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Koolipere tänab
	lapsevanem Tiia-Mai Juhkamit, kes annetas kooliraamatukogule raamatuid.

Juhtkond tänab
	õpetaja Ülle Seevrit õpilaste eduka ettevalmistamise eest vabariiklikuks olümpiaadiks.
	Kaarel Siimu 12.b ja Ants Siimu 12.d mälumängu traditsiooni algatamise ja mälumängude korraldamise eest läbi kolme õppeaasta.

Olümpiaadid
	8.-10. mail toimus Saaremaal Kuressaares 

vabariiklik geograafiaolümpiaad. 
Gümnaasiumiastmes oli osavõtjaid 29. Meie parimad olid:
2. Anu-Liis Laar 10.c (I järgu diplom)
3.-4. Agu Bleive 11.d (II järgu diplom)
7. Kristjan Jansons 10.a
8. Mark Gimbutas 12.c
13.Agnes Vask 11.a
Žürii otsusel on septembris toimuva Baltimaade geograafiaolümpiaadi kandidaadid: Anu-Liis Laar, Agu Bleive ja Kristjan Jansons.
	Vabariikliku komisjoni otsusega on arvatud rahvusvahelise bioloogiaolümpiaadi neljaliikmelise Eesti võistkonna koosseisu Mark Gimbutas 12.c, Uku-Laur Tali 10.c ja Madis Hurt 11.b.

Õppetöö 
	Teisipäeval, 19. mail toimub saksa 

keele riigieksam ruumis 220. Eksamikomisjoni kuuluvad õpetajad Ü. Keerberg ja K. Punga. Saksa keele eksami suuline osa toimub kolmapäeval, 20. mail ruumides 301, 302, 303. Eksamit viivad läbi õpetajad M. Matto, A. Roots ja O. Titova.
Esmaspäeval, 25. mail toimub bioloogia
riigieksam ruumides 220 ja 221. Eksamikomisjoni kuuluvad õp. D. Kubi, H. Pähno, P. Beier, S. Kaarna, H. Tering, P. Parisoo.
Alates kella 10st ei helise eksamipäevadel koolikell, eksamiruumide ees olevad koridorid on läbikäiguks suletud. 
	Õpetaja Ü. Seevri viibib õpilastega

õppeekskursioonil neljapäeval, 21. mail ning õpetajad A. Roots, L. Jõgi ja D. Kubi reedel, 22. mail. 
	Õpetaja O. Kornilova intervjueerib 

kolmapäeval, 20. mail kell 9.00 – 9.45 vene keele suulisel eksamil Mart Reiniku Gümnaasiumis.
	Õpetaja H. Kiisel parandab alates 18. 

maist REKKis riigieksamitöid. Tema tunde asendavad 10.b klassis õp. L. Jõgi ning 11.a ja 11.b klassis õp. Ü. Hüva
	Muudatused tunni- ja ruumide plaanis 
19.-25. maini:
T 19.05.
Auditooriumis toimub saksa keele riigieksam.
10.b	1.-2. tund matemaatika praktikum jääb ära, füüsika praktikum toimub

10.d	5.-6. tund meedia õp. A. Salo – 107
11.a	5.-6. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136
11.b	7.-8. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136
K 20.05.
Ruumides 301, 302 ja 303 toimub saksa keele eksami suuline osa.
10.c	1.-2. tund kirjandus õp. H. Tering – 105
	7.-8. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
10.d	1.-2. tund matemaatika õp. E. Timak – 139
	3. tund meedia õp. A. Salo – 107
	7.-8. tund informaatika õp. A. Mägi - 206, õp. L. Jõgi rühma tund jääb ära
10.e	5.-6. tund vene keel õp. O. Kornilova – 309
	7.-8. tund jääb saksa keele grupil ära, prantsuse keele tund toimub
11.a	1.-2. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136
	7.-8. tund matemaatika praktikumi kontrolltöö õp. A. Ristikivi - 135
11.b	3.-4. tund vene keel õp. O. Kornilova – 309, õp. L. Titova – 312
	3.-4. tund - saksa keele gruppide õpilastel iseseisev töö saksa keelest, juures viibib õp. K. Rootsi - 203
	5.-6. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136
11.c	3.-4. tund vene keel õp. O. Kornilova – 309, õp. L. Titova – 312
	3.-4. tund - saksa keele gruppide õpilastel iseseisev töö saksa keelest, juures viibib õp. K. Rootsi - 203
11.d	1.-2. tund vene keel õp. L. Titova (mõlemad rühmad) 135
	4. tund ERNI õp. T. Pluum - 102
11.e	5.-6. tund vene keel õp. L. Titova – 312, saksa keele grupi õpilastel iseseisev töö saksa 	keelest, juures viibib õp. K. Rootsi - 204
N 21.05.
10.b	3. tund füüsika õp. S. Oks – 213
	tund ajalugu õp. K. Punga - 144

10.e	1.-2. tund kirjandus õp. A. Salo – 107
11.a	3.-4. tund kirjandus õp. A. Salo – 136
11.b	1.-2. tund matemaatika praktikum jääb ära, füüsika praktikum toimub
	5.-6. tund kirjandus õp. A. Salo – 107
11.d	5.-6. tund füüsika õp. S. Oks – 139
Geograafia eksamikursus 7.-8. tunni ajal jääb ära.
R 22.05.
10.a	1.-2. tund keemia õp. E. Paabo – 217
	5.-6. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136
10.b	5.-6. tund matemaatika õp. L. Jõgi - jääb ära
10.e	5.-6. tund saksa keel õp. O. Titova - 204
11.a	3.-4. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136
11.b	1.-2. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
E 25.05.
Ruumides 220 ja 221 toimub bioloogia riigieksam.
10.a	4. tund ajalugu õp. T. Kreegipuu – 203
10.c	3. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 102 (vajadusel aula)
11.a	3. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136
11.b	bioloogia tund jääb ära, kooli 3. tunniks
	4. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 102 (vajadusel aula)
11.c	kooli 3. tunniks
	3.-4. tund ajalugu õp. K. Punga - 144
11.d	5.-6. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 139 (vajadusel aula)
11.e	2. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
	Major Tamur Kusnets ootab kõiki 

riigikaitse kursusest osavõtjaid õpetajate toas (ruum 208) teisipäeval, 19. mail kell 12.00, et kursusehinded õpinguraamatutesse kanda.
	Meeldetuletus õpilastele, kes soovivad 

õppeaasta jooksul ebaõnnestunud arvestust korrata – avalduste esitamise viimane päev on 25. mai. Avalduste blankette saab kantseleist valvurilt või kooli sekretärilt. Avaldus tuleb viia õppealajuhatajale.
	Vastavalt kooli õppekavale tuleb kõigil 

humanitaarsuuna õpilastel sooritada praktika. Siiani on praktika toimunud 11.-12. klassis, kuid lõputöö kirjutamiseks on sel juhul sageli aega väheks jäänud. Sel õppeaastal on katseliselt 10.e klassi õpilastel võimalus alustada praktikatööga juba nüüd, 10. klassi kevadel. Igal õpilasel tuleb leida talle sobiv praktikatöö teema ning juhendaja. Täpsemat informatsiooni jagab klassijuhataja Toomas Jürgenstein.
Teated
	20. mail algusega kell 17.00 toimub 

õpetajate toas hoolekogu koosolek. Arutatakse Mauruse stipendiumiga seonduvat, õpilaste pikemaid puudumisi, Tartu linna gümnaasiumiõpilaste seas läbiviidud küsitluse tulemusi ja järgmise õppeaasta 10. klasside komplekteerimist.
	TÜ Tehnoloogiainstituudi seminaride 

sarjas "Teadlaselt ettevõtjale" toimub 22. mail seminar teemal ENERGIA - selle tootmine, muundamine, salvestamine ja säästmine. Seminaril osalemiseks on vajalik eelregistreerimine (www.tuit.ut.ee" www.tuit.ut.ee). Seminarile on oodatud huvilised 11. ja 12. klassidest. Täpsemat infot küsi klassijuhatajalt! 
	Esmaspäeval, 25. mail möödub 12 aastat

Hugo Treffneri ausamba püstitamisest Ülejõe parki Emajõe ääres. Traditsiooniks on saanud, et just sellel päeval pesevad Õpilaskogu liikmed meie kooli asutaja mälestusmärgi puhtaks. Nii on see ka käesoleval aastal. Õpilaskogu liikmetel palutakse pärast 8. tundi koguneda infolaua juurde.
	Avalda oma esimene publikatsioon!
Ajakiri Akadeemiake ootab 1. juuliks kaastöid järgmisesse numbrisse. Vaata ka:

www.akadeemiake.ee. 
Sport
	HTG saalihokimeeskond tuli Tartu noorte meistriks. Kuue võistkonna konkurentsis peetud turniiril võideti alagrupis kommertsgümnaasiumi 7:1 ning võistkonda Pehmed ja karvased 4:1. Poolfinaalis alistati uuesti võistkond Pehmed ja karvased lisaajal 4:3 ja finaalis kunstigümnaasiumi meeskond 2:1. Meie võidukas meeskonnas mängisid Mihkel Gill (10.a), Keijo Lehes (12.a), Henrik Koorits, Karl-Oskar Masing, Priit Marmor (12.c), Karl Haljasmets, Henrik Trasberg (12.d) ja Kristjan Jekimov (12.e). Õnnitleme!

Toiduraha / Söömine
	Juunikuu toiduraha palume maksta

ülekandega hiljemalt 27. maiks. Juuni koolitoidu maksumus: 1. - 5. juuni tava- ja taimetoit 5 päeva*18.- = 90.-, poisteports 
5 päeva*25.- = 125.-; 1. – 10. juuni tava- ja taimetoit 8 päeva*18.- = 144.-, poisteports 8 päeva*25.- = 200.-. Talonge väljastatakse kantseleist 28. ja 29. mail.
Kooliarsti teated
	Kooli meditsiiniõe Stella Nuusti esmaabi 

tund toimub neljapäeval, 21.mail algusega kell 13.55 ruumis 312.
Raamatukogu info
	 Õpikute tagastamine toimub 1.-18. juunini tööpäevadel kell 9.00-14.00. 

16.-17. juunil on raamatukogu suletud. Maikuus tuleb tagasi tuua õppeaasta jooksul laenutatud teatme- ja ilukirjandus. 
NB! Kiiresti tagastada raamatukokku muusikaajaloo õpikud õpilastel, kellel kursus läbitud – teie kaasõpilased vajavad neid!
Konkursid ja võistlused
	Euroopa Noored Eesti büroo järgmine 

projektitaotluste tähtaeg on 1.juunil. Vaata: euroopa.noored.ee.
	18. mail käivitub suur üleriigiline Unicef`i

ja "SCoolest 2009" ühisprojekt - laste ja noorte joonistusvõistlus "Koolis on mõnus..." Täpsem info: www.koolimess.ee
HTG mälumäng
	12. mail toimus HTG mälumängu V ja 

ühtlasi ka viimane osavõistlus sel hooajal. Tulemused olid järgmised:
I koht (60p) - "9 ja pool näppu" (Jüri Mälberg, Priit Lille, Juhan Valge, Mihkel Sarv -12.b)  
II koht (58p) - "Auto" (Tõnis Tasa, Maksim Buldakov, Simmo Stockholm, Taavi Karelson – 12.b)
III koht (55p) - "Pall" (Karmen Kütt, Karl Ehatäht, Robert Oppar, Vahur Steinberg- 11.b)  
III koht (55p) - "Autokuusk" (Priit Piir, Ats Kuldkepp, Paul-Gunnar Loorand - MHG)
V koht (52p) - "Õpetajad" (Toomas Jürgenstein, Siim Oks, Saima Kaarna, Anna-Liisa Jõgi/Age Salo)
Aasta kokkuvõte:
I koht (400p) - "9 ja pool näppu" (Jüri Mälberg, Priit Lille, Juhan Valge, Mihkel Sarv – 12.b) 
II koht (388p) - "Auto" (Tõnis Tasa, Maksim Buldakov, Simmo Stockholm, Taavi Karelson – 12.b) 
III koht (367p) - "Pall" (Karmen Kütt, Karl Ehatäht, Robert Oppar, Vahur Steinberg + Jaak Sõnajalg – 11.b)
IV koht (358p) - "Villased" (Tõnis Tars, Laura Valli, Lille Kurvits, Anu-Liis Laar – 10.c)
V koht (352p) - "3 ja pool lõnga" (Janar Saks 12.b, Johannes Sats, Kristjan Kaljusaar, Ülo Lepik 12.d + Toomas Krips (vilistlane))
VI koht (343p) - "Autokuusk" (Ats Kuldkepp, Priit Piir, Paul-Gunnar Loorand – (MHG)
VII koht (337p) - "12e" (Liisa Jaakson, Liina Pappa, Tiit Loim, Martin Altraja, Tarvo Metspalu)
HTG mälumängu peaauhinnaks on reis Strasbourgi ja osalus 18. septembril toimuval Euroscolal. Reisile said üldvõitja "9 ja pool näppu" ning parim 10. klassi võistkond "Villased". 
Järgmise aastani!

