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Juhtkond tänab
	õp. Toomas Jürgensteini Eleri Kärtneri teadustöö eduka juhendamise eest;

õp. M. Hommikut ja kõiki kunstiringi õpilasi II kunstinäituse avamise eest koolimajas;
õp. Saima Kaarnat õpilaste ettevalmistamise eest viktoriinideks ETV saates „Mine metsa”.
Õppetöö
	Alates 7. maist jäävad ära 12. klasside inglise keele tunnid, saksa keele tunnid toimuvad kuni 21. maini esmaspäeval 2.-3. tund, teisipäeval 1.-2. tund ja kolmapäeval 1.-2. tund. Reedel tundi ei toimu.

12. klasside õpilastel on alates 8. maist võimalus osaleda kehalise kasvatuse tundides esmaspäeviti 5.-6. tunni ajal ja teisipäeviti 3.- 4. ja 7.- 8. tunni ajal.
	7.-10. maini toimub inglise keele riigieksami suuline osa ruumides 308, 309 ja 312. 

Tunni- ja ruumide plaani muudatused 7. – 11. maini seoses inglise keele suulise eksami ja erinevate klasside ning õpetajate õppetööst eemalolekuga:
Esmaspäev, 07.05.
10.b ja 10.d klass koos klassijuhatajate õp. Ü. Hüva ja T. Pluumiga õppeekskursioonil. 
10.a  	7.-8. tund ajalugu õp. M. Käppa - 136 
10.c	5.-6. tund ajalugu õp. M. Käppa - 136 
7.-8. tund - ära jäävad järgmiste õpetajate inglise keele tunnid: 
E.Nõlvak-Donohoe, K. Ojaveer, Ü. Roostoja, A. Tartu. Ülejäänud gruppidel toimub 	A-võõrkeele tund, D. Kubi - 105 
11.b	5.-6. tund kunst õp. P. Beier – 105, ära jääb 7.-8. tund 
11.c	5.-6. tund füüsika õp. M. Kask – 202 
11.d	5.-6. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220

Teisipäev, 08.05
10.b ja 10.d klass koos klassijuhatajate õp. Ü. Hüva ja T. Pluumiga õppeekskursioonil. 
10.a	5.-6. tund ajalugu õp. M. Käppa – 141, ära jääb 7.-8. tund
10.c	4. tund matemaatika õp. E. Timak – 139
5.-6. tund inglise keel (b) õp. A. Tartut asendab õp. D. Kubi – 144
10.e	1.-2.  tund keemia õp. E. Paabo – 217	
3.-4. tund kirjandus õp. A. Salo - 107
5.-6. tund matemaatika õp. E. Timak – 139, ära jääb 7.-8. tund
11.a	3.-4. tund matemaatika õp. H. Kiisel
5.-6. tund bioloogia õp. S. Kaarna – 225
	7.-8. tund jääb ära
11.b	1.-2. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220, ära jääb 7.-8. tund
3.-4. tund ajalugu õp. A. Ristikivi – 102
11.c	3.-4. tund toiduainete tehnoloogia U. Kokassaar – 227
5.-6. tund keh. kasv. õp. A. Saarva/P. Parisoo
7.-8. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
11.d	3. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
11.e	1.-2. tund prantsuse keel õp. H. Toots - 227
5.-6. tund rel. õpetus õp. T. Jürgenstein – 102

Kolmapäev, 09.05.
Õpetaja A. Ristikivi viibib esseekonkursi lõppüritusel, õpetaja Ü. Keerberg on segakooriga võistulaulmisel.
10.a, 10.e	3.-4. tund inglise keel - õp. K. Ojaveeri tundi asendab õp. D. Kubi – 227
3.-4. tund inglise keel - õp. K. Rootsi tundi asendab õp. Ü. Roostoja – 141
10.b	1.-2. tund – matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
11.b	1.-2. tund - ära jääb matemaatika rühmatund, füüsika praktikum toimub
3.-4. tund – matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
5.-6. tund – kirjandus õp. T. Pluum - 102
11.d	3. tund – eesti keel õp. H. Tering - 107

Neljapäev, 10.05.
10.b	1.-2. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
5.-6. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
10.c	1.-2. tund kirjandus õp. T. Pluum - 102
10.d	1.-2. tund kirjandus õp. A. Salo – 107
11.b	1.-2. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
5.-6. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
11.c	5.-6. tund füüsika õp. M. Kask - 217
11.d	5.-6. tund kirjandus õp. A.Salo – 105

Reede, 11.05.
10.c klass koos õpetajate S. Kaarna ja A. Saloga on õppeekskursioonil Vargamäel.
10.e	3.-4. tund ajalugu õp. K. Punga – 202
5.-6. tund keemia õp. E. Paabo – 217
11.e	1.-2. tund keh. kasv. õp. A. Saarva/p. Parisoo
3.-4. tund kirjandus õp. T. Pluum – 107
	Reedel, 11.05. algusega kell 16.00 saavad ruumis 221 sooritada järelarvestusi õpilased, kellel langesid kahe järelarvestuse ajad kokku. Sellisel juhul tuleb õpilasel valida aine, milles ta sooritab järelarvestuse ettenähtud ajal ning teavitada teise aine õpetajat kokkulangevusest, paludes luba sooritada järelarvestus selles aines 11.05. Kindlasti tuleb õigel ajal sooritada suuline arvestus. Samal ajal saavad järelarvestusi sooritada ka õpilased, kes väga mõjuval põhjusel (haigus) ei saanud järelarvestusele tulla. Puudumise põhjusest ning järelarvestuse sooritamise soovist tuleb eelnevalt aineõpetajat informeerida. Õpilasi, kes on koolipäeva jooksul tundidest puudunud, on õpetajatel õigus mitte lubada sel päeval toimuvatele järelarvestustele.

Riigieksamid
Esmaspäeval, 14.05. kell 10.00 – 14.00 toimub ruumides 221, 220, 213 ja 312 ajaloo riigieksam. Sel päeval ei helise koolikell, läbikäiguks on suletud auditooriumi ja füüsika klassi ees olev koridor. III korruse keeleklassidesse pääseb läbi õpilaste puhkeruumi, keemiaklassi vahetult enne tunni algust koos aineõpetajaga direktori kabineti poolse kordori uksest. 12. klasside tunnid toimuvad õpilastele, kes ei ole eksamil. 
Muudatused tunni- ja ruumide plaanis esmaspäeval, 14.05 
Õp. A. Saarva tunde asendab õp. P. Parisoo
10.e	tuleb kooli 3. tunniks
10.b	4. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136
11.c	3. tund füüsika õp. M. Kask – 203
11.b, 11.c, 11.d	5.-6. tund prantsuse keel õp. H. Toots – 105
11.e	füüsika õp. S. Oks – 105
Muutunud on ka infominutite  ruumid 14.05.
10.b	ruumis 200 (aula)
10.c	ruumis 108 (lugemissaal)
12.e	ruumis 301
Sport
Tartu koolide karikavõistlustel indiacas saavutas meie kooli võistkond I  koha. Võidukasse võistkonda kuulusid: Katri Pärna (11.d), Ann Starkopf (11.c), Romet Leopard (11.b), Ats Albre (11.b) ja Karl Haljasmets (10.d). Õnnitleme!
Õpilased
	2007.a. õpilaste teadustööde riiklikul konkursil sai I preemia Eleri Kärtner tööga „Universumi ja elu tekke mõistmisest Hugo Treffneri Gümnaasiumi abituuriumis”.

15.-22. august 2007.a. Horvaatias toimuval rahvusvahelisel infor-maatikaolümpiaadil osalevad meie kooli õpilased Ardi Loot (10.a), Martin Valgur (11.a) ja Ott Tinn (12.b).
26.04. - 01.05. viibisid õp. Ingo Meyer ning 9 õpilast 11. klassidest õppeekskursioonil Berliini ja Dresdenisse. Toimus kohtumine Eesti Vabariigi suursaadikuga ning giidi juhatusel külastati ka  Riigipäeva hoonet. 
	Laupäeval, 5.mail toimus ETV saate "Mine metsa" finaalvõistlus-lindistus. HTG võistkond (Mari Valdur, Harry Vähk, Silvia Käkk ja Taavi Pauskar) võistlesid Elva Gümnaasiumi ja Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumiga ning võitsid!  Saade on eetris 11. juunil. Korraldajate poolt on võitjatele reis Lapimaale.
Õpetaja Saima Kaarna tänab võistlejatele kaasaelajaid, kes meiega neil neljal laupäeval koos Tallinnas käisid ja võistlejaid toetasid.
Teated
	Teisipäeval, 8. mail kell 11.00 on meie koolis Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku 90. aastapäeva tähistamise arutelu. Juubeliüritus toimub 2. juunil nii meie koolis kui ka Jaani kirikus.

Kolmapäeval, 9. mail kell 10.00 algab Haridus- ja Teadus-inisteeriumi saalis (Munga 10) segakooride võistulaulmine.
	Kolmapäeval, 9. mail kell 16.00 toimub auditooriumis käesoleva õppeaasta viimane klassidevaheline mälumäng. Kroonitakse selle aasta üldvõitja, kes saab oma valdusesse rändkarika.
	Kooliteatri õhtu on reedel, 11. mail kell 18.00  Sadamateatris. Pääsmeid (a´ 30.-) saab osta kooli kantseleist ja huvijuhi käest.






