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Juhtkond tänab õpetaja
	Ülle Seevrit õpilasfirma konkursil osalenud õpilaste juhendamise eest;
	Aare Ristikivi õpilaste uurimustööde eduka juhendamise eest.

Olümpiaadid ja võistlused
	2. mail toimusid pranglimise (peast 

arvutamise) maailmameistrivõistlused. Meie õpilaste tulemused :
NOORMEHED (14 osavõtjat)
1. Imre Purret 12.a
6. Tarmo Pilt 12.a
NEIUD (15 osavõtjat)
3. Kristin Jesse 10.a
4. mail toimus õpilaste teadustööde 
riikliku konkursi lõpetamine. I auhinna vääriliseks tunnistati Riinu Ots (12.b) tööga „Suitsujoa termilise tõusu mõju õhusaaste leviku arvutusele põlevkivielektrijaamade näitel” (juhendaja Marko Kaasik), lisaks valiti ta Eestit esindama /London International Youth Science Forum/´il. II auhinna ja Eesti noorte teadlaste Akadeemia eripreemia pälvisid Ants Siim ja Karl Haljasmets (12.d) tööga „Karlova asundus ja selle liitumine Tartu linnaga” (juhendaja Aare Ristikivi). 
	9. mail toimus ajalooalaste uurimus-

tööde võistluse presidendi auhindadele lõpetamine. Ants Siim ja Karl Haljasmets (12.d) eelpool nimetatud tööga ning Merike Reiljan (12.d) tööga „Millised olid linnalaste mänguasjad Eesti vabariigiaegsetel aastatel 1918-1940?“ (juhendaja Aare Ristikivi) said raamatupreemia.
	Virtuaalklassi 7. arvustuste võistlusel 

pälvis II koha ja Ungari Instituudi eripreemia Helge Lilleorg (12.d) tööga "Usk tagab igavese lootuse, millega inimesed neetud on" ning ära märgiti Kadri Rood (11.e) arvustusega "Luule, mis äratab".
	Merilin Väärtnõu ja Eeva Metsalu 
(11.e) pälvisid võistlusel "Eesti parim õpilasfirma" žürii erilise tänu ning on kutsutud peaminister Andrus Ansipi vastuvõtule.

Õppetöö 
	Tähelepanu abituriendid! 
Jälgige tunniplaani muudatusi alates 13. maist! Uus plaan on stendil 12.05.
	Kolmapäeval, 13. mail viibib 

õp. A. Ristikivi REKKis nõupidamisel.
Muudatused tunni- ja ruumide plaanis:

E 11.05.
10.a	5.-6. tund füüsika pr. õp. M. Reemann – laborisse pääseb varuuksest 
11.b	7.-8. tund füüsika õp. M. Reemann - 144
11.d	5.-6. tund muusika õp. Ü. Keerberg - aula
R 15.05.
Matemaatika riigieksam toimub ruumides 220, 221, 217, 213, 225 ja 227. Eksamikomisjoni kuuluvad õp. K. Ojaveer, E. Timak, S. Oks, H. Kiisel, M. Hommik, M. Matto, M. Reemann, K. Rootsi, H. Pähno, D. Kubi, A. Tartu, Ü. Roostoja, M. Hildebrandt, Ü. Hüva.
Alates kella 10st ei helise koolikell, eksamiruumide ees olevad koridorid on läbikäiguks suletud. III korruse inglise keele klassidesse pääseb läbi õpilaste puhkeruumi. Tundide ajad on muudetud, kõik 10.-11. klasside õpilased söövad pärast 2. tundi. Kell 12.00-12.45 lõunatavad ainult matemaatika riigieksamit sooritavad õpilased.
Tundide ajad reedel, 15.05:
1.-2. tund 	8.10 – 9.40
	söögivahetund (10.-11. kl.)
3.-4. tund	10.20 – 11.50
5.-6. tund	12.00 – 13.30
7.-8. tund 	13.40 – 15.10
Muudatused tunni- ja ruumide plaanis:
10.a	1.-2. tund füüsika õp. S. Oks – 202
	5.-6. tund keemia õp. E. Paabo - 139
10.b	1.-2. tund füüsika õp. S. Oks – 202
	3.-4. tund ajalugu õp. K. Punga – 144
	5.-6. tund matemaatika õp. L. Jõgi - 135
10.c	1.-2. tund muusika õp. Ü. Keerberg – aula (vajadusel 102)
	3.-4. tund keemia õp. E. Paabo – 139
11.a	3.-4. tund matemaatika õp. L. Jõgi - 135
11.b	1.-2. tund matemaatika õp. H. Kiisel – 135
	5.-6. tund muusika õp. Ü. Keerberg – aula (vajadusel 102)
11.d	3.-4. tund bioloogia õp. A.-L. Jõgi - 202
	5.-6. tund füüsika õp. M. Kask – 202
	IV perioodi järelarvestused toimuvad 

järgmise graafiku alusel:
E 11.05. kell 15.45 
Keemia (õp. H.Pähno, E.Paabo) – 217
Geograafia, bioloogia (õp. Ü. Seevri, S.Kaarna) – 227
Eesti keel (õp. T.Pluum) - 102
T 12.05. kell 15.30
Inglise keel (kõik inglise keele õpetajad) – 312
Ajalugu, ühiskonnaõpetus (õp. A. Ristikivi) – 141
Eesti keel (õp. A.Salo) - 107
K 13.05. 
kell 15.30 kunst (õp.P.Beier) - 203
kell 15.45 ajalugu (õp. K.Punga) – 144
Neljapäeval, 14. mail algusega kell 15.45 saavad ruumis 221 sooritada järelarvestusi õpilased, kellel langesid kahe järelarvestuse ajad kokku. Sellisel juhul tuleb õpilasel 
	kindlasti sooritada suuline arvestus õigel ajal;

valida aine, milles sooritab järelarvestuse ettenähtud ajal;
teavitada teise aine õpetajat kokkulangevusest, paludes luba sooritada järelarvestus 14. 05.
14. mail 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.
Teated
	Tallinna Tehnikaülikool pakub 

treffneristidele suvepraktika võimalust TTÜ laborites. Suvepraktika toimub augustis, Tallinnas. Praktika on suunatud 11. klasside õpilastele ja neile 12. klasside õpilastele, kes jätkavad oma õpinguid sügisest TTÜ-s. HTG-l on 5 praktikakohta. Kiirustage nime kirja panema, kes ees see mees! Õpilasi registreerib Anna-Liisa Jõgi.
	12. mail kell 15.40 esineb ruumis 141 vilistlane Ken Ird, kes räägib 18. sajandi kohtuprotokollidest. Juttu tuleb väga erinevatest teemadest alates eestlaste moraalist kuni eesnimedeni. Ajalooring ootab kõiki huvilisi kuulama!
	Teisipäeval, 12. mail toimub viimane

klassidevaheline mälumäng. Täpsem info koolimaja seintel!
	Kolmapäeval, 13. mail kell 16.00 on 

laululaval Tartu laulupeo eelproov tantsijatele!
	Direktor Ott Ojaveer osaleb 13. mail 

Otepääl HTM-i töörühma töös.
	Reedel, 15. mail kell 18.00 algab 

koolimajas lauljate ja tantsijate õhtu, kus pärast ühist esinemist ning võetakse mõõtu saalihokis.
	Esmaspäeval, 18. mail kell 16.00 on ruumi 204 oodatud kõik klassivanemad ja õpilaskogu liikmed selle õppeaasta viimasele klassivanemate ümarlauale.




Sport
	Teisipäeval, 12. mail kell 10.35 - 11.00 

ja 11.45 - 12.15 on võimla riietusruumides aasta jooksul sinna unustatud asjade väljapanek. Tule ja leia oma kadunud asi!
Raamatukogu info
	Vandeadvokaat Margus Lentsius kinkis

koolile raamatu "Eesti Advokatuuri ajalugu 1919 - 1994".
	Reedel, 8. mail Paldiskis Scoutspataljonis ekskursioonil käinud õpilastele kingiti raamat "SCOUTSPATALJON LOOMISEST TAASSÜNNINI - 85". Mõlema teosega saab tutvuda kooli raamatukogus

Konkursid ja võistlused
	Mai lõpus toimub Internet Problem 

Solving Contest (IPSC), mis on rahvusvaheline online ülesannete lahendamise võistlus kuni kolmeliikmelistele võistkondadele. Võistlus toimub inglise keeles ja on sobiv väljakutse nutikatele treffneristidele. Rohkem infot aadressilt: http://ipsc.ksp.sk/ Huvi korral pöörduge õpetaja Anneli Mägi poole. Kiire registreerimise eest on võimalik boonust saada!

