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Juhtkond tänab
	härra Vello Paatsit 11. klasside õpilastele Hugo Treffneri 100. surmaaastapäeval peetud loengu eest,

väitlusringi õpilasi ja juhendajat Anni Haasi emakeelepäeval väitluse korraldamise eest;
õpetajaid Toomas Jürgensteini, Siim Oksa, Monika Piirimäed, Tiina Pluumi, Kristiina Pungat, Madis Reemanni, Aare Ristikivi, Age Salo, Helgi Teringut õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest. 
Õppetöö
	IV perioodi õnnetunnid toimuvad 28. märtsil, 4. aprillil ja 11. aprillil (90 minutit) ruumis 221.

Muudatused tunni- ja ruumiplaanis
	Segakoor Anima osaleb 30.-31. märtsil laulukonkursil Raplas. Õpetaja Ü. Keerbergi tundide asendused: 

neljapäev, 29.03
10.d	3.-4. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo – 228
5.-6. tund prantsuse/saksa keel õp. T. Niitvägi-Hellamaa/A. Roots - 105/302
reede, 30.03
10.b	1.-2. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 227
5.-6. tund informaatika/vene keel õp. A. Mägi/ O. Titova – 206/302
10.c	1.-2. tund informaatika õp. A. Mägi/ K. Orav-Puurand – 206/303
5.-6. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 202
10.d	1.-2. tund ajalugu õp. A. Ristikivi – 141
3.-4. tund matemaatika õp. K. Orva-Puurand – 141
5.-6. tund geograafia õp. Ü. Seevri - 227
10.e	3.-4. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 220
11.a	5.-6. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo – 228
Teated 
	Ajalooring kutsub teisipäeval, 27. märtsil tutvuma Tartu Ülikooli peahoone põnevate ruumidega: kartseri ja aulaga. Kogunetakse kell 15.45 valvelaua juures.
	Jerry G. Pankhurst, Fulbright Visiting Professor of Sociology and Russian and Central Eurasian Studies (Wittenberg University, Springfield, Ohio) at Tartu University külastab meie kooli teisipäeval 27. märtsil, et tutvustada õppimisvõimalusi USAs.

Üritus toimub auditooriumis (221):
13.00-13.50 - 10.a,e (enne on inglise keele tund)
14.00-14.45 - 11.a,e (pärast on inglise keele tund).
	Kolmapäeval, 28. märtsil ootab huvijuht kõiki abituriente kell 11.50 auditooriumisse, et kõnelda kooli lõpetamisega seonduvast.

Neljapäeval, 29. märtsil algavad kell 18.00 klassikoosolekud 10. klasside õpilaste vanematele. 12. klasside õpilaste vanematele on auditooriumis üldkoosolek, kus arutatakse kooli lõpetamisega seotud küsimusi. Üldkoosolekule järgnevad klassikoosolekud.
Klassikoosolekud toimuvad järgmistes ruumides:
10.a – 136	10.b – 135	10.c – 107 
10.d – 105	10.e – 102
12.a – 225	12.b - 	227	12.c – 217 
12.d – 203	12.e - 202
	Loominguline õhtu on neljapäeval, 29. märtsil kell 18.00 kooli muuseumis. Seekord on külas fotograaf ja meediakunstnik Timo Toots. HTG reaalklassi vilistlane on õppinud informaatikat Tartu ülikoolis ja kunsti EKAs, Islandil kui ka Saksamaal. Vaata kodulehte www.timo.ee ja tule küsima, kuulama ja kohtuma!

20. aprillil toimub riigikaitseõpetuse kursuse raames õppekäik Kuperjanovi Pataljoni. Kõikidel kursusest osavõtnutel palutakse selle nädala jooksul arendusjuht Anti Alasile anda teada oma osalemisest või mitteosalemisest. Õpilastel, kes kursusel ei osalenud, kuid soovivad õppekäigul osaleda, anda samuti soovist teada arendusjuhile. Kohtade arv on piiratud. Õpilastele on sõit ja toitlustus tasuta.
Neljapäeval, 29. märtsil algab kell 14.00 kooli aulas Tartu linna inglise keele kõnevõistlus.
	Reedel, 30. märtsil kell 13.00 korraldab Tartu Ärinõuandla seminar-õppekäigu Tartu Teadusparki. Registreerimise tähtaeg on neljapäev, 29. märts. Registreerimise soovist anda teada e-postile okeinoored@gmail.com

Reedel, 30. märtsil on auditooriumis üleriigiline matemaatikaõpetajate koolitus.
11. aprillil toimub IV noorte tööturu konverents. Registreerimine portaalis Firstjob kuni 4. aprillini.
Õpilased
	Tantsutaldade juubelil pälvis Aasta Tantsutald 2012 tiitli 11.d klassi õpilane Helina Muld. Õnnitleme!
	Reedel, 23. märtsil olid ööakadeemias D7vilistlased ja nende klassijuhataja Anna-Liisa Jõgi.

Õpetajad
	Neljapäeval, 22. märtsil olid õpetajad õppekäigul Riigikogus ja Stenbock’i majas.

Teisipäeval, 27. märtsil algab kell 15.40 õpetajate toas klassijuhatajate kogu.
	Direktor Ott Ojaveer osaleb 27. ja 28. märtsil Tallinna Saksa keelediplomi koolide direktorite seminaril.

21. märtsil valiti Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi juhatuse esimeheks õpetaja Aare Ristikivi.
Olümpiaadid
	Treffneristide tulemused 2. märtsil peetud Tartu linna õigekirjaolümpiaadil:

10. klass (29 osalejat)
1. Tuule Sõber (10.b)
3. Liisa Sell (10.d)
4. Alice Hiie (10.c)
5.-6. Kerli Paasoja (10.e)
5.-6. Eliisa Ülevain (10.e)
11. klass (22 osalejat)
1. Linda Tarto (11.d)
2. Mari-Liis Räis (11.d)
4. Anette Rähni (11.b)
6. Emeri Neumann (11.c)
8. Kaari Tilga (11.e)
12. klass (24 osalejat)
1. Triin Luha (12.d)
2. Kairi Kilgi (12.d)
4. -5. Marili Tomingas (12.e)
8. Pääsu Püttsepp (12.a)
9.-10. Ruuben Saal (12.e)
	Usundiõpetuse üleriigilisel olümpiaadil sai 

Tuuli Lõhmus teise koha (12.a) ja Heiki Ojasild (12.a) oli kolmas, Veiko Strauss (12.d) viies.
	Üleriigilise emakeeleolümpiaadi tulemused:

vanemas rühmas (29 osavõtjat)
1. Mari Sild (11.a)
5.-6. Ruuben Saal (12.e)
	Lingvistikaolümpiaadi eelvooru tulemused:

1. Eva-Lotta Käsper (12.c)
9. Ants-Oskar Mäesalu (11.b)
21. Tuuli Lõhmus (12.a)
32. Mari Sild (11.a)
Kõik need õpilased on kutsutud lingvistikaolümpiaadi lõppvooru.
	Üleriigilise füüsikaolümpiaadi tulemused (64 kutsutut):

7. Eva-Lotta Käsper (12.c)   II järk
21. Kaarel Kree (10.b)   diplom
31. Kaur Karus (12.b)    diplom
	21. märtsil toimunud ajaloo-olümpiaadi lõppvooru tulemused:

teema „Vana-Rooma“
1. Heleene Tambet (12.b)
7. Marili Tomingas (12.e)
teema „Rootsi aeg Eestis“
2. Kevin Kesküla (11.a)
3.-4. Madli Kaljula (12.c)
6. Els Heile (11.b)
7. Karet Eesmäe (11.e)
	Filosoofiaolümpiaadi lõppvooru on kutsutud Heiki Ojasild (12.a), Kaur Karus (12.b) ja Eva-Lotta Käsper (12.c).

Konkursid
	Üleriigilise e-etteütluse võitis Triin Kolga (11.e).
	15. märtsil toimus kooli inglise keele kõnevõistlus. Esimese koha saavutas Tuule Sõber (10.b), teise koha sai Helena Kilp (10.c). Nemad esindavad meie kooli 29. märtsil toimuval Tartu linna inglise keele kõnevõistlusel. Kolmanda koha pälvis Sofja Ümarik (10.e). 
Eriauhinnad: 

Kaur Karus (12.b) - kõige huvitavam teemakäsitlus; 
Siim Kurvits (10.c) - kõige põhjalikum teemakäsitlus; 
Kaisa Põhako (10.c) - kõige dramaatilisem kõneleja; 
Annika Laidroo (11.c) -  kõige inspireerivam kõneleja; 
Hans-Kristjan Aljas (10.a) - kõige humoorikam lähenemine.
Aitäh Kaur Karusele (12.b) ja Kaarel Viiknale (10.a) huvitavate küsimuste esitamise eest.
	Tartu kirjandusfestival Prima Vista kutsub gümnasiste osalema kirjandusteostele Facebooki lehekülgede loomise konkursil. Tähtaeg on 15. aprill.  http://kirjandusfestival.tartu.ee .

Koolinoorte III sõnamängu Scrabble’i meistrivõistlused toimuvad Rocca al Mare Koolis 14. aprillil. Registreerimise tähtaeg on 6. aprill vt http://www.ramkool.edu.ee/yldinfo/syndmused&event=882 . 
Haridus- ja Teadusministeerium kuulutab välja õpilaskonkursi „„Tootsi maakera“ ehk mis aitab mul õppida ja õpetajal õpetada“. Konkursile on oodatud ideekavandid vahenditest, mis mingi teadmise või oskuse omandamise ja õpetamise koolis huvitavamaks, paremaks ja mõnusamaks muudavad. Konkursitööde esitamise tähtaeg on 15.aprill. http://www.hm.ee/index.php?0512861
Söökla teated
	Alates 1. aprillist on õpilaste koolilõuna maksumus 1,36 eurot (tava- ja taimetoit) ja 1,80 eurot (poisteports). Koolilõuna hinna kehtestamise aluseks on Tartu linnavalitsuse 13.03.2012. a. määrus nr 8 ning poisteportsu hinna tõstmiseks kooli hoolekogu liikmete põhjendatud arvamused.
	Aprillikuu toiduraha palutakse tasuda ülekandega hiljemalt 27. märtsiks. 
Aprillikuu koolitoidu maksumus: 
- kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal: tava- ja taimetoit 18 päeva x 1,36 EUR = 24,48 EUR, poisteports 18 päeva x 1,80 EUR = 32,40 EUR; 
- kui õpilane ei söö arvestuste nädalal: tava- ja taimetoit 13 päeva x 1,36 EUR = 17,68 EUR, poisteports 13 päeva x 1,80 EUR = 23,40 EUR.
	2. aprillil kehtib 7. märtsi talong. Õpilastel, kes pole 7. märtsi toidu eest tasunud, palutakse aprillikuu toidurahale lisada ühe päeva toidu hind - 1,36 või 1,80 eurot;
	 30. aprillil ei toimu emakeele riigieksami tõttu koolis õppetööd.

Talonge väljastatakse kantseleist 28.-30. märtsini.
Sport
	Eesti noorte meistrivõistlustel murdmaasuusatamises võitis Martti Rell (11.b) ühisstardist 15 km klassikadistantsil ja vabatehnika teatesprindis hõbemedali ning tuli Tartu SUKL võistkonna koosseisus Eesti noortemeistriks 3x5km teatesuusatamises .

Riana Randoja (10.d) võitis Tartu koolide karikavõistlustel lauatennises HTG-MHG- Karlova Gümnaasiumi segavõistkonna koosseisus II koha.
	Tartu meistrivõistlustel ratsutamise kahevõistluses (koolisõit + takistussõit) võitis noorte meistritiitli Grete Laarmann (12.c).
	Klassidevahelise korvpalliturniiri noormeestele võitis 12.c klassi meeskond 12.b ja 12.a klassi meeskondade ees. Turniiril osales 11 võistkonda.
	Klassidevahelise saalihokiturniiril saavutas esikoha 12.a klassi võistkond. Järgnesid 12.c ja 11.b klasside võistkonnad. Osales 13 võistkonda.
Tartu linna koolide suusavõistlustel esinesid hästi meie kooli võistkonnad. Võitsid 10. klasside ja 11. klasside võistkonnad, 12. klasside võistkond saavutas teise koha. 
10. klassid - Karoliina Sikkal (10.d), Triin Sellis (10.c), Kristo Valtin (10.b), Mattias Jõgi (10.e). 
11. klassid - Madli-Johanna Maidla, Kristiina Laht (11.c), Martti Rell, Sander Tars (11.b). 
12. klassid - Elsa Valdmaa (12.a), Heleene Tambet, Ott Sellis (12.b) ja Allar Laaneleht (12.c).
Sisseastumisest numbrites
	Kevadisel koolivaheajal toimunud 10. klasside sisseastumiseksamitel käis 659 uut õpilaskandidaati. Eelnevalt oli elektrooniliselt registreerunuid 730. Katsete tarbeks paljundati 730 ankeeti, 730 eesti keele ja matemaatika üldtesti, 280 ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse testi (A3 formaat) humanitaarharusse astujatele, 252 bioloogia ja keemia testi loodusharusse kandideerijatele, 389 matemaatika ja füüsika testi reaalharusse astujate tarbeks. Kokku kulus 3472 (~7 pakki) A4 formaadis ning 560 (pisut üle ühe paki) A3 formaadis paberilehte.


