakadeemiat 11.a ja 10.b klass ning nende klassijuhatajad.

Õpetajad
	Neljapäeval, 31.märtsil kell 15.45 – 17.00 toimub laiendatud juhtkonna nõupidamine ruumis 144. Päevakorras on uue õppekava tunnijaotuskava arutelu. Nõupidamisest on osa võtma oodatud lisaks laiendatud juhtkonna liikmetele kõik teemast huvitatud õpetajad.

Olümpiaadid, võistlused ja konkursid
	19. veebruaril toimus lingvistikaolümpiaadi eelvoor, kus osales 149 õpilast. Meie parimad 

1. Eva-Lotta Käsper 11.c
2. Laura Adamson 12.a
10. Maria Sakarias 12.b
15. Mari Sild 10.a
23.-26. Karl Pärn 10.a
38.-39. Tuuli Lõhmus 11.a
Kõik nimetatud õpilased on kutsutud lingvistikaolümpiaadi lõppvooru.
	Emakeeleolümpiaadi lõppvoorus oli Maris Reintal (12.e) teine ja Kairi Kilgi (11.d) kaheteistkümnes.

Rahvaluuleolümpiaadi lõppvoorus saavutas Susann Kivi (11.e) kuuenda koha.
Usundiõpetuse olümpiaadi lõppvoorus oli meie parim Henrik Habicht (12.e), kes jagas 2.-3. kohta, Heiki Ojasild saavutas (11.b) 6, koha ja Veiko Strauss (11.d) 9.-10. koha.
Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi lõppvoorus saavutas Virve Kass (12.d) 3. koha.
2011. aasta õpilaste teadustööde riikliku konkursi teise vooru ehk 20 parema sekka valiti saja viie esitatud töö seast kolm treffneristide oma:
Triin Paabo - Escherichia coli ribosoomi metüültransferaasi RlmH katalüütiliste aminohapete kindlaksmääramine
Liisa Pool - Ingerisoomlaste Eesti kaudu Soome evakueerimine Teise maailmasõja ajal
Uku-Laur Tali - Energiavõsa istutusmaterjali kasvupotentsiaal 
	16. märtsil Raatuse gümnaasiumis toimunud saksakeelse väitluse piirkonnavoorus olid väga edukad Birgitta Ots ja Anni Nöps (mõlemad 10.d), kes saavutasid vastavalt 1. ja 3. koha ning osalevad vabariiklikus poolfinaalis, mis toimub 19. aprillil Tallinna Saksa Kultuuriinstituudis.

Elis Kusma (11.d) on kutsutud Baltimaade saksa keele olümpiaadile, mis toimub 12.-14. mail Riias. Goethe Instituudi stipendiumiga on Elisel võimalus osaleda 4-nädalasel suvekursusel Saksamaal. Stiftung Niedersachsen määras Elis Kusmale kahenädalase stipendiumi osavõtuks Europa Kollegi´i suvekoolist Saksamaal Hannoveris 22. juulist kuni 6. augustini.
21. märtsil peetud Tallinna Muusikakeskkooli, H. Elleri nimelise Tartu Muusikakooli ning G. Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli puhk- ja löökpilliõpilaste konkursi noorema vanuseastme puupillide kategoorias saavutas 24 osavõtja seas III koha treffnerist Taavi Orro (10.a).
HTG ökonädala kallivõistluste võitis10.e klass, orienteerumises olid parimad Pirge Kaasik, Jenni Katri Pedor ja Markus Otsus (11.c) ning viktoriini küsimustele andis kõige rohkem õigeid vastuseid Taavo Tähtjärv (11.c). Ökoõpetajaks kuulutati Aare Ristikivi ning ökonädalal osales kõige aktiivsemalt 10.c klass. HTG rohelised õnnitlevad võitjaid ning tänavad kõiki osalejaid.
Söökla teated
	Aprillikuu toiduraha palume maksta ülekandega hiljemalt 29. märtsiks. Aprillikuu koolitoidu maksumus:

* kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal: tava- ja taimetoit 19 päeva x 1.15 EUR = 21,85 EUR, poisteports 19 päeva x 1.60 EUR  = 30,40 EUR;
* kui õpilane ei söö arvestuste nädalal: tava- ja taimetoit 14 päeva x 1.15 EUR = 16,10 EUR, poisteports 14 päeva x 1.60 EUR = 22.40 EUR.
	Talonge väljastatakse kantseleist 30.-31. märtsini. 

Eelteade
	Selle õppeaasta viimane klassivanemate ümarlaud, kus kooli direktor ja õppealajuhataja vastavad klassidest tulnud küsimustele, toimub teisipäeval, 5. aprillil. Ümarlaust on oodatud osa võtma kõik klassivanemad ning õpilasesinduse liikmed.

11. klasside õpilased, kes soovivad 2012. aasta kevadel sooritada ajaloo riigieksamit – palun andke sellest hiljemalt 7. aprilliks teada ajaloo õpetajale.
7. aprillil on õppenõukogu koosolek, kus arutatakse eksamite korraldusega seotud küsimusi.

