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Juhtkond tänab
õpetaja Merille Hommikut ja kõiki kunstiringi õpilasi II aastanäituse eest koolimajas.
Eesti Loodusfond ja juhtkond tänavad
Liisa Kübarseppa (10c), Keiti Uibokandi (10c), Marite Promvaldsi (11b), Ardi Tampuud (11b), Silver Engelit (11b), Mait Sarve (11b) ja Villem Koerni (11b), kes käisid reedel, 5. mail Harjumaal Keibu külas õlireostust koristamas.
Õpetajad
02. - 04. 05. osales õp. L. Titova projekti "Kaks keelt kaks võimalust"
raames võõrkeeleõpetajate konverentsil Lätis, Daugavpilsis.
Riigieksamid
	Esmaspäeval, 15.mail toimub ruumides: 221 ja 220 ühiskonnaõpetuse riigieksam. Eksami ajal kella 10.oo – 14.oo on läbikäiguks suletud nimetatud ruumide ees olevad koridorid, ei helise koolikell. Eksamikomisjoni esimees on direktor Ott Ojaveer, liikmed Aare Ristikivi, Siim Oks, Ülle Puusepp, Toomas Jürgenstein ja Anneli Saarva.
	Inglise keele riigieksami suuline osa toimub 8.-12.maini ruumides 308,309 ja 312 individuaalgraafiku alusel.
Õppetöö

Tunniplaani muudatused 8. – 12. maini. PALUN KÕIGIL – NII ÕPETAJATEL KUI KA ÕPILASTEL OLLA HÄSTI TÄHELEPANELIKUD TUNNIPLAANI MUUDATUSTE SUHTES.
12. klasside saksa keele tunnid jätkuvad endistel aegadel kuni 18. maini.
E. 8.05.
10a	5.-6. tund emakeel õp. T.Pluum - 102
	7.-8. tund matemaatika õp. H.Kiisel – 135
10e	5.-6. tund	füüsika õp. S.Oks - 213
12abce	7.-8. tund füüsika eksamikursus õp. M.Reemann – 213
T. 9.05.
10a	3. tund emakeel õp. T.Pluum - 102
10c	1.-2. tund kunst õp. P.Beier – 203
	3. tund inimese-õpetus/matemaatika õp. A.-L. Jõgi/L. Jõgi – 227/202
11a	kooli kell 8.55, 2. tund vene keel/informaatika õp. O.Kornilova/H.Sepp – 301/206
11b	7.-8. tund matem. pr. õp. H.Kiisel - 135
11d	3. tund füüsika õp. S.Oks - 213
11e	1.-2. tund muusika õp. Ü.Keerberg - 220
12abde	5.-6. tund bioloogia eksamikursus õp. U.Kokassaar – 225 – ei toimu reedest tundi
K. 10.05.
10a	5.-6. tund matemaatika õp. H.Kiisel – 135
	7.-8. tund matem. – füüsika pr. õp. H.Kiisel/M.Reemann – 135/212
11a	1.-2. tund füüsika õp. M.Reemann – 213
11b	1.-2. tund matem. õp. H.Kiisel – 135
	5.-6. tund füüsika õp. M.Reemann – 136
11b	kell 15.45 füüsika pr. õp. H.Oks – Tähe 104
12abce	3.-4. tund füüsika eksamikursus õp. M.Reemann – 136
Kõik 12. klassid	3.-4. tund keh. kasv. õp. A.Saarva/P.Parisoo
N. 11.05.
11a	1.-2. tund vene keel/informaatika õp. L.Titova/H.Sepp – 302/206
11b 	5.-6. tund keh. kasv. õp. A.Saarva/P.Parisoo, reedel ei toimu 7.-8. tundi
12abce	1.-.2 tund füüsika eksamikursus õp. M.Reemann - 213
12ce	7.-8. tund kirjanduse eksamikursus õp. H.Tering – 141
Kõik 12. klassid	 3.-4. tund keh. kasv. õp. A.Saarva/P.Parisoo
R. 12.05.
10a 	1.-2. tund keh. kasv. õp. A.Saarva/P.Parisoo
	5.-6. tund ajalugu õp. A.Ristikivi - 102
12abce	5.-6. tund füüsika eksamikursus õp. M.reemann - 203
11a	1.-2. tund vene keel/informaatika õp. O.Kornilova/H.Sepp – 301/206
11e	1.-2. tund prantsuse/vene keel õp. L.Titova/H.Toots – 302/204
10b	3.-4. tund ajalugu õp. A.Ristikivi - 135
10c	3.-4. tund matemaatika õp. Ü.Puusepp – 139 (toimub ka 56 tund)
10d	3.-4. tund ajalugu õp. K.Punga - 144
E. 15.05.
10a	3. tund iseseisev töö õp. E.Paabo - 102
	7.-8. tund matemaatika õp. H.Kiisel – 135
10b	4. tund kunst õp. P.Beier – 203
10c	4. tund muusika õp. Ü.Keerberg – 202, ära jääb 8. tund
12abce	7.-8. tund füüsika eksamikursus õp. M.Reemann – 213
12abd	7.-8. tund kirjanduse eksamikursus õp. A.Salo - 107
Õpetaja A.Saarva tunde asendab õp. P.Parisoo
	Meeldetuletus.
Kolmandat korda arvestust sooritada soovijatel ja 12. klasside õpilastel, kes soovivad mõne kursuse hinnet 	ümber vastata, tuleb esitada avaldused õppenõukogu nimele 19. maiks. Avalduste blankette saab kooli kantseleist, avaldus tuua õppealajuhataja kätte. 

Medalit taotlevatel õpilastel on lubatud ümber vastata kuni kaks kursusehinnet. Kolmanda korra arvestusele ja 12. klasside õpilastel kursusehinnete ümbervastamisele lubamise otsustab õppenõukogu, mis toimub 25.05. kell 15.30.Informatsiooni kolmanda korra arvestustele lubamise kohta saavad õpilased klassijuhatajatelt või aineõpetajatelt. 
	Valikkursuste -  ja eksamisoovid
2006/2007. õppeaasta planee-rimiseks on vaja teada õpilaste riigieksamite valikut ning osavõttu valikainete kursustest. Palun teha 10.-11. klassides küsitlus valikkursuste ning 11. klassidel ka riigieksamisoovide kohta. Need valikud ei ole õpilaste jaoks lõplikud, neid saab järgmisel sügisel muuta. Andmeid palun klassijuhatajatelt tagasi 19. juuniks. 

Lõpliku valiku teevad õpilased sügisel, uue õppeaasta alguses. 
Kooli lõpetamiseks tuleb sooritada 5 lõpueksamit, neist vähemalt kolm peavad olema riigieksamid. Palun 11. klasside õpilastel tabelisse märkida riigieksamite soovid. Need on esialgsed, töö planeerimiseks mõeldud andmed ning nende muutumine on loomulik ja järgmisel aastal kindlasti võimalik. Kirjand on kõikidele kohustuslik, seda ei ole vaja tabelitesse märkida.
Eksami valikuga kaasneb kohustus läbida eksamiks ettevalmistav kursus. 11. klasside õpilased ei pea registreeruma eksamikursustele, küll aga tuleb tähelepanelik olla 10. klasside õpilastel, kui nad soovivad kooli lõpueksamina sooritada matemaatika ja/või ajaloo eksamit.
Humanitaarharu õpilased, kes soovivad sooritada matemaatika riigieksamit, on kohustatud 11. klassi kevadel läbima riigieksamiks ettevalmistava kursuse (matemaatika 10).
Ajaloo 8. kursuse peavad 11. klassi kevadel läbima kõik õpilased, kes soovivad kooli lõpetamisel sooritada ajaloo riigieksamit.
Teated
	Suvel Kreekasse sõitvatel  lauljatel ja tantsijatel palun tuua mai- ja juunikuu osamaksed Uve Saare kätte.
	Teisipäeval, 9. mail algusega kell 15.45 toimub võimlas klassidevaheline võimlemis-võistlus.

10. mail algusega kell 18.00 toimub ruumides 105 ja 107 HTG bridžiturniir, mida korraldavad Kaarel Nummert (11a) ja Kaarel Piip (12c).
11. mail kell 11.45 mängib aatriumis DAVE LUPEN’i bänd USAst. Reedel, 12. mail kell 19.00 toimub nende tasuta kontsert Vanemuise Kontserdimajas.
12. mail kell 18.00 toimub Sadamateatris meie kooli teatri- õhtu. Pääsmeid hinnaga 20 krooni saab osta kantseleist, õpetaja H. Teringu ja huvijuht U. Saare käest. Kohtade arv Sadamateatris on piiratud!
Marketingi ja turismi juhtimisest huvitatud noortele pakub õppimisvõimalust Taani Äri-akadeemia. Täiendavat informat-siooni saab akadeemia prospektist ja rahvusvahelise koolitusprojekti juhilt Anne Katrine Skovenborgilt. E-mail: ask@hsranders.dk
	Esmaspäeval, 15. mail algusega kell 17.00 toimub hoolekogu koosolek. Arutatakse kooli arengukava aastateks 2007 - 2010, õiguskantsleri kirja koolile religiooniõpetuse kohta ja haridusosakonna poolt tehtud teenistusliku järelvalve akti.
	Teisipäeval, 23. mail kell 15.30 toimuvad ruumis 203 HTG Õpilaskogu uue presidendi valimised. Kandidaatidel palume endast teada anda aadressil jatsa@hot.ee.

11.-12. mail viibib õp. A. Roots täiendkoolitusel Tallinna Saksa Kultuuri Instituudis.


