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Juhtkond tänab
	11b klassi viimase koolikella aktuse läbiviimise eest;
	Toomas Jürgensteini õpilaste hea ettevalmistuse eest vabariiklikuks filosoofia olümpiaadiks.

Eelmisel nädalal
	26. aprillil toimunud kooli hoolekogu koosolekul arutati 10. klasside õppeedukust ning uute õpilaste vastuvõtuga seonduvaid küsimusi.

29. aprillil toimunud laiendatud juhtkonna nõupidamisel oli päeva-korras 10. klasside vastuvõtt.
	Vastuvõtukatsetel käis õpilasi 140 Eesti koolist. Teste sooritati erinevates õppesuundades järgnevalt: loodus-harusse 192 tüdrukut ja 88 poissi, reaalharusse 328 tüdrukut ja 132 poissi ning humanitaarharusse 229 tüdrukut ja 75 poissi.
Õpilased
	Laur Tooming (10b) pälvis 21. - 25. aprillini Ventspilsis toimunud Balti informaatikaolümpiaadil pronks-medali.

19. märtsil toimunud matemaatika ülesannete lahendamise võistlusest „Känguru 2004“ võttis osa 94 reaalklasside õpilast.  Paremus-järjestuses 15 esimest olid Laur Tooming (10b), Jakob Jõgi (10b), Kristen Reinmann (10b), Rauno Torp (10b), Helen Soeorg (10a), Märten Karm (10a), Karl Kruuse (10a), Marko Arrak (10e), Joonatan Talviste (10e), Vlada Schotter (10e), Rainer Kikas (10b), Maris Kägo (10a), Peeter Kulasalu (10b), Martin Ligi (10b), Märt Kroodo (10e).
Klasside tegemised
30. aprillil, viimase koolikella päeval istutas 12c klass Tartu Botaanikaaeda oma puu.
Sport
Laupäeval, 24.aprillil Jõulumäel toi-munud Eesti meistrivõistlustel krossi-
jooksus esinesid juunioride vanuse-klassis edukalt meie kooli neiud: 2000m distantsil saavutasid Kärt Simre III, Maarja Jekimov IV ja Liina Remm V koha. Õnnitleme!
	Tartu koolinoorte meistri-võistlustel murdmaajooksus saa-vutasid võidu HTG  neidude J-klassi ja noormeeste A-klassi võistkonnad. Neidude A-klassi ja noormeeste J-klassi võistkonnad tulid teiseks. Individuaalselt tulid Tartu koolinoorte murdmaajooksu meistriteks Hanna Jaakson (12b) TJ 500m jooksus  ja Aarne Nirk (10a)  PA 1000m jooksus, Kärt Simre (10c) saavutas TJ 500m jooksus III koha. Võistkondadesse kuulusid veel:

TA - Kadri Rohtmets, Helen Soeorg (10a), Sandra Vahi (10b), Kati Vuks (10c), Liis Udumäe, Kadri Uusen,  Heleri Kaasik (10e), Tuuli Haabpiht (11c).
TJ - Kaili Sarapuu, Liina Remm (11c), Piret Jaani, Helen Maalinn (12a), Kertu Säärits (12b).
PA - Hardi Rikand, Märt Roosaare, Anti Pigul, Timo Ilves, Henri Kaljumäe, Urmas Raudsaar (10e), Siim Sellis (11c).
PJ - Mihkel Järveoja (11a), Joonas Russak (11b), Robert Päkk (11e), Arvi
Kass, Tauno Koovit (12b).
Õnnitleme tublisid jooksjaid!

Õppetöö
	Meeldetuletuseks eksaminan-didele ja eksamikomisjoni liikmetele:
kirjalikud eksamid algavad kell 11.00;

eksamikomisjoni liikmed (1 igast ruumist) kogunevad kell 10.40 õpetajate tuppa;
eksamiruumidesse lubatakse õpilasi nimekirjade alusel;
eksamiruumi sisenemisel on eksami-nand kohustatud näitama isikut tõen-davat dokumenti.
	Ajaloo riigieksam toimub teisipäeval, 4. mail ruumides 213, 220, 221. Alates kella 11-st on läbikäiguks suletud nimetatud ruumide ees asuvad koridorid. Inglise keele ja keemia klassidesse pääseb läbi puhkeruumi.

Eksamipäeval ei helise koolikell.
Muudatused tunniplaanis ja ruumide kasutuses 4. mail:
10c - 5.-6. tund ajalugu K.Punga - 102
10b - 7.-8. tund ajalugu K.Punga - 107
3. tund füüsika M.Reemann  - 
				217
10d - 7.-8. tund ajalugu M.Käppa - 
          jääb ära
10e - 7.-8. tund füüsika M.Reemann -
				202         
11a – 4. tund füüsika M.Reemann - 
				144
11d - 1.-2. tund keemia H.Pähno - 203
11e - 1.-2. tund füüsika M.Kask - 202
      5.-6. tund ajalugu E.Kask - 144
12ab - 5.-6. tund füüsika M.Reemann - 
				204
	10.-14. maini toimub inglise keele riigieksami suuline osa ruumides 308, 309, 312.

Muudatused 10.mai tunniplaanis ja ruumide kasutuses:
10a - 5.-6. tund inglise keel 
         	Ü. Roostoja - 302
10b - 2. tund	matemaatika Ü.Hüva -          136
10c - 2. tund ajalugu K.Punga - 144
10d - 2. tund emakeel M.Järveoja - 102
10e - 2. tund geograafia Ü.Seevri - 227
11b - 3. tund bioloogia S.Kaarna - 213
10c - 3. tund keemia E.Paabo - 217
11d - 3. tund füüsika M.Kask - 213
11de - 4. tund A.Tartut asendab  
	E.Nõlvak-Donohoe – 220
	Seoses õpetaja E. Paabo viibimisega täienduskoolitusel on 7. mail tunniplaanis järgnevad muudatused:

12c - 1.-2. tund - jääb ära
11c - 3.-4. tund- kehaline kasvatus 
	A. Saarva/P.Parisoo
12abde - 5.-6. tund - jääb ära
IV perioodi järelarvestused
toimuvad:
K.05.05. kell 15.30 
ühiskonnaõpetus (E.Kask) 	144
saksa keel (M.Matto)	204
inglise keel (kõik õpetajad)	312
matemaatika (Ü.Hüva) 	136
R. 07.05. kell 15.30
emakeel (A.Salo)		107
muusikaõpetus (Ü.Keerberg)  220
E. 10.05. kell 15.40 
geograafia (Ü.Seevri)	227
bioloogia (S.Kaarna)	225
emakeel (M.Järveoja)	109
füüsika (M.Kask) - 		213
T. 11.05. kell 15.30
vene keel (O.Kornilova, L.Titova) - 301, 302
matemaatika (E.Timak) 	139
kunst (P.Beier) 		203
K. 12.05. kell 15.30
füüsika (M.Reemann)	213
ajalugu (K.Punga) 		102
N. 13.05. kell 15.30
keemia (E.Paabo, H.Pähno) 	217
Reedel, 14. mail kell 15.30 saavad ruumis 221 järelarvestusi sooritada õpilased, kellel langesid kahe arvestuse ajad kokku. Sellisel juhul tuleb õpilasel valida aine, milles ta sooritab järelarvestuse ettenähtud ajal ning teavitada teise aine õpetajat kokkulangevusest, paludes luba sooritada järelarvestus selles aines 14. mail.
Teated
	Rootsi ajaleht Aftonbladet tutvustas 30. aprillil Euroopa Liidu uusi liikmesriike. Eesti esindajana andis rootsikeelse on-line intervjuu meie kooli õpilane Margus Maantoa (12b).
	Kolmapäeval, 5. mail   kell   18.00 esitleb filmiklubi auditooriumis lavas-taja Jim Sharmani 1975. aasta Inglismaa kultusparoodiat “The Rocky Horror Picture Show”.
	Kolmapäeval, 6.mail kell 10.00 algab ruumis 220 Tartu linna kooli-psühholoogide ainesektsiooni koos-olek.

Neljapäeval, 6. mail sõidab kooli rahvatantsurühm aktsiooni „Las jääda ükski mets“ raames Kambjasse metsa istutama.
	Neljapäeval, 6.mail toimub 10.-11. klasside õpilastele kevadmatk Jänese matkarajal. Kontrollpunkt Jänese vana silla juures on avatud kella 15.00 -17.00-ni.
Kõik õppetunnid (ka valikained ja praktikumid) toimuvad;
infot matka kohta saab klassi-juhatajatelt. Raja skeem on üleval ka 
infostendil;
kooli on soovitav  tulla matkariietuses.
Kohtumiseni matkal!
	Hambaarst Ü. Hanson ootab läbi-vaatusele (Raekoja plats 6, III korrus) 11a klassi 5. mail kell 11.45; 

11b klassi 7. mail kell 11.45; 
11c klassi 10.mail kell 12.00. 
Kaasa võtta haigekassa kaart.
	Õpilasomavalitsuse ökogrupi korraldatava ökonädala (3. - 7. maini) kava:

E 3.05
Kella 12.00 - 12.30ni toimuvad keskkonnateemalised võistlused. Osalejatel koguneda aatriumisse.
T 4.05
Kell 10.35 õpilaste puhkeruumis prügist tehtud asjade näituse avamine. Eksponaate oodatakse endiselt.
K 5. 05
Kell 11.45 algab aatriumis toitumis-teadlase Urmas Kokassaare loeng tervislikust toitumisest.
Kell 15.30 algab auditooriumis Eesti Energia esindaja Raivo Oinuse loeng rohelisest energiast ja elektri-tootmise mõjust keskkonnale.
N 6.05
Kell 11.45 on auditooriumis võimalik vaadata filmi ”Öko-Pets ja Kurjam”.
R 7.05
Kell 11.45 toimub aatriumis ökonädala lõpetamine: autasustatakse öko-võistluses osalenuid ja kuulutatakse välja Ökoõps 2004.
Vabandus
Eelmises infolehes avaldatud direktori vastuvõtule kutsutud õpilaste nimekirjast olid välja jäänud 12e klassi õpilaste Inga Jaaguse ja Paavo Krooni, 11 d klassi õpilase Andrus Rehemaa, 10c klassi õpilase Ken Irdi, 10d klassi õpilase Pille Rinne, 10e klassi  õpilase Ott Kiensi,  12b klassi õpilase Jaan Aru ning õpetajate Eeva-Eili Kase, Maia Käppa ja Kristiina Punga  nimed.


