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Koolipere tänab
13-õ näitetrupp muutub aastatega üha professionaalsemaks. Tuletagem meelde 2004. aastal etendunud näidendit „Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi”, 2005.aastal O. Lutsu „Nukitsamehe” ainetel lavastatud „Treffneristide seiklusi metsas”, ja nüüd siis „Tuhkatriinu”, kuhu  olid kaasatud lisaks meisterlikele näitlejatele ka kooli tehnilised vahendid. Täname etenduse eest ja soovime jõudu ja mõttelendu nii näitlejatele kui lavastaja Uve Saarele järgnevateks aastateks! 
Juhtkond tänab
	õpetaja Merille Hommikut õpilaste professionaalse juhendamise eest moekonkursil „Moeke 2006”.

	12c klassi õpilasi, inglise ja prantsuse keele õpetajaid ning raamatukoguhoidjat  naljapäeva korraldamise ja läbiviimise eest.

Õppetöö
	Esmaspäeval, 3.aprillil kell 12.00 algab meie majas Tartu koolide õpilaste vene keele konkurss. Seoses sellega on muudatused ruumide kasutamisel järgmised:

12bcd 	7.-8.  tund inglise keel õp. M Savi – 202
7.-8. tunni ajal on hõivatud III korruse arvutiklass.
	Õpetaja T.Jürgenstein viibib 5.-10.aprillini täiendkoolitusel Rumeenias. Tema tunde asendavad nimetatud ajavahemikul praktikan-did.

Neljapäeval, 6. aprillil viibivad 12. klasside õpilastega õppeekskursioonil Tallinna Tehnikaülikoolis õpetajad Ü. Hüva ja L. Jõgi. Nende tundide asendused:
10d,e	1.-2. tund õp. L.Jõgi grupp tuleb kooli 3. tunniks
11d,e	3. tund matemaatika iseseisev töö – õp. Ü. Puusepp
11b	4. tund  informaatika H. Sepp - 303	
12a	5.-6. tund kunstiõpetus P. Beier – 136
12b	4. tund emakeel A. Salo – 107
12e	3. tund bioloogia S. Kaarna - 136
IV perioodi arvestused
toimuvad 7.-13.03. Sel ajal ei helise koolikell. V perioodi tunniplaan valmib 13. aprilliks.
Olümpiaadid
	Rudolf Bichele (10c) võitis loodusteaduste vabariiklikul olüm-piaadil eksperimentaalvooru ning saavutas üldkokkuvõttes 2. koha, Andres Ainelo (10b) sai 3. koha.

Mõlemad kümnenda klassi õpilased on nimetatud Euroopa Liidu loodusteaduste olümpiaadil Eestit esindava võistkonna liikmeteks. Olümpiaad toimub 2.-8. aprillini Brüsselis.
	1. ja 2. aprillil toimus Tartus vabariiklik filosoofiaolümpiaad.  5. koha saavutas Kärt Rebane (12b), 6. koha Pille Rinne (12d). Eelvoorus esinesid hästi ka Anna Karolin (12d) ja Sandra Liisa Hint (12b).

1.-2.aprillil toimus 53 korda  matemaatikaolümpiaadi lõppvoor, kuhu meie koolist oli kutsutud 15 õpilast. Meie parimad tulemused: 
12.klassis Laur Tooming, II järgu diplom, Jakob Jõgi,      III järgu diplom, 11.klassis Vlada Schotter ja Kaarel Nummert, I järgu diplomid, 
Sander Pajusalu, II järgu diplom. 
Eesti Matemaatika Seltsi eripreemia pikaajalise tulemusliku esinemise eest sai Laur Tooming. 
Selle aasta rahvusvaheline matemaatikaolümpiaad (IMO) toimub Sloveenias ja sinna saabub 6-liikmelisi võistkondi enam kui 90 riigist. Meie riigi võistkonna valikvõistlus toimub juba 5.-6. aprillil ja sinna on kutsutud kõik neli eespool nimetatud diplomi saanud õpilast. Hoiame neile pöialt! 
Õpetajad tänavad kõiki õpilasi  tubli esinemise eest ja soovivad neile jõudu järgmisteks võistlusteks. Suur tänu meie selle õppeaasta abimeestele Juhan Arule, Kaie Kubjasele, Mihkel Kreele, Jaan Arule,Margus Maantoale ja Emilia Käsperile.
Õpilased
	Jaana Hinno (11b) ja Inge Vent (11e) valiti Viimsis vabariiklikul I järgu konkursil „Eesti AIDSi vabaks!” 15 trupi seast kuue parema  hulka, kes jätkavad võistlust 5. mail konkursi II voorus.
	Rahandusministeeriumi essee-konkursil võitis 10.-12. klasside arvestuses esikoha Eike Ennok (12d), kolmanda koha pälvis  Anna Karolin (12d). 

Sport
	Lõppesid klassidevahelised korv-pallivõistlused noormeestele. Esikohaväärilise võistkonna selgi-tamiseks peeti koguni kaks finaalmängu. Pingelises võistluses  tuli I kohale 12b klassi meeskond (Antti Kask, Oskar Otsus, Martin Toomel, Andre Pettai, Martin Ligi, Peeter Kulasalu, Priit Vare), kes esikohamatšides võitis kahel korral 11d klassi meeskonda (Mart Raamat, Liisi Sokman, Mihkel Nõmm, Andres Reiljan, Mirko Kikkamägi, Pikne Kama). Kolmanda koha võitis 12e klassi meeskond (Sven Kukemelk, Priit Paalo, Kaarel Tark, Marko Arrak, Timo Ilves, Hardi Rikand, Madis Kapsi).

HTG esindus koosseisus Mikk-Kaur Pehme (12d), Ahto Sooaru (12d) ja Jaagup Pilv (11c) võitis Tartu Kommertsgümnaasiumis toimunud Tartu koolide II karikavõistlused lamades surumises.
Teated
	1. aprillil avalikustati 2006.a. HTGsse vestlusele kutsutute nimekiri. Tänaste õpilaste koolikaaslasteks võivad saada :

REAALHARUS
Kolmnurk, Contantin
Prisma, Brigitta
Puhur, Zoja
Sirkel, Siiri
Teoreem, Teet
LOODUSHARUS
Hiir, Aida
Linne, Karl
Maasikas, Mari
HUMANITAARHARUS
Huana, Mari
Mee, Dia
Visioon, Teele
Osmik, Toomas
Väitlus, Viiu
	Esmaspäeval, 3. aprillil kell 12.00 ootab huvijuht 12. klasside õpilasi aulasse, et rääkida kooli lõpetamisega seonduvast.

	Esmaspäeval, 3. aprillil ootab huvijuht Uve Saar õpilaskogu liikmeid kell 15.45 ruumi 203, arutamaks ühiselt HTG arengukava aastatel 2007-2010.
	Õppenõukogu otsusega õpib järgmisel õppeaastal Austraalias Immanueli Kolledzis 10c klassi õpilane Kai Tiitsaar.
	12. klasside õpilastel palutakse 6. aprilliks tuua huvijuhile foto oma koolitee algusest.
	Psühholoog Kaia Raig osaleb 3. aprillil Bergeni Kriisipsühholoogia Keskuse ja Tallinna Ülikooli  koolituspäeval  "Eneseabistrateegiad kriisi ja trauma korral".

6. aprillil kell 11.00 külastavad kooli Saksa välisministeeriumi, Saksa Välismaise Koolihariduse Keskuse ja Saksa saatkonna esindajad.
	6. aprillil kell 10.35 on aulasse oodatud kõik õpilased, kes sõidavad suvel Kreekasse.  Nõupidamisest osavõtt on väga vajalik.
6. aprillil kell 11.45 on aulas 11a ja 12a klassi lipuvalve proov.
	7. aprillil tutvuvad meie kooliga Muhu Põhikooli õpetajad.
8. aprillil kell 13.00 on koolimajas 2004. a. lõpetanud.
7. aprillil kell 12.20 - 15.20 täiendavad õpetajad töörühmades kooli arengukava aastatel 2007 -2010.
	8. aprillil kell 12.00 osaleb meie kooli rahvatantsurühm „Tantsu-tallad” Raatuse Gümnaasiumis III võimlemispeo kavade ülevaatusel.
11. aprillil kell 14.00 tutvustavad auditooriumis Prantsuse Tehnika-ülikoolide esindajad õppimis-võimalusi neis kõrgkoolides. Võimalik suhelda nii prantsuse kui inglise keeles. Täpsem info stendil.
	Esmaspäeval, 17. aprillil kell 8.15 on abituriendid oodatud auditooriumisse, kus õppealajuhataja tutvustab V perioodi õppetöö korraldust, riigieksamikorda ning abiturientidele jagatakse infoleht Abituriendi ERI 2006. Kõikidele abiturientidele on infotunnist osalemine kohustuslik.

	Järgmine infoleht ilmub 17.aprillil. 





