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Juhtkond tänab
	õpetaja Merille Hommikut õpilaste juhendamise ja abistamise eest “Moekese” konkursiks valmistumisel; 

	näiteringi juhendajat Mari Nurka õpilaste vabariiklikuks kooliteatrite festivaliks ettevalmistamise eest;

kooli näiteringide juhendajaid Helgi Teringut ja Mari Nurka õpilaste ettevalmistamise eest alternatiivteatrite festivaliks Viljandis;
	12e klassi õpilasi 1. aprillil toimunud võimuvahetuse korraldamise ja läbiviimise eest.
Õppetöö
IV perioodi arvestused toimuvad 13.-19. aprillini. Sel ajal ei helise koolikell. Söökla on avatud:
13. aprillil kella 13.00ni, 
14. aprillil kella 16.00ni,
15.-18. aprillini iga päev kella 14.00ni. 
Õpilased
	Juhan Aru (12b) ja Laur Tooming (11b) arvati matemaatika valikvõistluse tulemusel võistkonda, kes esindab Eestit rahvusvahelisel matemaatikaolümpiaadil, mis toimub 12.-19. juulini Mehhikos. Parim 10. klassi õpilane oli valikvõistlusel Kaarel Nummert 10a klassist. Õnnitleme!

Laupäeval, 2. aprillil "Vanemuise" teatris toimunud üritusel "Moeke 2005" pälvis meie kooli õpilaste Sirli Metsiku (10d), Pikne Kama (10d), Mirko Kikkamägi (10d), Triin Perksoni (10c), Martin Kiho (10c) Laivi Suurväli (10b) moekollektsioon publikupreemia ning parima kostüümi preemia.

	Pärnu vabariiklikul kooliteatrite festivalil osalenud HTG näitetrupist sai 

eripreemia väga hea näitlejatöö eest  Ken Ird (etendusest "Miks ei ole kustuvatel küünaldel oma muusikat?").
Lisaks kutsuti trupp osalema Draamafestival 2005  raames valmiva lavastuse projektis. 
Sport
	Neljapäeval 7.aprillil lõppenud  klassidevahelise võrkpalliturniiri võitis 11e klassi võistkond, kus mängisid Märt Roosaare, Timo Ilves, Kaur Pärna, Marko Arrak, Eveli Soo, Sandra Viilu, Liis  Udumäe ja Mirjam Kruusmaa.

II koha saavutas 12 e klassi võistkond koosseisus Sven Tobreluts, Robert Päkk, Märt Trasberg, Liana Lemkov ja Triinu Kooskora,  III koha  12b klassi võistkond koosseisus Juljus Pau, Martin Kree, Joonas Russak, Margo Märdin, Reelika Leopard, Karin Lauga, Gerly Kukk ja Grete Kärmas.
	Eesti             meeste      võrkpalli- meistrivõistlustel   sai     Martin Ruul (12c)  Tartu Pere Leib/Cibuse    mees- konnas hõbemedali. 
	Eesti noorte A-klassi korvpallimeistrivõistlustel võitsid hõbemedali Tartu Palliklubi võistkonna koosseisus Sven Kukemelk (11e) ja Mart Raamat (10d). 

Õnnitleme!
Teated
	Tiit Urva tutvustab teisipäeval, 12. aprillil kell 8.30 11a ja kell 14.00 11b ja 11e klasside õpilastele auditooriumis Tartu Teaduspargi tegevust ning firmasid. Tutvustus toimub 11ab klassidel matemaatika-füüsika praktikumi ajal, 11e klassi kehaline kasvatus toimub 5.-6. tunni ajal. Õpilastele on üritusest osavõtt kohustuslik. Tutvustuse ajal viibib auditooriumis õpetaja Ülle Hüva.
	Kolmapäeval, 13. aprillil kell 12.00 algab aulas abiturientide viimase koolikella aktus. Kõigil 12. klasside õpilastel palun koguneda rivistuseks aatriumisse kell 11.50. Aktuse korralduse eest vastutab 11a klass.

12. aprillil palun viia toolid aulasse järgmistest klassidest:
225 pärast 8. tundi – 12a (S. Kaarna)
227 pärast 4. tundi – 10b (võõrkeel)
141 pärast 8. tundi – 11d (M. Käppa)
139 pärast 6.tundi - 10b (J. Polikarpus)
202 pärast 8. tundi - 10bcd (K. Rootsi)
203 pärast 8. tundi – 12c (P. Beier) 
	Laupäeval, 16. aprillil kirjutavad abituriendid kell 10.00 – 16.00 lõpukirjandit. Koolimaja avatakse kell 9.00. Koolimajja on oodatud üksnes abituriendid ja eksamikomisjoni liikmed. Võimlas ei toimu treeninguid ning samuti ei ole võimalik sel päeval kasutada kooli arvuteid.
	Kevadkontserdi peaproov algab teisipäeval, 19. aprillil kell 14.30 kooli aulas ning jätkub samal päeval kell 18.00 Tartu Ülikooli aulas.
	Hambaarst Ülle Hanson ootab õpilasi Tartu Linna Stomatoloogia Polikliinikusse (Raekoja plats 6, III korrus) läbivaatusele järgnevalt:

K 20.04 kell 11.45 	11c klass
R 22.04. kell 11.45	11d klass
E 25.04. kell 12.00	11e klass
K 27.04. kell 11.45	10a klass
E 02.05: kell 12.00	10b klass
	Eelteade
Kolmapäeval, 27. aprillil toimuvad Vanemuise kontserdimajas tehnoloogiapäeva üritused. Saab tutvuda teadlaste saavutustega, vaadata teadusteatrit, kuulata ettekandeid ning töötoas mõndagi oma käega järgi proovida. 

Töötoa ettekanded:
	Mis on viimase aja põrutavamad teadussaavutused Tartu ülikoolides?

Kuidas muuta omaenese DNA silmaga nähtavaks?
Robootikatuba – proffide juhendamisel pane kokku robot
Konstrueeri klotsidest kofeiini molekul
Mida teevad „agendid“ infotehnoloogias?
Mobiiltelefonide kasutamine linnaplaneerimises
AHHAA teaduskeskuse eksponaadid:
	„tervitav“ robot Oskar Põdramägi

mõtte jõul juhitav tõukeratas
Teadusteater:
	peaosas eksperimendid vedela lämmastikuga

lisaks rohkelt Harry Potteri stiilis trikitamist.
Meie kooli õpilastel on võimalik üritust külastada kell 16.00. Üritusest on soovitav osa võtta 10.-11. klasside õpilastel. Kõik soovijad palun registreerida klassijuhatajatel, kes peaksid nimekirjad esitama õppealajuhtajale neljapäeval, 14. aprillil.

 





