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Juhtkond tänab
	Ülle Seevrit õpilaste põhjaliku ettevalmistamise eest vabariiklikuks geograafiaolümpiaadiks;
	kehalise kasvatuse õpetajaid Anneli Saarvat ja Priit Parisood toreda kevadmatka korraldamise eest;
	õpilasomavalitsuse ökotöörühma sisuka ökonädala korraldamise eest.

Riigieksamid
	10.-14. maini toimub inglise keele riigieksami suuline osa ruumides 308, 309 ja 312.

Muudatused tunniplaanis ja ruumide kasutuses on järgmised:
E 10.05. 
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
K 12.05
11b -  4. tund kirjandus A. Salo -    107
      5.- 6. tund kunst P. Beier  -    203
11c  - 5.-6. tund füüsika M. Kask - 220
11d - 3.-4. tund füüsika M. Kask - 220
      5.- 6. tund keemia H. Pähno -144
10b, c, d, e - 7.-8. tund jäävad ära inglise keele gruppide tunnid, saksa ja prantsuse keel toimuvad.
R 14.05
11d,e - 5.- 6. tund jääb ära inglise keele grupi tund, saksa ja vene keel toimuvad. 
	Esmaspäeval, 17. mail toimub matemaatika riigieksam ruumides 213, 217, 220, 221, 312. 

Alates kella 11-st ei helise koolikell ning koridor nimetatud klassiruumide ees on läbikäiguks suletud.
Muudatused on
tundide  toimumise aegades:
	8.00 – 8.45

8.55 – 9.40
infominutid 9.40 – 10.15
	10.15 – 11.00

I söögivahetund
4.          11.20 – 12.05
II söögivahetund
5.-6.      12.30 – 14.00
7.-8.       14.10 – 15.40
	tunniplaanis ja ruumide kasutuses:
10a - 2. tund geograafia Ü. Seevri -227

5.-6. tund vene keel L.Titova/
O.   Kornilova  - 301/302
10b - 3.- 4. tund füüsika M. Reemann  
          136
           7.-8. tund keemia E. Paabo -105
10e - 7.-8. tund füüsika M. Reemann  
          136
11a - 5.-6. tund füüsika M. Reemann
           225
            7.-8. tund matemaatika praktika             
            H. Kiisel - jääb ära
11b - 5.- 6. tund kunst P. Beier - 135
          7. -8. tund matemaatika Ü. Hüva
          135
11c - 4. tund keemia E. Paabo - 135
11d,e - 4. tund inglise keel K. Kägo - 
          107
T 18.05
11c - 3.-4. tund füüsika M. Kask - 202
	Õpetaja Mall Matto on 13.-17. maini Saksamaal Paderbornis toimuval hariduskonverentsil. Tema tunde asendavad õp. Aive Roots ja Alexander Wölffling.
	Alates 12. maist saavad soovijad võtta kantseleist avalduste blankette kolmanda korra arvestuse taotlemiseks. Nõuetekohaselt täidetud avaldus tuleb esitada õppealajuhatajale hiljemalt 26. mail. Õppenõukogu asub avaldusi läbi vaatama 28. mail.

Õpilased
	Vabariiklikul geograafiaolüm-piaadil Hiiumaal osalesid Riho Taba (12a), Piret Piip (11c), Erik Jaaniso (11a) ja Kaisa Vaino (10b). III koha pälvis Riho Taba, kes esitati ka rahvusvahelise olümpiaadi Eesti võistkonna kandidaadiks. Piret Piip(11c), kes saavutas 11. tulemuse, osaleb Eesti võistkonna koosseisus Baltimaade geograafiaolümpiaadil  Lätis 2004. aasta sügisel. Olümpiaadi raames toimunud orienteerumis-võistluse võitis tüdrukutest K. Vaino, talle järgnes P. Piip. Poiste võistluse võitis R. Taba.
	Riho Taba (12a) pälvis Tallinnas toimunud II Eesti-Soome maa-võistlusel füüsikas III auhinna ja osaleb Eesti võistkonna koosseisus rahvusvahelisel füüsikaolümpiaadil Lõuna-Koreas juulis.
	Laur Tooming (10b) arvati võistkonda, kes esindab Eestit septembris Kreekas toimuval õpilaste rahvusvahelisel informaatikaolüm-piaadil.

Õpilaste nimekirjast kustutati 12a klassi õpilane Dmitri Danilkin.
 Klasside tegemised
11c klass külastab esmaspäeval, 10. mail Võrtsjärve limnoloogiajaama, et tutvuda kalakasvatuse teadusliku uurimise võimalustega.
Teated
	Reedel, 7. mail käisid meie kooliga tutvumas 48 Riia koolide direktorit.
	Teisipäeval, 11. mail toimub HTG-s Tartu linna geograafiaõpetajate ainesektsiooni koosolek.

	Hambaarst Ü. Hanson ootab läbi-vaatusele (Raekoja plats 6, III korrus) 

11d klassi 12. mail kell 11.45
11e klassi 19. mail kell 11.45
Kaasa võtta haigekassa kaart.
	13. mail toimuvad karjääri-planeerimise tunnid TÜ karjäärikeskuses ning ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakonnas. 14. mai tund toimub Tartu Raekojas.
	Kunstiringi näituse avamine toimub kolmapäeval, 19. mail kell 16.00 aatriumis.
	Kooli teatriõhtu toimub neljapäeval, 20. mail kell 18.00 Vanemuise väikeses majas. Pileteid saab osta õp. H. Teringult ja näiteringi õpilastelt.

Tartu linn eraldas reservfondist 25 000 krooni 2004. aasta lõpus ilmuva koguteose „HTG 120“ väljaandmiseks. Raamatut on võimalik ette tellida. Täpsem info kooli koduleheküljel (www.htg.tartu.ee) vilistlaskogu lingi all.
	11. klasside õpilastele on seoses Eesti astumisega Euroopa Liitu kuulutatud välja esseekonkurss inglise keeles üle Lõuna-Eesti. Igal osavõtval koolil on vabad käed valida välja oma parim essee ja osaleda sellega auhindade loosimises. Konkursi eesmärk on julgustada ja ärgitada õpilasi mõtisklema Euroopa Liidu mõjude üle ja väljendama end ühes enam-kasutatavas Euroopa Liidu keeles.
Teemad:
 1. Need for English in Modern Estonia
 2. How can English language be a benefit     rather    than   a  threat  to the
Estonian language
 3. Hopes and Concerns about Estonian Membership of the EU
Essee pikkus on 300 sõna.
Oodatakse meie kooli 11. klasside õpilaste aktiivset osalemist ja palutakse  
tuua esseed oma inglise keele õpetaja kätte 17. maiks.
	Tänavusest kevadmatkast 6. mail võttis osa 64 treffneristi ja 5 õpetajat. Enim matkajaid oli 10c klassist. Initsiatiivi näitasid ka 10d, 11a ja 11b klass. Ühtegi matkajat ei olnud seekord 10b ja 11e klassist.

Sport
Tartu koolide meistrivõistlused orienteerumises võitis HTG. Individuaalselt saavutas neidudest esikoha Liina Remm ja Triinu Kooskora tuli kolmandaks. Noormeestest oli kolmas Riho Taba. Teiste meie orienteerujate tulemused: tüdrukud - 5. Liis Udumäe, 6. Kristel Laurson, 8. Liis Uiga; 
poisid - 4. Olavi Ottas, 5. Mihkel Järveoja, 7. Timo Ilves ja 8. Märt Roosaare. 
Õnnitleme!



