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HTG INFO

Juhtkond tänab
	kõiki õpetajaid ja õpilasi, kes aitasid ette valmistada ja läbi viia lahtiste uste päeva 8. ja 9. klasside õpilastele;

HTG Väitlusklubi juhendajaid õpilaste väga hea ettevalmistamise eest väitlusturniirideks;
	õpetaja Liisa Teppi õpilaste konkursiks ettevalmistamise eest.

Õppetöö
	III perioodi järelarvestused toimuvad 3.-7. märtsini:

esmaspäev, 3. märts
kell 15.50 füüsika õp. J. Paaver (213)
kell 15.50 matemaatika (135)
kell 15.55 geograafia ja bioloogia õp. Ü. Seevri ja õp. S. Kaarna (227)
teisipäev, 4. märts
kell 15.45 füüsika M. Reemann (213)
kell 15.45 inglise keel (312)
kolmapäev, 5. märts
kell 15.40 keemia õp H. Pähno (216)
kell 15.45 vene keele kirjalik arvestus (302), suuline järelarvestus kokkuleppel õpetajaga.
kell 15.50 ajalugu õp K. Punga (144)
neljapäev, 6. märts
kell 15.45 muusika õp. Ü. Keerberg (220)
kell 15.45 ajalugu ja ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi (141)
kell 15.45 füüsika õp. S. Oks (202)
kell 15.50 kunstiajalugu õp. P. Beier (203)
kell 15.50 kirjandus õp. T. Pluum (102)
reede, 7. märts
kell 14.30 kirjandus õp. A. Salo (107)
	UPT-15 teise testi järeltegemise võimalus on teisipäeval, 4. märtsil kell 15.45 arvutiklassis 303.
	Teisipäeval, 4. märtsil on 5. tunni ajal auditooriumis abiturientidele õppealajuhataja infotund, kus räägitakse kooli lõpetamisest, sealhulgas koolieksamitest.
	IV perioodi esimene õnnetund (90 minutit) toimub reedel, 7. märtsil kell 15.45 auditooriumis. Osalemiseks saab registreeruda kooli kodulehel kuni 5. märtsini.

Õnnetunnis on võimalus kordusarvestust sooritada õpilastel, 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 7. märtsil.
Järelarvestusi saavad 7. märtsil sooritada ka õpilased, kes väga mõjuval põhjusel (haigus) ei saanud õigel ajal järelarvestusele tulla. Puudumise põhjusest ning järelarvestuse sooritamise soovist tuleb eelnevalt aineõpetajat informeerida 
	Järgmine EMÜ tehnoloogiaid tutvustava kursuse tund toimub neljapäeval, 6. märtsil kell 15.45. Mets ja matemaatika. Mets ja füüsika. – ruumis 227 ja veetehnoloogia - ruumis 141.

Muudatused tunniplaanis
	Muudatused tunniplaanis seoses õpetajate osalemisega koolitusel:

teisipäev, 4.03
11.e	3. tund kunstiajalugu õp. P. Beier – 107
reede, 7.03
10.d	3. tund saksa/prantsuse keel õp. A. Roots/T. Niitvägi-Hellamaa – 204/309
10.e	4. tund vene/prantsuse keel õp. L. Titova/T. Niitvägi-Hellamaa – 301/309
12.a	3. tund ühiskonnaõpetus õp. T. Kreegipuu - 141
12.c	2. tund ühiskonnaõpetus õp. T. Kreegipuu - 141
12.d	1. tund jääb ära, kooli 2. tunniks
4. tund eesti keel õp. H. Tering - 105
	Muudatused tunniplaanis alates 4. märtsist kuni perioodi lõpuni seoses kahetunniliste kursuste vahetusega:

teisipäev (alates 04.03)
11.a	3. tund matemaatika praktikum kogu klassil õp. Ü. Hüva – 136
11.c	5. tund (muusika) jääb ära
kolmapäev (alates 05.03)
12.e	2. tund füüsika õp. J. Paaver – 203
	4. tund (filosoofia) jääb ära
neljapäev (alates 06.03)
10.c	4. tund keemia praktikum II rühm õp. E. Paabo ja H. Pähno – 216
11.a	4. tund matemaatika praktikum kogu klassil õp. Ü. Hüva – 136
12.e	3. tund füüsika õp. J. Paaver – 203
	4. tund (filosoofia) jääb ära
reede (alates 07.03)
10.d	3. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
10.e	4. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
11.c	1. tund (muusika) jääb ära, kooli 2. tunniks
11.d	4. tund usundiõpetus õp. T. Jürgenstein – 203
11.e 	3. tund usundiõpetus õp. T. Jürgenstein – 203
12.d	1. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi – 141
	4. tund (filosoofia) jääb ära
esmaspäev (alates 10.03)
10.c	5. tund keemia praktikum I rühm õp. E. Paabo ja H. Pähno – 216
10.d	2. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
10.e	4. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
11.d	4. tund usundiõpetus õp. T. Jürgenstein – 203
11.e 	2. tund usundiõpetus õp. T. Jürgenstein – 203
12.d	5. tund (filosoofia) jääb ära
Teated
	Teisipäeval, 4. märtsil külastavad kooli Jaapani saatkonna kultuuriatašee hr Ato ja Leedu haridusjuhid.

Teisipäeval, 4. märtsil palutakse kella 10.45ks taas kord kõigil HTG orkestri loomisest huvitatutel koguneda aulasse, et teha täpsemaid tulevikuplaane.
	Ajalooring ootab kõiki huvilisi 4. märtsil kell 16.00 ruumis 141. Endine Kirjandusmuuseumi ja ERMi direktor Krista Aru räägib Jaan Tõnissoni pärandist ja loomisel olevast Jaan Tõnissoni Seltsist.
Järgmised füüsika õpikojad toimuvad 5. ja 12. märtsil kell 14.30 ruumis 105.
Kolmapäeval, 5. märtsil kell 16.00 oodatakse treffneriste TÜ Iuridicumis (Näituse 20, ruum 103). Õppimist TÜ õigusteaduskonnas tutvustavad dotsent Gaabriel Tavits ja HTG vilistlased.
Neljapäeval, 6. märtsil kell 17.00 algab aulas õpilaste uue klaveri kontsert. Tulge kuulama!
Reedel, 7. märtsil kell 18.00 toimub aulas kooli missi ja misteri valimine, kuhu on oodatud osalema kõik huvilised ning kaasa elama pealtvaatajad. HTG õpilaskogu korraldab osalejatele koosoleku teisipäeval, 4. märtsil teisel pikal vahetunnil raamatukogus. Kõik kandidaadid on oodatud!
	Tartu Tervishoiu Kõrgkool korraldab kevadisel koolivaheajal keskkonnatervise suunitlusega õppepäeva, kuhu pääseb osalema 20 Tartu linna gümnasisti. Täpsem info: www.nooruse.ee/keskkond
	Avatud uste päevad kõrgkoolides 2014. aastal:
14. märts Tallinna Ülikool
18. märts Tallinna Tehnikaülikool
19. märts Tartu Ülikool (eraldi loeng sisseastumistingimuste kohta), Eesti Maaülikool, Eesti Lennuakadeemia, Tartu Kõrgem Kunstikool 
ja Tartu Tervishoiu Kõrgkool
19. märts Sisekaitseakadeemia
20. märts Tallinna Kunstiakadeemia, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Viljandi Kultuuriakadeemia
10. aprill Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledž
17. aprill KVÜÕA Kõrgema Sõjakool
Täpsem info koolide kodulehekülgedel!
	HTK Karjäärikeskus (Kompanii 10) pakub õpilastele tasuta karjäärinõustamist. Ühendust tuleb võtta karjäärinõustaja Anna Grambergiga

(anna@tugiteenused.tartu.ee või tel. 7461 230). Uurige lähemalt portaali Rajaleidja.ee
Olümpiaadid ja võistlused
	28. veebruaril toimunud vabariiklikul kõnevõistlusel Kuldsuud Põltsamaal 2014 esindasid meie kooli Triinu Bergmann ja Ergo Kukk 11.b klassist. 13 osaleja seast valis auväärne žürii võitjaks Triinu Bergmanni.

Informaatikaviktoriini Kobras 2013/2014 lõppvoorus olid meie kooli õpilaste parimad tulemused juunioride rühmas:
7.-9. Eva-Maria Tõnson (10.a)
7.-9. Mark Laasu (10.a)
10.-15. kohta jagasid Age Roosi (10.b), Jonatan Kalmus (10.b), Kaarel Kuslap (10.b), Kristel Sibul (10.b), Kristjan Laht (10.b), Tanel Tark (10.b).
Seenioride rühmas jagas Toom Lõhmus (11.b) 4.‑9. kohta. 
	Ajakirja Imeline Ajalugu veebruarikuu viktoriini tulemused:

1. Karita Liivak ja Veiko Lillipuu (12.c)
2. Lembe Kullamaa ja Ly Kuudeberg (11.d)
3. Fred Kasemaa ja Aana-Liisa Kaste (11.a)
4. Janar Bachmann ja Rando Ernits (10.c).
Kõik vanad ja uued võistkonnad on taas viktoriinile oodatud märtsikuu viimasel neljapäeval, 27. märtsil pärast 3. tundi auditooriumis.
	28. veebruaril toimus kooli inglise keele kõnevõistlus:

I koht Siim Kurvits (12.c)
II koht Gustav Nikopensius (12.d)
III koht Tuule Sõber (12.b)
10. klasside arvestuses
I-II koht Aksel Allas (10.a)
I-II koht Reiko-Rainer Reinup (10.c)
Tartu linna inglise keele kõnevõistlusel 28. märtsil esindavad kooli Siim Kurvits ja Gustav Nikopensius. Inglise keele õpetajad tänavad kõiki osavõtjaid.
	1. märtsil toimus Tallinnas English-Speaking Union of Estonia korraldatud inglise keele kõnevõistlus (žüriis olid ka Briti ja Ameerika suursaadikud), kus esindasid meie kooli Triinu Bergmann (11.b) ja Gertrud Metsa (11.d). Võistlesid 48 õpilast Eesti koolidest. Gertrud Metsa jõudis finaali kuue parima hulka.

Usundiõpetuse lõppvooru on kutsutud Kadri Org (12.d), Keili Kondike (12.e), Karlos Taaniel Lillemäe (12.e), Kai Aet Salvan (12.e).
Koolinoorte 61. keemiaolümpiaadi vabariiklikku vooru (28.-29. märtsil) on kutsutud Eva-Maria Tõnson (10.a), Svenno Saan (10.a), Anton Konovalov (10.a), Oliver Kahre (10.a), Elo Mari Paumann (10.b), Johanna Maria Kirss (10.c), Raul Rinken (11.b), Hans Daniel Kaimre (11.b), Rasmus Born (11.c), Jaak Joonas Keldoja (11.b), Siim Kurvits (12.c), Liisi Metsoja (12.a), Ruti Kirikmäe (12.a).
Matemaatikaolümpiaadi lõppvooru on kutsutud Elo Maria Pauman (10.b), Svenno Saan (10.a), Mark Laasu (10.a), Jonatan Kalmus (10.b), Mirjam Iher (10.b), Eva-Maria Tõnson (10.a), Siim Christian Reppo-Sirel (10.a), Mark Joel Tamm (10.b), Triinu Hordo (11.a), Villem Tõnisson (11.a), Simmo Saan (11.b), Hans Daniel Kaimre (11.b), Andri Parvelo (11.b), Liisi Metsoja (12.a), Anu Parvelo (12.a), Kaur Kristjuhan (12.b).
19. märtsil toimuvale ajaloo-olümpiaadi lõppvooru on meie koolist kutsutud Veiko Lillipuu (12.c), Karita Liivak (12.c), Reiko Gregor Ruuda (11.b), Artur Andersalu (11.d), Laura Katrin Leman (12.c), Kaarel Repän (12.a), Kerli Paasoja (12.e), Juhan-Mats Kuningas (12.a) ja Magnus Amer (12.d).
Konkursid
	Aserbaidžaani saatkond kutsub osa võtma rahvusvahelisest Aserbaidžaani-teemalisest esseekonkursist, mille võitjaid ootab 7‑10‑päevane reis Aserbaidžaani. Töö esitamise tähtaeg on 15. aprill, täpsem info: http://azembassy.ee/essay-competition/

The Regent’s School-Thailand'i asutaja ja juhatuse esimees, Eesti aukonsul dr Virachai Techavijit pakub ka sel aastal Eesti õpilastele stipendiume õppimiseks Tai rahvusvahelises erakoolis The Regent’s School Bangkok. Stipendium katab kuni 80% õpingute maksumusest ning on mõeldud õppimiseks International Baccalaureate’i diplomiõppe kaheaastase programmi järgi. Kandideerima oodatakse õpilasi, kes õpivad käesoleval õppeaastal 10. klassis. Taotluste esitamise tähtaeg on 14. aprill 2014. Täpsem info: http://www.regents.ac.th/
Õpilased
	Neljapäeval, 27. veebruaril olid 12.d ja 12.e klassi õpilased humnitaarpraktika õppekäigul Viljandis. Külastati TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiat, kus kuulati ettekannet asutuse ajaloost ja selle aasta sisseastumistingimustest, tehti ringkäik erinevates õppehoonetes ja kuulati Madis Arukase loengut „Omakultuurist“; tutvuti Viljandi pärimusmuusika aida võimaluste ja ruumidega ning vaadati õhtul Viljandi Ugala etendust „Y-generatsioon“. 

Õpetajad
	Õpetajad osalevad koolitustel: L. Tepp 5. märtsil, A. Ristikivi ja A. Punga 6. märtsil ja Ü. Keerberg 7. märtsil, psühholoog T. Ulst 10.‑12. märtsini; õpetajad A. Ristikivi viibib holokausti projektide koolitusel Berliinis 7.-11. märtsini.

Direktor O.Ojaveer on 4. ja 5. märtsil Saksa keelediplomi koolide direktorite seminaril. 5. märtsi hommikul külastatakse meie kooli.
	Humanitaarainete õpetajate nõupidamine toimub esmaspäeval, 3. märtsil kell 16.00-17.00 ruumis 208. Tehakse kokkuvõtted 2014. aasta lõpetajate humanitaarsuuna praktikast.

Sport
	U18 korvpallikoondis võitis Prantsusmaal kontrollturniiri. Eesti koondisse kuulub Jaagup Russak (11.a).

Eelmisel nädalal toimunud õpetajate ja õpilaste saalihokivõistkonna kohtumises pidid õpetajad leppima õpilaste võiduga 21:14.
Kooliarsti teated
	Alates 4. märtsist on tervisekontrolli oodatud 11.e klassi õpilased.
	Tervise- ja esmaabiloengutesse on oodatud ka need huvilised, kes ei ole ennast kursustele registreerinud.

Kolmapäeval, 5. märtsil kõneleb Triin Ulst teemal „Stress ja sellega toimetulek“.
Neljapäeval, 6. märtsil jätkub loeng „Stress ja sellega toimetulek“.
Esmaspäeval, 10. märtsil räägib teemal „Veeohutus ja esmaabi“ lektor Aleksandr Iljin, Päästeameti Lõuna päästekeskuse reageerimisbüroo meeskonnavanem.
Ökonädal
	Traditsioonilisel HTG ökonädalal kutsutakse seekord õpilasi üles mõtlema koolipäeva jooksul tarbitava toidu peale. Ökonädal „Enne mõtle, siis näksi“ kestab 3.-7. märtsini.

Esmaspäeval jagatakse aatriumis porgandeid. Teisipäeval palutakse lugeda infosilte ja otsida üles porgandijagajad. Kolmapäeval on mõlema pika vahetunni ajal aatriumis viktoriin. Neljapäeval on aatriumi teisel korrusel võimalik proovida, mis vahe on šokolaadist ja õunast saadaval energiakogusel. Reedel jagatakse taas porgandeid ning kuulutatakse välja viktoriini võitjad.
Kolmapäeval, 12. märtsil kell 14.25 räägib Indrek Ilomets loodusfotode saamislugudest.


HTG mehed soovivad kooli naisperele imeilusat ja päikeselist naistepäeva!

