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HTG INFO

Juhtkond tänab
	roheliste ringi õpilasi ning nende juhendajat Maris Pärna ökonädala korraldamise eest;

Hanna Marii Ilvest (10.d) ja Henri Maalmanni (11.c) klaverikontserdi korraldamise eest õpilastele;
õpilaskogu presidenti Olger Jaanistet, huvijuhi praktikanti Kalvi Pallingut ning kõiki korraldusmeeskonna liikmeid, kes valmistasid ette ja viisid läbi kooli missi ja misteri konkursi;
õpetajaid Ülle Hüva, Mari Jõgistet, Hele Kiiselit, Mall Mattot, Siim Oksa, Eha Paabot, Madis Reemanni ja Ehtel Timakut õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.
Õppetöö
	Õpetajad teatavad III perioodi järelarvestuste hinded ja kannavad need eHTGsse 12. märtsil.

Järgmine EMÜ tehnoloogiaid tutvustava kursuse tund toimub neljapäeval, 13.03 Mets ja matemaatika. Mets ja füüsika. (Maaülikooli Metsamajas, väljasõit kooli juurest kell 15.45) ja veetehnoloogia – 13.03 kell 15.45 ruumis 141.
12. klasside õpilastel on soovi korral kuni 14. märtsini võimalus muuta koolieksami II osa õppeainet. Muudatusest tuleb teavitada õppealajuhatajat.
15. aprillil kaitstavate praktiliste ja uurimistööde esitamise tähtaeg on 14. märts.
Reedel, 14. märtsil on tundide ajad muudetud:
1. tund	8.05-9.15
õigekirjatest 10. ja 11. klassides 9.15‑9.25
2. tund 9.35-10.45
I söögivahetund
3.tund	11.10-12.20
II söögivahetund
4. tund 12.45-13.55 
5. tund 14.05-15.15
	Reedel, 14. märtsil, emakeelepäeval, on 12. klasside õpilastel II eesti keele proovieksam:

12.a - õp. T. Pluum - 221
12.b - õp. T. Niitvägi-Hellamaa - 202
12.c -  õp. M. Matto - 225
12.d -  õp. Ü. Roostoja - 141
12.e - õp. T. Pluum - 221
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Muudatused tunniplaanis
	Muudatused tunniplaanis seoses õpetajate osalemisega koolitustel:

teisipäev, 11.03
11.b	2. tund eesti keel õp. L. Tepp - 141
11.e	4. tund ajalugu õp. T. Kreegipuu - 141
12.a	1. tund eesti keel õp. T. Pluum - 141
12.c	3. tund eesti keel õp. A. Salo - 107
12.d	2.-3. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand – 202
kolmapäev. 12.03
10.b	3. tund prantsuse keel iseseisev töö õp. A. Roots – 110
10.c	3. tund prantsuse keel iseseisev töö õp. A. Roots – 110
10.d	3. tund prantsuse keel iseseisev töö õp. A. Roots – 110
PKc6	5. tund jääb ära, tund toimus reedel, 07.03
neljapäev, 13.03
11.e	1. tund kunstiajalugu õp. P. Beier – 141
reede, 14.03
11.a	1. tund vene keel õp. O. Titova rühma tundi asendab õp. L. Titova - 302
11.b	4. tund bioloogia õp. S. Kaarna – 102
11.c	2. tund bioloogia õp. S. Kaarna – 203
11.d	1. tund bioloogia õp. S. Kaarna – 203
11.e	2. tund vene keel õp. O. Titova rühma tundi asendab õp. L. Titova - 302
4. tund ajalugu õp. A. Ristikivi – 102
Teated
	Erik Leedjärv (12.d) annab esmaspäeval, 10. märtsil kell 16.00 kooli aulas kontserdi „Ajastud ja stiilid kitarrimuusikas“. Kõik on oodatud kuulama!

Teisipäeval, 11. märtsil kell 16.00 on kõik huvilised oodatud TÜ Ajaloo- ja Arheoloogia Instituuti (Jakobi 2, ruum 337), kus tutvustatakse õppimisvõimalusi.
Teisipäeval, 11. märtsil kell 16.00 toimub Kivilinna gümnaasiumi uue maja aulas (Kaunase pst 70) Tartu ja Tartumaa koolinoorte mälumängu karikasarja etapp. Osalema on oodatud kuni 4‑liikmelised võistkonnad.
Loodusfotograaf Indrek Ilomets räägib kolmapäeval, 12. märtsil kell 14.25-15.40 auditooriumis II korruse koridoris eksponeeritud näituse loodusfotode saamislugusid.
	HTG orkester alustab oma tööd kolmapäeval, 12. märtsil kell 18.30 auditooriumis.
Tartu noortevolikogu korraldab mälumänguturniiri Noored Ühiskonnast. Võistkonna registeerimiseks saatke meil aadressile noortevolikogu@raad.tartu.ee Esimene etapp toimub 13. märtsil kell 16.00 Tartu Raekojas.
	Sisseastumiskatsed 2014. aasta sügisel avatavatesse 10. klassidesse toimuvad reedel, 14. märtsil kell 15.00 ja laupäeval, 15. märtsil kell 11.00. Seoses katsetega palutakse kõikidel HTG õpilastele lahkuda 14. märtsil koolimajast kohe pärast õppetundide lõppu ning 15. märtsil on koolimaja õpilastele suletud.
Järgmine infoleht ilmub 24. märtsil.
Olümpiaadid ja võistlused
	Euroopa Liidu loodusteaduste olümpiaadi Eesti võistkonna liikmeks on arvatud 10.c klassi õpilane Maris Sala. EL loodusteaduste olümpiaad EUSO 2014 toimub 30. märtsist 6. aprillini Kreekas.

35. vabariiklikul keemiaviktoriini I voorus jõudsid kõik HTG võistkonnad esikümnesse (kokku osales 23 võistkonda):
1.-2. koht HTG I - Jaanika Unt, Rasmus Born, Jaak Kaljula (11.c)
HTG II - Hans Daniel Kaimre, Mikk Kull, Raul Rinken (11.b)
3.-8. koht HTG IV - Triinu Hordo, Silver Kirotar, Daniel Kütt (11.a)
9. koht HTG III - Ainika Adamson, Merit Müür, Siim Kurvits (12.c)
Lõppvoor toimub aprillis.
	1. märtsil toimus saksa keele olümpiaadi vabariiklik voor (17 osavõtjat). 12.d klassi õpilane Anni Adamson saavutas 4.-6. koha.

1. märtsil toimus füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor.
10. klass (7 osavõtjat)
1. Eva-Maria Tõnson (10.a)
2. Jonatan Kalmus (10.b)
3. Anton Konovalov (10.a)
11. klass (13 osavõtjat)
1. Hans Daniel Kaimre (11.b)
2. Simmo Saan (11.b)
3. Raul Rinken (11.b)
12. klass (16 osavõtjat)
1. Liisi Metsoja (12.a)
2. Kaur Kristjuhan (12.b)
3.-4. Kaarel Kree (12.b)
3.-4. Heigo-Elmar Vahesaar (12.b)
	8. märtsil toimus 61. matemaatikaolümpiaadi lõppvoor.

10. klass
II auhind Eva-Maria Tõnson (10.a)
II auhind Elo Maria Pauman (10.b)
III auhind Mirjam Iher (10.b)
III auhind Jonatan Kalmus (10.b)
III auhind Svenno Saan (10.a)
11. klass
II auhind Simmo Saan (11.b)
III auhind Hans Daniel Kaimre (11.b)
12. klass
II auhind Kaur Kristjuhan (12.b)
Eriauhinnad „Benoit Mandelbrot’i jälgedes“ pälvisid Kaur Kristjuhan, Simmo Saan, Eva‑Maria Tõnson ja Elo Maria Pauman.
Rahvusvahelise matemaatikaolümpiaadi IMO 2014 valikvõistlusele on kutsutud Kaur Kristjuhan, Simmo Saan, Eva-Maria Tõnson, Elo Maria Pauman, Mirjam Iher, Jonatan Kalmus, Svenno Saan.
	1. märtsil osalesid Indrek Roolaht ja Helena Kilp kunstiolümpiaadi Tartu piirkonnavoorus. Indrek Roolaht sai 1. koha ja eripreemia parima loovtöö „Bussipeatus oma kodukohta“ eest. Helena Kilp sai 2. koha ja eripreemia parima omaloomingulise kunstitöö „Wake Me Up“ eest.

Ökonädala tervisliku toidu teemalise viktoriini võit läks jagamisele Kaur Kristjuhani (12.b) ning Robert Variku (10.e) vahel. Palju õnne võitjatele!
Konkursid
	HTG missi ja misteri konkursil osales üheksa neidu ja üheksa noormeest, kellest kooli missiks valiti Johanna Kuld (12.b), I printsessiks Carlotta Põdra (10.d) ja II printsessiks Kerli Markus (10.e). Misteriks valiti Joonas Sisask (11.a), I printsiks Karl Markus Villemson (10.a) ning II printsiks Joosep Lauk (10.e).

Koolifilm koos Riigikogu Kantseleiga kuulutab välja filmikonkursi „Vabadus otsustada“. Tööde esitamise tähtaeg on 1. aprill. Rohkem infot:http://koolifilm.err.ee/index.php
SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu abikaasa allfond ja Nordea Pank kuulutavad välja noore sportlase preemia kevadise taotlusvooru. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 4. aprill 2014. Täpsem info: www.president.ee
Stockholmi Kõrgem Majanduskool Riias ootab katsetele kõiki majandushuvilisi. Baltikumi parimasse majanduskooli kandideerimiseks peab
esitama motivatsioonikirja (kuni 400 sõna), hinnetelehe ja matemaatika ning inglise keele keskmine hinne peab olema vähemalt 3,5. Rohkem infot kooli kodulehelt (www.sseriga.edu) või meili teel MSillasoo@sseriga.edu.
Kandideerida on võimalik kuni 8. aprillini.
Õpetajad
	Neljapäeval, 13. märtsil kell 15.45 algab õpetajate toas õppenõukogu, kus arutatakse uute õpilaste vastuvõtuga seotud küsimusi.

Psühholoog T. Ulst on koolitusel 10.-12. märtsini, õpetaja A. Ristikivi on 10. ja 11. märtsil Berliinis ning 13. märtsil Jaapani saatkonnas, õpetaja A. Mägi on koolitusel 13. märtsil ja õpetaja K. Orav-Puurand ja O. Titova viibivad õpilastega Hollandis 14.-21. märtsini, T. Niitvägi-Hellamaa on töökohustuste täitmisel väljaspool kooli 12. märtsil.
15.-22. märtsini viibivad õpetajad Uve Saar ja Anneli Saarva koos rahvatantsuansambliga „Tantsutallad“ Šotimaal tantsufestivalil „Fanky Feet“. 
Kooliarsti teated
	Tervisekontrolli on oodatud 11.e klassi õpilased.
	Tervise- ja esmaabiloengutesse on oodatud ka need huvilised, kes ei ole ennast kursustele registreerinud.

Kolmapäeval, 12. märtsil räägib teemal „Esmaabi“ Kristi Rillo Eesti Punasest Ristist.
Neljapäeval, 13. märtsil jätkub teema „Esmaabi“. Lektor Kristi Rillo.
Esmaspäeval, 24. märtsil räägib teemal „Tervislik toitumine. Tervislik käitumine. Tervislik mõtlemine“ lektor dr. Leho Rips, ortopeed.
	Algab registreerimine puukentsefaliidi vastu vaktsineerimisele. Vaktsiin on tasuline.

Söökla teated
	Aprillikuu toiduraha palume maksta ülekandega hiljemalt 26. märtsiks. Aprillikuu koolitoidu maksumus:

 - kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal:
tava- ja taimetoit 20 päeva x 1.36 eurot = 27.20 eurot, poisteports 20 päeva x 1.80 eurot = 36.00 eurot;
- kui õpilane ei söö arvestuse nädalal:
tava- ja taimetoit 15 päeva x 1.36 eurot = 20.40 eurot, poisteports 15 päeva x 1.80 eurot = 27.00 eurot.
Talonge väljastatakse kantseleist 27.-31. märtsini.
	30. aprillil ei toimu emakeele riigieksami tõttu koolis õppetööd.
	12. klasside õpilastel palutakse aprillikuu toidu eest tasudes mõelda, kas nad soovivad V perioodil kooli sööklas süüa või mitte. Uus periood algab 16. aprillil.

Koolivaheaeg
	Kevadvaheaeg on 15.-23. märtsini. Vaheajal on koolimaja õpilastele suletud. 
	Õpilastel palutakse kevadvaheajaks rõivistus olevad jalanõud, õppevahendid ja muud esemed panna kappidesse või viia koju, et koristusfirma saaks teha suurpuhastust. Laokile jäetud esemed visatakse ära.
Eelteated
	24.-28. märtsini külastavad meie kooli Lüneburgi Wilhelm Raabe Kooli õpilased ja õpetajad ning 23.-26. märtsini Nordplus projekti raames õpilased ja õpetajad Lätist ja Rootsist.

Reedel, 28. märtsil esineb abiturientidele 5. tunni ajal suurettevõtja Joakim Helenius.

