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Juhtkond tänab
	11a klassi õpilasi ja nende klassijuhatajat Priit Parisood meeleoluka viimase koolikella aktuse korraldamise ja läbiviimise eest;

kooli vilistlasi Riho Taba ja Mihkel Kreed õpilaste ette-valmistamise eest  vabariiklikuks füüsikaolümpiaadiks.
Õppetöö
	Õpetaja Toomas Jürgensteini tundide asendus reedel, 22. aprillil:

11b	5.-6. tund 	muusika 
(Ü. Keerberg) 	 220
11e 	4. tund		kirjandus 
(H. Tering)  	203
	12. klasside IV perioodi viimased filosoofia tunnid toimuvad järgnevalt:

12c 	E 25.04  5.-6. tund	105
12d	K 27.04 5.-6. tund	203
12e	E 25.04 7.-8. tund	105
	20. aprillist toimuvad kehalise kasvatuse tunnid Tähtvere pargis.

Õpilased, kes soovivad õppeaasta jooksul ebaõnnestunud arvestusi kolmandat korda sooritada, peavad tegema õppenõukogu nimele avalduse, mis tuleb esitada õppealajuhatajale hiljemalt 19. mail. Alates 25. aprillist saab kantseleist avalduse blankette. Arvestuse sooritamise õigus  otsustatakse 25. mai õppenõukogus. Avaldus tuleb teha ka abiturientidel, kes soovivad mõne kursuse hinnet ümber vastata. 
V periood
	Infominutid toimuvad järgmistes ruumides:
10a	-	227	
10b	-	102
10c	-	136
10d	-	107
10e	-	303			
11a	-	141			
11b	-	203
11c	-	225
11d	-	213
11e	-	217			
12a	-	202	
12b	-	105
12c	-	139
12d	-	220
12e 	-	144
	Söömine V perioodil
I vahetunnil (pärast 3. tundi): 	10d, 11a, 11b, 11c, 11d, 11e

II vahetunnil (pärast 4. tundi): 10a, 10b, 10c, 10e
12. klasside õpilased saavad lõunatada neile sobival ajal.
Olümpiaadid
Füüsika vabariiklikul olümpiaadil saavutasid treffneristid oma vanuserühmades järgnevaid tulemusi: 
5. koht Sander Pajusalu (10a)
6. koht Joonatan Talviste (11e)
9. koht  Jakob Jõgi (11b)
7. koht Mihkel Pajusalu (12b)
10. koht  Martin Lind (12a)
Joonatan Talviste ja Mihkel Pajusalu, kes nimetati rahvusvahelise füüsika olümpiaadi Eesti võistkonna kandidaatideks,  võtavad osa ka 27.-29. aprillini toimuvast Eesti-Soome maavõistlusest füüsikas.
Õpilased
1.-3. aprillini  Viljandis toimunud alternatiivteatrite festivalil said näitlejapreemiad 12. klasside näiteringist Kaur Riismaa, Andrus Rehemaa, Kadri Soolepp ja Piibe Kolka. 11. klasside näitering sai ühtseima trupi preemia, näitlejapreemiad said  Liisa Tagel ja Kadri Ligi, lavastajapreemia Mari Nurk.
Sport
	Tartu koolide meistrivõistlustel korvpallis saavutas HTG meeskond koosseisus Mart Raamat (10d), Antti Kask, Oskar Otsus, Andre Pettai (11b), Sven Kukemelk (11e), Juhan Aru, Mario Luik, Joonas Russak (12b), Martin Ruul ja Kaarel Siim (12c)  III koha. Finaalturniiril kaotati hilisemale võitjale Karlova gümnaasiumile, mängus III koha pärast võideti Kommertsgümnaasiumi meeskonda. II koha saavutas Raatuse gümnaasiumi meeskond. Õnnitleme!
	Tänavused klassidevahelised spordivõistlused lõppesid noormeeste korvpalli finaalmängudega  Pingelises esikohaheitluses võitis 12c klassi meeskond (Kaarel Siim, Martin Ruul, Siim Sellis, Kristo Jaasi) 11b klassi võistkonda (Antti Kask, Oskar Otsus, Andre Pettai, Martin Toomel, Martin Ligi). Heitluse III kohale võitis 12b klassi meeskond (Joonas Russak, Mario Luik, Juhan Aru, Martin Kree, Juljus Pau, Jakob Valdma, Margo Märdin), kes oli parem 11c klassi meeskonnast. Kõikide klasside meeskonnad osalesid turniiril. 
Õnnitleme parimaid!

Teated
	Saksa keelediplomite pidulik kätteandmistseremoonia toimub 12. mail kell 14.00 Tallinna Kadrioru gümnaasiumis. Asjaosalised saavad kutsed kätte õp. Mall Matto ja Ingo Meyeri käest.

	Hambaarst Ülle Hanson ootab õpilasi Tartu Linna Stomatoloogia Polikliinikusse (Raekoja plats 6, III korrus) läbivaatusele järgnevalt:

K 20.04 kell 11.45 	11 c 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
	Reedel, 22. aprillil toimub 3.-4. tunni ajal auditooriumis Poola ajaloo loeng 10a, 10d ja 10e klasside õpilastele. Loengus viibivad ka õpetajad K. Punga ja Ü. Seevri.
	Kolmapäeval, 27.aprillil toimub Vanemuise kontserdimajas tehno-loogiapäev. Üritus on tasuta, meie kooli õpilastele on soovitatav külastusaeg kell 16.00. Õpilastega läheb kaasa õpetaja Madis Reemann, kes ootab huvilisi kell 16.00 Vanemuise kontserdimaja linnapoolse ukse juures.

Päeva programmis on ettekanded järgnevatel teemadel:
kell 15.30 Mobiiltelefonide kasutamine 
linnaplaneerimisel
kell 16.00 Mida pakub Tartu Ülikooli Katsekoda? 
kell 16.30 Robootika klubi
kell 17.00 Mida teevad „agendid“
infotehnoloogias ?
kell 18.00 Bakterite kasutamine keskkonnareostuse vähendamisel
Lisaks ettekannetele toimub ka teadusteater, erinevad töötoad ning näha ja proovida saab AHHAA Teaduskeskuse ekspositsioone.
	Sel nädalal on kõigil võimalus tutvuda aatriumis rändnäitusega, mis tutvustab Poola ajalugu.
	Ruumis 136 on nüüdsest kõigile vaatamiseks ekspositsioon, mis tutvustab treffneristide saavutusi rahvusvahelistel olümpiaadidel. 
	Õpilasi, kes panid end kirja vabatahtlike abilistena hansa-päevadele (kavajagajad, teadustajad, linnaülema abid), oodatakse  laupäeval, 30. aprillil kell 13.00 Eesti Rahva Muuseumi Näituste Maja (Kuperjanovi 9 ) II korruse loengusaalis. Korraldajad on palunud, et osalejad annaksid endast eelnevalt teada Hedi Männile e-posti aadressil hedimnni@yahoo.com (märksõnaks "hansapäevad"). Samal aadressil tuleks teade saata ka siis, kui sel kuupäeval kokkusaamisele minna pole võimalik, kuid on endiselt soov hansapäevadel osaleda.

Paar nädalat tagasi lõhutud aatriumi ukse turvaklaasi taastamiskulu on 3500 krooni. Palun hoidke oma kooli ja käituge heapermehelikult. Ressursse saab ka otstarbekamalt kasutada.
Ülekoolilised üritused V perioodil
	22. aprill – kell 18.00 kevadkontsert Tartu Ülikooli aulas

17. mai – kevadpiknik Emajõe ääres; abiturientide „Titepäev“
19. mai – kunstiringi aastanäituse avamine; direktori vastuvõtt vabariiklikest olümpiaadidest osa võtnud õpilastele ja nende juhendajatele
25. mai – ausambapäev ; 12. klassid istutavad Tähtvere parki puud
27. mai – kell 18.00 kooliteatri õhtu Vanemuise väikeses majas
16. juuni – kell 9.00 aatriumis 10.-11. klasside lõpuaktus
22. juuni – kell 11.00 Vanemuise kontserdimajas 12. klasside lõpuaktus; kell 19.00 lõpuõhtu koolimajas.




