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21. aprill 2009
Juhtkond tänab
HTG INFO
õpetaja Eha Paabot õpilaste
ettevalmistamise eest keemia viktoriiniks.
Vene keele õpetajad tänavad
	11.d klassi õpilasi, kes leidsid arvestuste

nädalal aega esinemiseks vene laulude festivalil Tartu Forseliuse Gümnaasiumis: Martin Nõmm, Mihkel Pajuste, Kadri Peterson, Egle Pääslane, Janno Rossmann, Pauline Rummel, Elisabeth Sinipalu, Lauri Tamm, Hiie-Liin Tamm, Anni Tatsi, Liis Uustal, Karel Vähi, Kaur Kohv, Kärt Krautman, Merilin Lukk.
Olümpiaadid
	8. aprillil toimus vabariikliku keemia-

viktoriini lõppvoor. Esikoha saavutas HTG võistkond koosseisus: Liina Nigu, Linda Rusalepp, Kai Tiitsaar (12.c). Tänud ka teistele osalenud võistkondadele!
Õppetöö 
	V perioodi infominutid toimuvad järgmistes ruumides:

10.a – 203	11.a – 206	12.a – 136
10.b – 202	11.b – 144	12.b – 135
10.c – 139	11.c – 225	12.c – 105
10.d – 227	11.d – 303	12.d – 102
10.e – 141	11.e – 107	12.e – 220
Klasside söögivahetunnid:
pärast 3. tundi lõunatavad 10.c, 10.d, 11.b, 11.d ja 11.e klasside õpilased;
pärast 4. tundi lõunatavad: 10.a, 10.b, 10.e, 11.a, 11.c klasside õpilased.
Palun kõikidel õpilastele lõunatada neile määratud ajal, hoidmaks ära ummikuid sööklas.
Abituriendid lõunatavad neile sobival ajal söökla lahtiolekuaegadel.
	Õpetaja H. Tering on haige. Tema

tundide asendused:
T 21.04. 
10.c	5.-6. tuna informaatika kogu klassil õp. A. Mägi – 303
7.-8. tund jääb ära
10.d	7.-8. tund jääb ära

K 22.04.
10.b	5.-6. tund keh. kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo
	7.-8. tund ajalugu õp. K. Punga – 144
10.c	7.-8. tund jääb ära
10.d	3.-4. tund meedia õp. A. Salo – 102
	5.-6. tund matemaatika õp. E. Timak – 139
	7.-8. tund keh. kasv. õp. A. Saarva/P. Parisoo	
11.c	5.-6. tund ajalugu õp. K. Punga – 144
	7.-8. tund keh. kasv. õp. A. Saarva/P. Parisoo
11.d	5.-6. tund matemaatika õp. L. Jõgi  - 105
	7.-8. tund jääb ära
11.e	3. tund matemaatika õp. E. Timak – 139

N 23.04.
10.c	4. tund isesesisv töö keemiast õp. E. Paabo – 220
11.c 	5.-6. tund ajalugu õp. K. Punga - 105
11.d	1.-2. tund füüsika õp. S. Oks – 213
	5.-6. tund bioloogia õp. A.-L. Jõgi – 227
11.e	3. -4. tund tund keemia õp. H. Pähno – 105

R 24.04.
10.d 	5.-6. tund matemaatika õp. E. Timak – 139
11.e	3.-4. tund matemaatika õp. E. Timak – 139
11.e	kooli 3. tunniks

	Kolmapäeval, 22. aprillil toimub

abiturientidele viimase koolikella aktus. Abiturientidele on see õppetöövaba päev. Tundide ajad on muudetud:
	1.-2.  08.10 – 09.10
	3.       09.20 – 10.05
	10.05 – 10.30 I söögivahetund; toolide sättimine aulas (11.a)
	4.      10.30 – 11.15
	11.15 – 11.40 II söögivahetund
	5.-6.  11.40 – 12.40
	7.-8.  12.50 – 13.50
Kell 13.50 algab aatriumis abiturientide ülesrivistus. VIIMASE KOOLIKELLA AKTUS algab kell 14.00 kooli aulas. Pärast aktust toimuvad klassijuhatajate tunnid, kus abiturientidele antakse kätte lõpualbumid:
	12.a – 135 (Ü. Roostoja)
	12.b – 136 (Ü. Hüva)
	12.c – 225 (S. Kaarna)
	12.d – 202 (T. Pluum)
	12.e – 203 (K. Rootsi)
Kogu lennu pildistamine toimub aulas orienteeruvalt kell 15.30.
	Neljapäeval, 23. aprillil kell 12.15 peab 

professor Rein Taagepera auditooriumis loengu, mille teemaks on reaalteaduste saavutuste võimalikud rakendused sotsiaalteadustes. Eelkõige on loeng mõeldud 12. klassidele, et inspireerida neid eelseisvaks kirjandiks ja erialavalikuks.
	V perioodil toimuvad kehalise kasvatuse 

tunnid Tähtvere pargis. 12. klasside õpilastel on võimalus osaleda kehalise kasvatuse tundides teisipäeviti 12.a – 5.-6. tund, 12.b – 5.-6. või 7.-8. tund, 12.c – 7.-8. tund, 12.d – 5.-6. või 7.-8. tund, 12.e – 3.-4. tund.
Teated
	Direktor Ott Ojaveer osaleb 23. ja 24. 

aprillil Pärnumaal HTM-i töörühma töös.
	Õppealajuhataja Aime Punga osaleb 24. aprillil koolinõunike töökoosolekul Eksamikeskuses.

	25. aprillil on riigieksami tõttu koolimaja 

eksamiga mitteseotud inimestele suletud.
	Esmaspäeval, 27. aprillil toimub 

11. klasside pildistamine (kui ilm vähegi lubab) Jaani kiriku ja koolimaja vahelisel alal järgmiselt:
	kell 11.45 - 11.a
	kell 11.50 - 11.b
	kell 11.55 - 11.c
	kell 12.00 - 11.d
	kell 12.05 - 11.e


Üritused
	V perioodi ülekoolilised üritused: 
22.04. kell 14.00 - viimase koolikella aktus aulas - korraldab 11.a klass

03.05. kell 15.00 - kooliteatri õhtu Genialistide Klubis - näiteringid
05.05. kell 15.30 - aulas direktori vastuvõtt vabariiklikest olümpiaadidest osavõtnud õpilastele 
25.05. - ausambapäev - Õpilaskogu
12.-13.06. - Tartu laulupidu
16.06. kell 8.30 - 10.-11. klasside lõpetamine aatriumis 
20.06. kell 12.00 - 12. klasside lõpuaktus Vanemuise Kontserdimajas 
20.06. kell 19.00 – 00.00 - abiturientide lõpuõhtu koolimajas 
Sport
	HTG mälumänguvõistkond koosseisus 

Madis Hurt (11.b), Siim Rinken (12.a), Kaarel Siim ja Juhan Valge (12.b) saavutas üleriigilise spordimälumängu Bumerang lõppvõistlusel Raplas hinnalise III koha. Finaalis võtsid üksteiselt mõõtu 15 parimat kooli üle Eesti. Õnnitleme meie tublisid kilvareid!
	Tartu koolide karikavõistlustel võrkpallis

saavutas meie kooli naiskond II koha. Võistkonda kuulusid Merlin Paas (12.e), Liis Starkopf, Kädi Böckler, Johanna Rosenthal (11.a), Ellu Krikmann (10.a), Kerttu Lääne  (10.b), Karoliina Kase (10.c), Hannela Ingver, Heike Randlahe ja Erika Värimäe (10.e). Õnnitleme!
	Reedel, 17. aprillil toimus meie kooli 

võimlas juba traditsiooniks kujunenud kohtumine saalihokis HTG ja Lähte ÜG võistkondade vahel. Õpilaste kohtumises õnnestus külalistel tasavägiselt alanud võistlus enda kasuks pöörata tulemusega 11:5. Õpetajate kohtumise võitis meie õpetajate võistkond 8:4.
	Tartus toimunud juunioride MK-etapil 

judos sai Evert Rööpson (11.b) kehakaalus -66 kg hõbemedali. Õnnitleme!
	U-20 klassi Eesti meistriteks võrkpallis tulid Premium 7 võistkonna koosseisus Märt Lellsaar (11.a), Robert Oppar (11.b) ja Martin Tooming (12.a). Õnnitleme!

Toiduraha / Söömine
	Maikuu toiduraha palume maksta 

ülekandega hiljemalt 27. aprilliks 2009.a. Koolitoidu maksumus mais: tava- ja taimetoit 20 päeva * 18.- = 360.-, poisteports 20 päeva * 25.- = 500.-. Maikuu toidutalonge saab kantseleist 28. - 30. aprillil.
NB! Nüüdsest on võimalik toidult mahavõtmisest teavitada ka e-posti teel aadressil: htg@toidutorn.ee
Kooliarsti teated
	20.-26. aprillil on südamenädal.
Garderoobi juures asuval stendil ja selle juures olevates taskutes on bukletid infoga, kuidas hoida oma süda tervena. Samuti on kõik oodatud med. kabinetti vererõhku ja kehamassiindeksit mõõtma.

Eelteade
	Kooliteatri õhtu toimub sel aastal 

pühapäeval, 3. mail kell 15.00 Genialistide Klubis. Kuna pealtvaatajate kohti on seal ainult 130, siis pääsevad näiteringide meistriteoseid vaatama vaid kiiremad. Pileteid hinnaga 30.- saate osta huvijuhi käest alates 23. aprillist!

