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Juhtkond tänab
	õpetajaid Saima Kaarnat, Eha Paabot ja Urmas Kokassaart ja Toomas Jürgensteini õpilaste ettevalmistamise eest vabariiklikeks konkurssideks;

õpetajaid Olga Kornilovat, Ljubov Titovat ja Olga Titovat õpilaste ettevalmistamise eest ning 7. aprillil ülelinnalise vene keele konkursi läbiviimise eest meie koolis;
	õpilaskogu fantaasiapäeva ette-valmistamise ja läbiviimise eest.

Õppetöö
	IV perioodi arvestused toimuvad 14.-20. aprillini.

10.b, 10.d, 11.c ja 11.d klassil on IV perioodil kuus arvestust. Seetõttu toimuvad esimesed arvestused juba teisipäeval, 13. aprillil tundide ajal. 
10.b 5.-6. tund muusika arvestus õp. Ü. Keerberg – 220
10.d 7.-8. tund eesti keele arvestus õp. T. Pluum – 102
11.c 1.-2. tund keemia arvestus õp. E. Paabo – 217
11.d 5.-6. tund füüsika arvestus õp. S. Oks – 213
	Arvestuse nädalal toimuvad kehalise kasvatuse tunnid: 

neljapäeval, 15. aprillil 1.-2. tund
esmaspäeval, 19. aprillil 1.-2. tund
	Arvestuste nädalal ei helise koolikell.
	Tundide ajad arvestuste nädalal:

1.-2. tund	  8.15 –   9.45
3.-4. tund	10.15 – 11.45
5.-6. tund	12.15 – 13.45
7.-8. tund	14.15 – 15.45
	Kõikidel õpilastel palutakse arvestuste nädalal säilitada koolimajas (eriti aatriumis) vaikus, et mitte segada koolikaaslaste õppetööd.

Kooli söökla on arvestuste ajal avatud 11.00 – 15.00, reedel 16.04. 10.00-12.30. Lõunatada saab söökla lahtiolekuaegadel, kindlaid söögivahetunde klassidel ei ole.
V perioodi tunniplaan valmib 20. aprilliks.
V perioodil toimub õpioskuste valikaine. Kursusel keskendutakse sellele, mida psühholoogiateadus on õppimise kohta välja uurinud - analüüsitakse enda õppimist ning vaadatakse, kuidas oleks kavalam ja efektiivsem õppida. Kõik huvilised on oodatud! Lisainfo õpetaja Anna-Liisa Jõgilt.
Kolmapäeval, 21. aprillil ilmub järgmine infoleht, toimuvad klassijuhatajate infominutid ning tundide ajad on muudetud: 
1.-2. tund	  8.10 –    9.40
3. tund	  	  9.50 – 10.35
I söögivahetund
4. tund		10.55 – 11.40
klassijuhataja infominutid
II söögivahetund
5.-6. tund	13.30 – 14.00
7.-8. tund	14.10 – 15.40
Õpilased
	11.b ja 11.e klassil oli 8. aprillil sisukas õppepäev Tallinnas. Lisaks KUMU külastamisele tutvuti elamusi ja teadmisi pakkunud ekspositsiooniga "Ajarännak. Tallinn 1219-2219" Kiek in de Köki bastionikäikudes. Õhtul nauditi Eesti Draamateatris etendust "Bulgakoff".

Õpetajad
	12. - 14. aprillini viibivad õppealajuhataja Aime Punga ja direktor Ott Ojaveer õppereisil Helsingis.
	Neljapäeval, 15. aprillil algab kell 15.40 õppenõukogu, kus räägitakse V perioodi töökorraldusest ning riigieksamite läbiviimisest.
	16. aprillil külastavad õpetajad Eesti Maaülikooli õppekompleksi Märjal ning tutvuvad õpilaste edasiõppimisvõimalustega EMÜ-s. 

Olümpiaadid ja võistlused
	31. vabariikliku keemiaviktoriini lõppvoorus saavutas vanemas vanuseastmes I koha HTG võistkond koosseisus Lille Kurvits, Kristiina Kurg ja Laura Valli (kõik 11.c). HTG II võistkond koosseisus Triin Toom, Mari-Ann Lind ja Sigrid Laas (kõik 12.b) saavutas tubli viienda koha.
	Bioloogia vabariiklikul olümpiaadil saavutasid treffneristid järgmised tulemused:

10. klass
1. koht Eva-Lotta Käsper
3. koht Liis Lääts
11. klass
1. koht Uku-Laur Tali
12. klass
1. koht Katrin Kalind
2. koht Kristiina Tomasson
3. koht Madis Hurt
	1. aprillil Tartu Ülikooli Chemicumis toimunud keemia valikvõistluse tulemuste põhjal osaleb 16.-18. aprillini toimuval Balti keemiaolümpiaadil individuaalarvestuses Uku-Laur Tali (11.c) ja Euroopa Liidu VIII loodusteaduste olümpiaadil Göteborgis 11.-19. aprillini Eva-Lotta Käsper (10.c).
	Treffneristid esinesid edukalt üleriigilisel filosoofiaolümpiaadil:

	koht – Anna Smertina (12.c)

	koht – Heiki Ojasild (10.a)

koht – Eveli Verev (12.a)
9. koht – Henrik Habicht (11.e)
	3. aprillil toimusid Viimsis VII Eesti koolinoorte meistrivõistlused mälu-mängus. Keskkoolide arvestuses tuli võitjaks HTG I võistkond koosseisus  Madis Hurt (12.b), Jaak Sõnajalg (12.b), Uku-Laur Tali (11.c) ja Eveli Verev (12.a). Kooli teine esindus koosseisus Lille Kurvits, Anu-Liis Laar, Priit Sulamägi ja Laura Valli (kõik 11.c) platseerus 11. kohale. Küsimused, mille koostajateks olid teiste hulgas vilistlased Ants ja Kaarel Siim, on kõigile huvilistele tutvumiseks üleval Eesti Mälumänguliidu koduleheküljel www.kilb.ee.
	Pranglimise (peast arvutamise võistlus) Eesti meistrivõistluste tulemused:

tüdrukute arvestuses (7.-12. klass)
2. Kristin Jesse 11.a
poiste arvestuses (7.-12. klass)
4. Mihkel Gill 11.a
11. Edgar Tarelkin 10.a
14. Imre Kirikmäe 10.a
Kristin Jesse ja Mihkel Gill on kutsutud pranglimise maailmameistrivõistlustele, mis toimuvad 24. aprillil Riias.
	8. aprillil loeti Alatskivil J. Liivi luulet. Julius Air Kull (10.d) sai preemia veenva esituse eest.

7. aprillil toimus HTG-s vene keele konkurs Tartu linna gümnasistidele. HTG õpilaste kohad olid järgmised:
7. koht - Deniss Denissov (11.b)
9. koht - Anastassia Malkova (10.c)
11. koht - Edgar Tarelkin (10.a)
17. koht - Pavel Vammus (11.b)
20. koht - Alvar Parvelo (11.b)
21. koht - Julia Gljakova (11.b)
Teated
	Teisipäeval, 13. aprillil külastavad kooli USA saatkonna asjur (Deputy Chief of Mission) pr. Karen Decker ja ODC (Office of Defense Cooperation) Chief Lt. Robert Williams. Kell 11.00-11.45 toimub auditooriumis (221) NATO-teemaline presentatsioon, millest võtavad osa 10.a, 10.e ja 11.d klassi õpilased koos inglise keele õpetajatega. Kohal palutakse olla enne kella 11.00.

Teisipäeval, 13. aprillil kell 10.35 on aulas viimase koolikella aktuse lipuvalve proov 12.a ja 11.a klassiga.
	Esmaspäeval, 19. aprillil kell 13.45 on auditooriumis 12. klasside infotund. Õppealajuhataja jagab teavet eksamite, V perioodi õppetöö korralduse ja kooli lõpetamisega seotud küsimuste kohta. Õpilased saavad infolehe Abituriendi Eri 2010. Kõikide lõpuklasside õpilaste osavõtt infotunnist on hädavajalik.

Pärast infotundi jätkub 12.a klassil eesti keele (õp. A. Salo) ning 12.d ja 12.e klassil matemaatika (õp. L. Jõgi) eksamikursus.
	Esmaspäeval, 19. aprillil külastavad kooli Eestis õppelähetusel viibivad Euroopa riikide koolijuhid.

Neljapäeval, 29. aprillil on kõigil, kes läbisid riigikaitse valikkursuse, võimalus külastada Tapa väljaõppekeskust. 
Lisaks kursuse läbinutele saab kaasa sõita veel 15 õpilast. Kõigil õppeekskursioonil osaleda soovijatel palutakse end huvijuht Uve Saare juures 23. aprilliks kirja panna.
	9. aprillil külastas kooli keelenõunik ja Saksa keelediplomi koolide koordinaator hr. Ernst J. Barthelmeh Saksa Liitvabariigi saatkonnast Tallinnas. Vestluses kooli juhtkonnaga andis hr. Barthelmeh ülevaate Saksa keelediplomi eksamitulemustest ja tänas kooli väga hea koostöö ning saksa keele õpetajaid ja õpilasi eksami eduka sooritamise eest.

Saksa keele õpetajad õnnitlevad kõiki keelediplomi eksami edukalt sooritanud õpilasi. Diplomid antakse pidulikult kätte 13. mail Tallinnas. Täpsem informatsioon õpetaja Aive Rootsilt ja Mall Mattolt.
10. aprillil külastasid koolimaja 1960. aasta vilistlased.
Eesti Rahva Muuseum ootab treffneriste 1. mail Raadi pargi korrastamise talgutele. Pane oma nimi klassijuhataja juures kirja! Lisainfo: Anna-Liisa Jõgi
Sport
	Prantsusmaal toimunud Euroopa juunioride meistrivõistlustel bowlingus võistles Eesti koondise koosseisus Ülari Lees (11.a). Võistkonnavõistluse tulemuseks oli 15. koht, Masters turniiril saavutas Ülari 16. koha (110 osalejat) ja individuaalturniiril 27. koha.

Bakuus juunioride MMil vehklemises osales Eesti koondise koosseisus Dmitri Valiulin (11.b).
Eesti noorte välkmale meistrivõistlustel saavutas Moorits Mihkel Muru (10.b) 9. koha.
Reedel, 9. aprillil toimus HTG ja Lähte Ühisgümnaasiumi vaheline sõpruskohtumine saalihokis. HTG õpilased pidid 4:5 tunnistama Lähte õpilaste ülekaalu, meie õpetajad võitsid Lähte kolleege 2:1.
Kooliarsti teated
	Soovijatel on veel võimalus vaktsineerida puukentsefaliidi vastu. Vaktsiin on tasuline.


