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HTG INFO

Juhtkond tänab
	õpetajaid Toomas Jürgensteini, Tiiu Kreegipuud, Andre Pettaid, Kristiina Pungat ja Age Salo õpilaste olümpiaadideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö
	Teisipäeval, 25. märtsil tegutseb 12.c klass molekulaarbioloogia laboris (ruumis 225). Projekti „Rändav bioklass“ käigus külastab TÜ molekulaarbioloogia Instituudi mobiilne labor erinevaid Eesti koole, et lühiloengute ja praktiliste tööde abil tutvustada koolinoortele rakendusbioloogiat ja biotehnoloogiat.
	Järgmine EMÜ tehnoloogiaid tutvustava kursuse tund toimub neljapäeval, 27.03 kell 14.25. Mets ja matemaatika. Mets ja füüsika on ruumis 227 ja veetehnoloogia ruumis 141.

Neljapäeval, 27. märtsil osalevad 10.a ja 10.b klassi õpilased 3. tunni ajal matemaatikaolümpiaadil KÄNGURU.
Reedel, 28. märtsil toimub kell 10.00-13.00 ruumides 220 ja 221 Tartu linna inglise keele kõnevõistlus. Nimetatud ajavahemikul on läbikäiguks suletud ruumide ees olev koridor.
	Õnnetund toimub reedel, 28. märtsil kell 15.45 ruumis 107. Registreeruda saab kooli kodulehel kuni 26. märtsini.
Muudatused tunniplaanis
esmaspäev, 24.03
11.d	5. tund vene keel õp. O. Titova rühmal jääb tund ära
teisipäev, 25.03
10.b	4. tund vene keel õp. O. Titova rühma tundi asendab õp. L. Titova - 302
10.c	4. tund vene keel õp. O. Titova rühma tundi asendab õp. L. Titova - 302
11.b	2. tund keemia õp. E. Paabo – 217
3. tund eesti keel õp. L. Tepp – 107
11.c	2. tund matemaatika õp. E. Timak – 139
3. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 227
4. tund eesti keel õp. T. Pluum – 102
11.d	1. tund bioloogia õp. S. Kaarna – 227
2. tund eesti keel õp. L. Tepp – 202
3. tund vene keel õp. O. Titova rühma tundi asendab õp. L. Titova - 302
4. tund matemaatika õp. E. Timak – 139
11.e	1. tund vene keel õp. O. Titova rühmal jääb tund ära
12.a	3. tund inglise keel õp. E. Hunt – 141
12.c	1. tund A-võõrkeele tund
alates 2. tunnist osaleb klass bioklassi projektis. Ainetunde ei toimu.
12.e	2. tund eesti keel õp. T. Pluum – 102
3. tund inglise keel õp. E. Hunt – 141
4. tund jääb ära. Bioloogia tund toimub kolmapäeval, 26.03.
kolmapäev, 26.03
12.e	4. tund bioloogia õp. S. Kaarna – 225
neljapäev, 27.03
10.a	2. tund keemia õp. E. Paabo – 217
3. tund matemaatika õp. E. Timak – 144
11.a	2. tund füüsika õp. S. Oks – 225
3. tund keemia õp. E. Paabo – 217
11.e	1. tund füüsika õp. S. Oks – 213
2. tund ajalugu õp. A. Ristikivi – 203
12.a	3. tund füüsika õp. S. Oks – 213
4. tund eesti keel õp. T. Pluum – 102
12.b	1. tund bioloogia õp. S. Kaarna – 227
4. tund füüsika õp. S. Oks – 213
reede, 28.03
10.a	3. tund inimeseõpetus õp. U. Saar – 144
4. tund inimeseõpetus õp. U. Saar – 144 
10.c	1. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo – 228
4. tund jääb ära
10.d	3. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 213
10.e	4. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 225
11.a	3. tund ajalugu õp. A. Pettai - 217
11.b	2. tund ajalugu õp. A. Pettai - 102
	4. tund jääb ära
11.c	2. tund füüsika õp. J. Paaver - 225
11.d	1. tund usundiõpetus õp. T. Jürgenstein – 203
3. tund kunst õp. P. Beier - 102
4. tund jääb ära
12.e	1. tund jääb ära. Kool algab kell 9.30
3. tund füüsika õp. J. Paaver - 225
4. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo - 228
esmaspäev, 31.03
10.a	3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. H. Köhler - 105
10.c	3. tund inglise keel õp. M. Savi rühma tundi asendab õp. Ü. Roostoja - 135
10.e	3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. H. Köhler - 105
11.b	2. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. E. Hunt – 312 ja õp. M. Savi rühma tundi õp. H. Köhler - 308
11.c	2. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. E. Hunt – 312 ja õp. M. Savi  rühma tundi õp. H. Köhler - 308
11.d	2. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. E. Hunt – 312 ja õp. M. Savi rühma tundi õp. H. Köhler - 308
Teated
	23.-26. aprillini viibivad meie koolis NordPlusi projekti raames õpilased Rootsist ja Lätist.
	Keelehuvilised treffneristid on teisipäeval, 25. märtsil kell 13.00 oodatud Tartu ülikooli ruumi 114 (Jakobi 2), kus professor Renate Pajusalu kõneleb teemal „Keel ja mõtlemine“ ning vanemteadur Heili Orav tutvustab arvutilingvistika võimalusi. Kohtumine on korraldatud HTG õpilastele ja kestab üks tund. Kohtumisel osaleda soovijail palutakse emakeeleõpetaja juures nimi kirja panna.
	Sel nädalal vaadatakse ajalooringis dokumentaalfilmi „PMR“ (Eesti, 2014), mis räägib Moldova koosseisust end isesesivaks kuulutanud Transnistriast. Kõik huvilised on oodatud teisipäeval, 25. märtsil kell 15.50 klassiruumi 107.

Teisipäeval, 25. märtsil toimub kell 16.00 auditooriumis IV klassidevaheline mälumäng.
Neljapäeval, 27. märtsil pärast 3. tundi toimub auditooriumis Imelise Ajaloo märtsikuu numbri viktoriin. Valikvastustega küsimuste lahendamiseks kulub umbes 10 minutit, oodatud on nii vanad kui uued kaheliikmelised võistkonnad.
24.-28. märtsini on meil külas Lüneburgi Wilhelm Raabe Kooli õpilased ja õpetajad. Kõik huvilised on teretulnud neljapäeval, 27. märtsil kell 18.00 osa saama auditooriumis algavast filmiõhtust, kus õpilased esitlevad koostöös valminud filmi „Tartu-Lüneburg: 20 aastat sõprust - 20 Jahre Freundschaft“. II korruse koridoris on välja pandud projekti käigus sündinud näitus.
	Reedel, 28. märtsil esineb auditooriumis abiturientidele 4. tunni ajal suurettevõtja Joakim Helenius. Loeng on inglise keeles.
	Laupäeval, 29. märtsil on võimlas ja aulas Tantsutaldade tantsulaager.
Olümpiaadid ja võistlused
	14. märtsil toimunud üleriigilisel usundiõpetuse olümpiaadil said meie kooli õpilased järgmised tulemused:

3. Keili Kondike (12.e)
5.-6. Kai Aet Salvan (12.e)
7. Kadri Org (12.d)
9. Karlos Taaniel Lillemäe (12.e)
	29. emakeeleolümpiaadi lõppvoorus saavutas Laura Katrin Leman (12.c) 6. koha ja teda tunnustati III järgu diplomiga.

19. märtsil toimus ajaloo-olümpiaadi lõppvoor. Treffneristide parimad tulemused:
„Eesti XX sajandi alguses. Esimene maailmasõda“ (27 osalejat)
4.-5. Veiko Lillipuu (12.c)
„Teadus ja tehnika 19. sajandil“ (29 osalejat)
3. Laura Katrin Leman (12.c)
„Maailm 1991-2011“ (30 osalejat)
4. Kerli Paasoja (12.e)
	Emakeelepäeval läbi viidud väikese õigekirjatesti põhjal on parimad ortograafiatundjad

10. klassides
1.-2. koht (30 punkti) Elise Metsanurk (10.d) ja Jüri Jõul (10.b)
3.-5. koht (29 punkti) Eva-Liisa Tooming (10.b), Elo Maria Pauman (10.b), Johanna Maria Kirss (10.c)
6.-10. koht (28 punkti) Kristel Zimmer (10.e), Rein Leetmaa (10.c), Mark Joel Tamm (10.b) Laura Anna Tammesoo (10.b), Erik Haldna (10.b), Svenno Saan (10.a)
11. klassides
1.-2. koht (30 punkti) Kaisa Sander (11.b) ja Maris Pedaja (11.b)
3.-4. koht (29 punkti) Toom Lõhmus (11.b) ja Minna Ots (11.c)
5.-17. koht (28 punkti) Michelle Kirsimäe (11.d), Heleri Härk (11.c), Katrin Kaaver (11.d), Kristofer Sven Kliimand (11.d), Katariina Kisand 
(11.c), Maria Leping (11.c), Maarja-Ly Ojasalu (11.c), Kaisa Teele Oja (11.c), Laura Tammiste (11.c), Rasmus Born (11.c), Martin Aasmäe (11.b), Hans Daniel Kaimre (11.b), Mariann Võhmar (11.a).
Konkursid
	Eesti Kirjanike Muuseumide Ühing kuulutab välja eesti kirjanduse teemalise mälumängu. Esimene voor on internetipõhine ning seda saavad mängida kõik end mängu kodulehel registreerinud 4-liikmelised õpilasvõistkonnad üle Eesti. Kümme parimate tulemustega võistkonda (5 põhikoolist ja 5 gümnaasiumist) pääsevad edasi ning teine ehk finaalvoor toimub Tammsaare muuseumis Tallinnas 16. aprillil. Auhinnad on välja pannud kirjandusfestival HeadRead ja Tallinna Linnateater (peauhinnad), Rahva Raamat, ajakiri Looming ning kirjastused Kunst ja Varrak. Täpsemad reeglid, info auhindade kohta, registreerimine ja mäng ise asuvad aadressil www.viktoriin.kirjanikemuuseumid.ee

Eesti Maaülikool kuulutab välja maastikuarhitektuurivõistluse. Registreerimise tähtaeg on 15. aprill, täpsem info: www.e‑clicproject.eu
Õpetajad
	Neljapäeval, 27. märtsil algab 11. klasside õppetöö analüüs kell 14.20 ja 10. klasside arutelu kell 15.45. Aineõpetajate osavõtt aruteludest on väga vajalik.
	Õpetajad L. Tepp ja E. Paabo on koolitusel 28. märtsil, õpetaja S. Kaarna 28. ja 29. märtsil, psühholoog T. Ulst 31.03.-02.04. Õpetajad K. Ojaveer ja M. Savi viibivad õpilastega Comeniuse projekti õpirändel Belgias 28.03.-04.04. Õpetaja O. Titova on haigestunud.

Õpilased
	Kooli segakoor ANIMA esines 15. märtsil üleriigilise emakeeleolümpiaadi „Sõnavara õpilase pilguga“ lõpuaktusel Tartu ülikooli aulas.

Sport
	Tartu koolide korvpallimeistrivõistlustel noormeestele meie koondis alagrupist ühe võiduga edasi ei pääsenud. Võistkonda kuulusid Jaagup Russak (11.a), Hans Daniel Kaimre, Mikk Kull, Reiko Gregor Ruuda (11.b), Hubert Piikov, Andri Uibo (11.c), Ott Pluum (11.d) ja Martin Johannes Liba (12.e).

Klassidevahelise saalihokiturniiri tulemused:
I koht - 11.c klass
II koht - 11.a klass
III koht - 12.a klass
Turniiril osales 13 võistkonda.
Kooliarsti teated
	Tervise- ja esmaabiloengutesse on oodatud ka need huvilised, kes ei ole ennast kursustele registreerinud.

26. märtsil toimub loeng teemal „Seksuaalvähemused, meedia mõjust minapildi kujundamisele“. Lektorid G. Hirvesoo, A. Rremmelg.
27. märtsil räägib nahaprobleemidest ja kaasaegsetest ravimeetoditest doktor K. Kingo
31. märtsil kõneleb ortopeed L. Rips teemal „Tervislik toitumine. Tervislik käitumine. Tervislik mõtlemine“.
	Kuni 31. märtsini saab arstikabinetis registreerida puukentsefaliidi vastu vaktsineerimisele. Vaktsiin on tasuline. Kellel on kolmas süst tegemata, peaks ennast kindlasti vaktsineerima, sest see pikendab immuunsust kolme aasta võrra.

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.
Eelteade
	Esmaspäeval, 31. märtsil toimub ruumis 204 kell 15.55-17.00 klassivanemate ümarlaud. Klassivanemate küsimustele vastavad direktor, õppealajuhataja ja huvijuht. Ümarlauast on osa võtma palutud kõik klassivanemad ning õpilaskogu esindus.
	Teisipäeval, 1. aprillil on esmaspäevased tundide ajad. Infominutite ajal (14.05–14.35) toimub auditooriumis õpetajate ja õpilaste vaheline väitlus.

Teisipäeval, 1. aprillil ootab huvijuht kõiki abituriente kell 14.35-15.50 auditooriumisse, et läbi arutada kõik lõpetamisega seonduvad pidulikud sündmused.
Neljapäeval, 3. aprillil kell 18.00 toimub 10. ja 12. klasside õpilaste vanematele koosolek.

