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Juhtkond tänab
	Õpetajaid Ülli Roostoja ja Saima Kaarnat õpilaste ettevalmistamise eest konkurssideks.

Õppetöö
	IV perioodi arvestused toimuvad 11. – 15. aprillini. 

11.b klassi matemaatika arvestus (õp. Ü. Hüva) toimub V perioodi esimeses tunnis, 
11.d klassi keemia arvestus (õp. H. Pähno) toimub reedel, 8. aprillil 5.-6. tunni ajal.
	Arvestuste nädalal ei helise koolikell.

Tundide ajad arvestuste nädalal:
1.-2. tund	  8.15 –   9.45
3.-4. tund	10.15 – 11.45
5.-6. tund	12.15 – 13.45
7.-8. tund	14.15 – 15.45
	Kõikidel õpilastel palutakse arvestuse nädalal säilitada koolimajas (eriti aatriumis) vaikus, et mitte segada koolikaaslaste õppetööd. 

Kooli söökla on arvestuste ajal avatud kell 10.00-15.00. Lõunatada saab söökla lahtiolekuaegadel, kindlaid söögivahetunde klassidele ei ole.
V perioodi tunniplaan valmib 15. aprilliks.
Järgmine infoleht ilmub 18. aprillil.
Õpetaja K. Ojaveer viibib 6.- 8. aprillini Brüsselis 11.e klassi õpilase Ruuben Saaliga, kes võitis Euroopa Liidu tõlkevõistluse Eesti vooru. Täiendkoolitusel osalevad 6. aprillil kella 10st õpetajad Saima Kaarna ja Age Salo ning 8. aprillil õpetaja Anna-Liisa Jõgi.
Õpetajad Anneli Saarva ja Eha Paabo viibivad koos 11.b ja 11.c klassi õpilastega 16.-18. aprillini õppeekskursioonil Peterburis.
Muudatused tundide ja ruumide plaanis
kolmapäev, 06.04
10.d	1.-2. tund matemaatika õp. L. Jõgi – 202
3.-4. tund informaatika õp. A. Mägi/L. Jõgi – 206/303
7.-8. tund jääb ära
11.a	1.-2. tund informaatika/vene keel õp. A. Mägi/L. Titova – 206/302
3.-4. tund eesti keel õp. H. Tering – 105
11.b	3.-4. tund iseseisev töö eesti keelest õp. M. Piirimäe - 107 
11.d	1.-2. tund jääb ära, kooli 3. tunniks	
3.-4.  tund keemia õp. H. Pähno - 217 
11.e	1.-2. tund keemia õp. H. Pähno – 217
3.-4. tund vene keel õp. O. Kornilova/L. Titova – 301/302
12.c	1.-2. tund eesti keel õp. H. Tering – 105
3.-4. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi – 141
12.d	1.-2. tund ajalugu õp. A. Ristikivi – 141ˇ
3.-4. tund matemaatika õp. E. Timak – 139
12-e	1.-2. tund matemaatika õp. E. Timak- 139
3.-4. tund inimeseõpetus õp. A.-L. Jõgi - 225
5.-6. tund eesti keel õp. T. Pluum - 225
neljapäev, 07.04
11.b	5.-6. tund õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab  õp. E. Nõlvak-Donohoe – 301
11.c	5.-6. tund õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab  õp. E. Nõlvak-Donohoe - 301
11.d	5.-6. tund õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. E. Nõlvak-Donohoe - 301
reede, 08.04
10.b	5.-6. tund õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 220
10.c	5.-6. tund õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 220
10.d	5.-6. tund õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 220
12.a	õp. K. Ojaveeri inglise keele rühmal jääb 1.-2. tund  ära, kooli 3. tunniks
12.b	3.-4. tund õp. K. Ojaveeri rühmal iseseisev töö õp. T. Niitvägi-Hellamaa-220
12.c	3.-4. tund õp. K. Ojaveeri rühmal iseseisev töö õp. T. Niitvägi-Hellamaa-220
12.d	3.-4. tund õp. K. Ojaveeri rühmal iseseisev töö õp. T. Niitvägi-Hellamaa-220
12.e	õp. K. Ojaveeri inglise keele rühmal jääb 1.-2. tund  ära, kooli 3. tunniks
5.-6. tund iseseisev töö bioloogiast õp. S. Kaarna – 227
Valikkursus IÕ2 7.-8. tund jääb ära 
Teated
	Selle õppeaasta viimane klassivanemate ümarlaud toimub teisipäeval, 5. aprillil kell 15.35–16.40 ruumis 204. Klassivanemate küsimustele vastavad direktor ja õppealajuhataja. Ümarlauast on osa võtma palutud kõik klassivanemad ning õpilaskogu esindus.
	 Teisipäeval, 5. aprillil kell 15.35 – 17.00 on ruumis 303 materjalitehnoloogia kursuse arvestus 11.a ja 11.b klassi õpilastele.

Teisipäeval, 5. aprillil räägib ajalooringis kooli vilistlane Anna Karolin töötamisest vabatahtlikuna Aafrikas. Algus kell 15.45 ruumis 141. Kõik on oodatud!
	Õnnetund on kolmapäeval, 6. aprillil kell 15.35-17.05 ruumis 221
	Rahvusvahelise majandusõpetuse kursuse loengutele on oodatud kõik huvilised. Loengud toimuvad 7.-8. tunni ajal ruumis 225. Teemad:
07.04 Globaliseerumine ja tööturg I – lektor TÜ prof. Raul Eamets
08.04 Globaliseerumine ja tööturg II – lektor TÜ prof. Raul Eamets.
	Neljapäeval, 7. aprillil algab kell 18.00 kooli muuseumis loominguline õhtu, mille külalisteks on Viljandi kultuurikolledži tantsueriala üliõpilased Tiina Tillo ja Kaie Küünal.

8.-9. aprillini toimub kooli aulas Eesti tantsuõpetajate  rahvatantsurühma treeninglaager.
9.-10 aprillini toimub HTG-s Eesti meistrivõistluste III etapp väitluses keskkoolide arvestuses.
10. aprillil kell 14.00 algab kooli võimlas XI noorte tantsupeo II ülevaatus õpetajate rühmadele ja 11. aprillil algusega 16.00 noorte segarühmadele (C-rühmadele). 
Rohelise Värava toimetajad kuulutavad välja kooliõpilastele mõeldud viktoriini, mis põhineb Eesti Televisiooni teadussaate «Püramiidi tipus» vaatamisel ja järelvaatamisel (vt ETV arhiivist või veebiakadeemiast: www.veebiakadeemia.ee). Iga saate kohta esitatakse küsimusi, vastused tuleb saata e-kirjaga aadressile greengate@greengate.ee Küsimused, vastused ja edetabel vastanute punktidega asuvad kogu viktoriini ajal portaali www.greengate.ee esilehel. Uued osalejad saavad vastuseid saates viktoriiniga liituda kuni 15. aprillini. Viktoriini peaauhinnaks on Android operatsioonisüsteemil põhinev nutitelefon HTC Desire.
YFU Eesti kutsub kõiki 15-18-aastaseid õpilasi kandideerima rahvusvaheliseks vahetusõpilaseks. Taotlusdokumentide esitamise viimane tähtaeg on hiljemalt 13. aprill 2011.a. Kiirusta, sest mida varem kandideerid, seda suurem on valik vahetusmaade nimekirjas! Kandideerimise tingimused leiad siit: http://www.yfu.ee/kuidas-saada/
The Regent´s School Thailandi asutaja ja juhatuse esimees, Eesti aukonsul Tai Kuningriigis dr Virachai Techavijit pakub Eesti õpilastele stipendiume õppimiseks Tai rahvusvahelises erakoolis The Regent´s School Thailand. Kandideerima oodatakse iseseisvaid, hea suhtlemisoskusega ning väga hea õppeedukusega  10.klasside õpilasi. 2011/2012. õa taotluste esitamise tähtaeg on 12. aprill 2011 ning selleks tuleb täita taotlusvorm kooli kodulehel www.regents.ac.th/scholarship või  www.regents.ac.th/GC.apply. Taotluse esitanud õpilastega toimuvad  vestlusvoorud ja testid 28. mail Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduses ning tulemused selguvad k.a juuniks. 
Lisainfo stipendiumikonkursi kohta: Pr Maia Metsla, tel 5651 244, maia@flex.ee; Marite Metsla (Tai rahvusvahelise erakooli vilistlane): marite@flex.ee Kontaktisik Haridus- ja Teadusministeeriumis: Katrin Rein, välissuhete talituse juhataja, tel 7350 158, katrin.rein@hm.ee 
Kooli kohta leiab informatsiooni ka kooli koduleheküljelt: www.regents.ac.th 
Õpilased
	Reedel, 8. aprillil kell 11.50 ootab huvijuht 11.a ja 12.a klassi õpilasi aulasse viimase koolikella aktuse lipuvalve proovi.

Õpetajad
	Esmaspäeval, 4. aprillil osaleb direktor O. Ojaveer töökoosolekul Sõmerus.

Neljapäeval, 7. aprillil kell 15.45 toimub õppenõukogu koosolek, kus arutatakse eksamitega seotud korralduslikke küsimusi.
Olümpiaadid, võistlused ja konkursid
	17. märtsil toimunud Tartu linna 10.-12. klasside inglise keele kõnevõistlusel jagasid Karl Kristjan Kaup (11.d) ja Juudit Gross (11.e) 3.-6. kohta.

Filosoofiaolümpiaadi lõppvooru on kutsutud Helmi Marie Langsepp (12.d) ja Henrik Habicht (12.e).
Bioloogiaolümpiaadi lõppvoorus olid meie parimad:
II koht 11. klasside arvestuses – Eva-Lotta Käsper (11c)
II koht 12. klasside arvestuses – Uku-Laur Tali (12c)
Mõlemad on kutsutud rahvusvahelise olümpiaadi valikvõistlusel.
Sport
	Eesti meistrivõistlustel jõutõstmises võitis Harri Olak (12.d) kehakaalus kuni 74kg hõbemedali.


