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Juhtkond tänab
	õpetaja Aare Ristikivi, TÜ doktorante Rya Erot ja Kadri Õunapit ning EMÜ vanemteadur Katrin Heinsood õpilaste teadustööde juhendamise eest;
	õpetaja Toomas Jürgensteini, Saima Kaarnat, Olga Kornilovat, Siim Oksa, Madis Reemanni, Ülle Seevrit, Ljubov Titovat ja vilistlast Gea Lepikut õpilaste ettevalmistamise eest konkurssideks;

näiteringide juhendajaid Liisa Tagelit ja Oliver Tauli õpilaste ettevalmistamise eest maakondlikule ja vabariiklikule näitemängufestivalile.
Õppetöö
	Esmaspäeval, 25. aprillil kirjutavad abituriendid lõpukirjandit. 10. ja 11. klassidel sel päeval tunde ei toimu. Eksaminandid pääsevad koolimajja peauksest alates kella 9.00st.

Teisipäeval, 26. aprillil on tundide ajad muudetud, toimuvad klassijuhataja infominutid ning ilmub infoleht.
Tundide ajad 26. aprillil
1.-2. tund	8.10 – 9.40
3. tund		9.50 – 10.35
I söögivahetund
4. tund		11.05 – 11.50
klassijuhataja infominutid
II söögivahetund
5.-6. tund	12.40 – 14.10
7.-8. tund	14.20 – 15.50
Muudatused tundide ja ruumide plaanis
esmaspäev, 18.04
õp. A. Saarva tunde asendab õp. P. Parisoo
11.c klassil tunde ei toimu
kolmapäev, 20.04
11.b	7.-8. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136
11.d	5.-6. tund B-võõrkeel õp. M. Savi – 308, õp. M. Matto – 204, õp. O. Kornilova - 301
neljapäev, 21.04
11.b	5.-6. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
V perioodi töökorraldus
	10. ja 11. klassidel toimub õppetöö tunniplaani alusel kuni 1. juunini. Kuna riigieksamite tõttu on tunniplaanis muudatusi, siis palutakse kõigil õpilastel väga tähelepanelikult jälgida infolehte. 

11.c klassi õpilastel, kellel ei ole valikkursustest osavõtu tõttu võimalik osaleda kehalise kasvatuse tunnis tunniplaanis ettenähtud ajal, saavad kehalises kasvatuses käia kokkuleppel aineõpetajatega esmaspäeval kell 16.00 (noormehed) või teisipäeval kell 16.00 (neiud).
	12. klasside õpilastel on kooli lõpetamiseks vajalikud kohustuslikud kursused läbitud. V perioodil toimub eksamiteks ettevalmistumine individuaaltunniplaani alusel. Valinud riigieksami, on õpilasel kohustus läbida eksamiks ettevalmistav kursus, mille hinnet arvestatakse kooliastmehinde panemisel. Tunniplaan järgnevaks nädalaks (teisipäevast teisipäevani) pannakse stendile igal esmaspäeval.
	V perioodi infominutid toimuvad järgmistes ruumides:

10.a – 135	11.a – 203
10.b – 102	11.b – 107
10.c – 105	11.c – 220
10.d – 136	11.d – 202
10.e – 303	11.e – 217
Tähelepanu! Infominutite ruumid võivad muutuda riigieksamite päevadel. Jälgige infolehes ilmuvaid teateid!
	12. klassidel toimuvad infominutid 18. aprillil ning 2., 16. ja 23. mail. Infominutite ruumid teatatakse infolehes.

Söögivahetunnid V perioodil:
I vahetunnil (pärast 3. tundi): 10.c, 10.d, 11.b, 11.c, 11.d,
II vahetunnil (pärast 4. tundi): 10.a, 10.b, 10.e, 11.a, 11.e.
Abituriendid einestavad neile sobivatel aegadel
	V perioodi valikained 10.-11. klasside õpilastele:

Valikainete tunnid algavad esmaspäeval, 18. aprilli ning toimuvad esmaspäeviti 1. tunni (kell 8.00 – 8.45), neljapäeviti ja reedeti 7. –8. tunni (kell 14.00 – 15.30) ajal.
Ajalugu (eksamikursus) - õp. K. Punga/T. Kreegipuu - 144
Ajalugu (eksamikursus) - õp. A. Ristikivi - 141
Etiketiõpetus - huvijuht U. Saar - 105
Geograafia (eksamikursus) - õp. Ü. Seevri – 107
Joonestamine – õp. L. Jõgi - 202
Matemaatika (eksamikursus) - õp. E. Timak - 139
	10. klasside õpilased, kes on registreerunud 2011. aasta kevadel geograafia riigieksamile, on kohustatud läbima eksamiks ettevalmistava kursuse.

Kõik 11. klasside õpilased, kes soovivad sooritada ajaloo riigieksami, ning humanitaarsuuna 11. klasside õpilased, kes soovivad sooritada matemaatika riigieksami 2012. aasta kevadel, on kohustatud V perioodil osalema valitud eksamiaine esimesel eksamiks ettevalmistaval kursusel.
Teated
	Esmaspäeval, 18. aprillil toimub kooli aulas segakoori viimane proov kontsertmeistriga. Kõikidel lauljatel palutakse kindlasti kohal olla!

Teisipäeval, 19. aprillil ajalooringis räägib M. Reiniku Gümnaasiumi õpetaja Reet Kandimaa Hispaania ajaloost ja ehitusmälestistest ning Hans-Bertrand Mugnier, TÜ prantsuse keele ja kirjanduse külalisõppejõud, kõneleb Päikesekuningas Louis XIV-st. Kõik huvilised on oodatud kell 15.45 ruumis 141.
	Kolmapäeval, 20. aprillil kell 16.00 on segakoori lauljad HTM saalis laulupeo II üldproovil ja kategooriasse laulmisel.
	Neljapäeval, 21.04 kell 13.00 annavad viimase tunni enne lõpukella aktust õpilaste poolt valitud aineõpetajad.
12.a õpetaja Ülle Hüva – 136
12.b õpetaja Kristiina Punga – 144
12.c õpetaja Urmas Kokassaar – 225
12.d õpetaja Aare Ristikivi – 141
12.e õpetaja Priidu Beier – 203
	Lõpukella aktus algab neljapäeval, 21. aprillil kell 14.00 kooli aulas. 

Tundide ajad:
1.-2.	8.10 – 9.10
3.	9.20 – 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
13.50 abituriendid rivistuvad aatriumis (klassijuhataja ees ja klass paari kaupa tema järel).
Pärast aktust on klassijuhatajatund, kus abiturientidele antakse kätte lõpualbumid:
12.a – 202 (P. Parisoo)
12.b – 225 (Ü. Seevri)
12.c – 139 (D. Kubi)
12.d – 141 (A. Ristikivi)
12.e – 203 (T. Jürgenstein)
Lennu pildistamine aulas umbes 15.45.
	Esmaspäeval, 25. aprillil kell 11.00-15.00 ootavad Eesti Ettevõtlike Noorte Koja liikmed 10. ja 11. klasside õpilasi Atlantise konverentsikeskusesse seminarile “Väärtusta tulevikku!”. Registreerimine http://tulevik.jci.ee ja tule ühine meiega Facebookis!

Teisipäeval, 26. aprillil pildistatakse 11. klasse Jaani kiriku ees:
11.45 - 11.a
11.50 - 11.b
11.55 - 11.c
12.00 - 11.d
12.05 - 11.e
	29. aprillil toimub riigikaitseõpetuse kursuse raames õppekäik Kuperjanovi Pataljoni. Kõikidel kursusest osavõtnutel palutakse selle nädala jooksul huvijuht Uve Saarele anda teada oma osalemisest/mitteosalemisest. Õpilastele on sõit ja toitlustus tasuta. Väljasõit 29. aprillil kell 8.00, tagasi Tartus orienteeruvalt 14.00.

18.-24. aprillini on kõigile huvilistele proovimiseks avatud Tartu Ülikooli akadeemilisete võimete testi keskkond. Lisainfo ja link testile: http://www.sh.ut.ee/926048
TTÜ mäeinstituut pakub kahele treffneristile võimalust suvepraktikaks. Lisainfo ja registreerimine Anna-Liisa Jõgi juures.
Kunstitrenn ja näitering kutsuvad helikunsti töötuppa teemal "Kuulamine ja suhtlemine helide teel". Töötoa läbiviijaks on Patrick McGinley, USA helikunstnik, kes elab praegu Tartus. Töötoas osalejatelt ei oodata muusikalist tausta või kogemust, kuid nad peaksid olema valmis osa võtma kõigist neljast kohtumisest ning osalema rühmaharjutustes 26. ja 28. aprillil, 3. mail ja 10. mail 2011 kell 16.00-18.00. Töötuba viiakse läbi inglise keeles, vajadusel tõlge eesti keelde. Osalejate arv on piiratud (12 inimest). Registreeruda palutakse aadressil mjogiste@ut.ee või liisa.tagel@gmail.com
Laupäeval, 16. aprillil külastasid kooli 1954. a. vilistlased.
Õpilased
	10.c ja 12.c klasside õpilased käisid märtsikuu lõpus vaatamas NO99 etendust "The Rise and Fall of Estonia". Etendus paelus nii ainulaadse vormi kui sisuga.

Õpetajad
	Õpetaja Hele Kiisel valiti Eesti Matemaatika Seltsi Koolimatemaatika Ühenduse esimeheks 2011 - 2014.

Kolmapäeval, 20. aprillill kell 11.00 - 13.00 külastavad kooli Riia koolide õpetajad.
Olümpiaadid, võistlused ja konkursid
	Bioloogiaolümpiaadi lõppvooru tulemused:

11. klass
Eva-Lotta Käsper (11.c) II järgu diplom
12. klass
Uku-Laur Tali (12.c) II järgu diplom
Uku-Laur Tali sai TÜ eriauhinna 12. klassi parimatele ainetundjatele, MTÜ Loodusajakiri eriauhinna piiridele tunnetusliku lähenemise eest pälvis Eva-Lotta Käsper. Rahvusvahelise bioloogiaolümpiaadi kandidaatideks on valitud Eva-Lotta Käsper ja Uku-Laur Tali.
	7.-8. aprillini toimunud filosoofiaolümpiaadi vabariiklikus voorus saavutas Helmi-Marie Langsepp (12.d) neljanda ning Henrik Habicht (12.e) 10. koha.

9.-10. aprillini toimus füüsikaolümpiaadi vabariiklik voor. Meie parimad:
10. klass (15 osavõtjat)
8. Priit Välja 10.b
11. klass (20 osavõtjat)
7. Eva-Lotta Käsper 11.c
9. Jaagup Repän 11.a
11. Kaur Karus 11.b
12. klass (25 osavõtjat)
1. Ants Remm 12.a
13. Kristjan Eimre 12.a
14. Kristjan Jansons 12.a
	Kristiina Kurg (12.c) saavutas vabariiklikul keskkonnaalaste uurimistööde konkursil gümnaasiumiastmes II kohta ning on arvatud Eesti esindajaks keskkonnaalaste uurimistööde rahvusvahelisel olümpiaadil INEPO Türgis.

SA Archimedes kuulutas välja õpilaste teadustööde riikliku konkursi preemiad. Kõik kolm konkursil osalenud treffneristi olid väga edukad:
II preemia, SA Archimedese eripreemia ning võimalus osaleda London International Youth Science Forumil - Triin Paabo (12.c) töö „Escherichia coli ribosoomi metüültransferaasi RlmH katalüütiliste aminohapete kindlaksmääramine“ eest;
III preemia - Liisa Pool (12.d) töö „Ingerisoomlaste Eesti kaudu Soome evakueerimine Teise maailmasõja ajal“ eest;
III preemia ja võimalus osaleda Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil 2011 septembris Helsingis - Uku-Laur Tali (12.c) töö „Energiavõsa istutusmaterjali kasvupotentsiaal“ eest.
	Maakondlikul teatripäeval said näitlejapreemia Kaisa Jõgeva (11.c) ja Oliver Taul (12.c).

 Festivalil "Kooliteater 2011, Rakvere" pälvis Hugo Treffneri gümnaasiumi trupp "Theatrum ex Machina" koosseisus Oliver Taul (12.c), Hendrik Türk (12.c), Silver Markus Käppa (12.c), Martin Teder (11.e) ja Kaisa Jõgeva (11.c) lavastuse "MureMurdePunkt" eest eripreemia särava vaimu eest.
26. märtsil toimus Tartus Waldorfturniir, kus HTG võistkond saavutas esimese koha ning 12 kõneleja seas olid meie õpilaste tulemused:
1. koht - Birgitta Ots
2. koht - Klaus-Peeter Ladva
7. koht - Mari-Anne Leškina
	31. märtsil oli HTGs vene keele konkurss Tartu linna gümnaasiumiastme õpilastele.

Meie kooli õpilaste tulemused
1. Dmitri Valiulin 12.b 
6. Deniss Denissov 12.b
7. Anastassija Malkova 11.c
9. Gustav Klimušev 10.a
10. Annika Ganina 10.c
14. Edgar Tarelkin 11.a
	2. aprillil toimus majandusolümpiaadi vabariiklik voor. Kolmekümne kaheksa osavõtja seas sai Oliver Parv (12.e) 14. koha.

Sport
	Alates 18. aprillist toimuvad kehalise kasvatuse tunnid Tähtvere pargis.

Rapla Vesiroosi gümnaasiumis toimunud spordimälumängu Bumerang vabariiklikus finaalis saavutas meie kooli esindus (Hans-Kristjan Kask (12.a), Martin Orumaa, Sven Sabas ja Lauri Tammeveski (12.b)) Loksa gümnaasiumi võistkonna järel II koha.
Tartu koolidevahelisel võistlusel lamades surumises tuli HTG võistkond koosseisus Kristjan Jansons, Evar Raid (12.a) ja Harri Olak (12.d) III kohale. Individuaalselt saavutas Evar Raid II koha.
Reedel, 15. aprillil toimus HTG ja Lähte Ühisgümnaasiumi õpilaste- ning õpetajatevaheline sõpruskohtumine saalihokis. Tulemused: neiud 1:1, noormehed 6:2, õpetajad 5:6. 
Söökla teated
	Maikuu toiduraha palutakse maksta ülekandega hiljemalt 27. aprilliks. Maikuu koolitoidu maksumus:

tava- ja taimetoit 21 päeva  x 1.15 EUR = 24.15 EUR,
poisteports 21 päeva x 1.60 EUR = 33.60 EUR.
	Talonge väljastatakse kantseleist 28. ja 29. aprillil.

Kooliarsti teated
	18.-24. aprill on südamenädal. Kooli meditsiinikabinetis on soovijatel võimalik mõõta vererõhku, saada teada oma kehamassi indeks ja kuulata soovitusi, kuidas hoida süda tervena.
	19. aprillil viibib kooliõde tervist edendaval konverentsil. Kabinet on sellel päeval suletud. 

V perioodi ülekoolilised üritused
20.04 titepäev
21.04 viimase koolikella aktus
26.04 11. klasside pildistamine
28.04 humanitaarpraktika kontsert
29.04 Hugo vaimu päev
29.-30.04 jaapani nädalalõpp
03.05 kunstitrenni aastanäituse avamine
06.05 kooliteatri õhtu
10.05 direktori vastuvõtt
14.-15.05 VI vabariiklik koolinoorte rahvatantsufestival
18.05 klassidevahelise mälumängu finaal
20.-21.05 võitluskunsti laager
25.05 ausambapäev
27.05 kevadkontsert
14.06 10.-11. klasside lõpetamine
21.06 12. klasside lõpuaktus ja lõpupidu

