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Juhtkond tänab
	õpetajaid Saima Kaarnat, Liis Karo-Astoveri ja Eha Paabot õpilaste võistlusteks ettevalmistamise eest;

kooli näitetruppi UNENÄOKLUBI2.5 ja nende juhendajat Jan Teevetit, kes pälvisid vabariiklikul kooliteatrite festivalil laureaaditiitli;
Saima Kaarnat, Ülle Seevrit ja päevast koristajat Margit Auglat koridorides olevate lillede eest pidevalt hoolitsemast.
Õppetöö
	Täna, kolmapäeval, 16. aprillil kohtub endine Eesti kaitseväe juhataja erukindral Ants Laaneots aulas õpilastega. Ta räägib Venemaa uuest kaitsedoktriinist, olukorrast Ukrainas ja Krimmi okupeerimisest. 4. tunni ajal kuulavad loengut 10. klasside ja 5. tunni ajal 11. klasside õpilased. Loengul osalemine on kohustuslik!
	V perioodi infominutid toimuvad järgmistes ruumides:

10.a - 144	11.a - 206
10.b - 217	11.b - 220
10.c - 225	11.c - 203
10.d - 227	11.d - 202
10.e - 141	11.e - 136
I vahetunnil (pärast 2. tundi) söövad lõunat 10.d, 10.e, 11.a, 11.c ja 11.e klassi õpilased.
II vahetunnil (pärast 3. tundi) söövad lõunat 10.a, 10.b, 10.c, 11.b ja 11.d klassi õpilased.
	V perioodil toimuvad järgmised vabaained:

joonestamine 2 (õpetaja R. Lepiste) – 202
ladina keel 2 (õp. M. Hildebrandt) – 220
psühholoogia 1 (psühholoog T. Ulst) – 221
V perioodi vabaainete esimene tund toimub neljapäeval, 17. aprillil kell 14.25-15.40
Abiturientidele
	Riigieksamite konsultatsioonide ajad:

neljapäev, 17.04
12.a	2. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
3. tund eesti keel õp. T. Pluum - 144
12.b	4. tund eesti keel õp. H. Tering - 203
5. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
12.c	4. tund eesti keel õp. A. Salo - 107
5. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 202
12.d	3. tund eesti keel õp. H. Tering - 203
4. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 202
12.e	3. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 202
4. tund eesti keel õp. T. Pluum - 144
klassijuhataja infominutite toimumise kellaaeg ja koht 
12.a	pärast 3. tundi kell 12.30 – 144
12.b	pärast 4. tundi kell 14.15 – 203
12.c	pärast 4. tundi kell 12.30 – 107
12.d	pärast 3. tundi kell 12.30 – 203
12.e	pärast 3. tundi kell 12.30 – 202
esmaspäev, 21.04
12.a	4. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 144
5. tund eesti keel õp. T. Pluum – 102
12.b	4. tund matemaatika õp. H. Kiisel – 135
5. tund eesti keel õp. H. Tering – 220
12.c	3. tund eesti keel õp. A. Salo – 107
4. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand – 107
12.d	3. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand – 135
4. tund eesti keel õp. H. Tering – 220
12.e	4. tund kell 13.00 eesti keel õp. T. Pluum – 102
5. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 202
klassijuhataja infominutid toimuvad 
12.a	pärast 4. tundi kell 14.05 – 144
12.b	pärast 4. tundi kell 14.05 – 135
12.c	pärast 4. tundi kell 14.05 – 107
12.d	pärast 4. tundi kell 14.05 – 220
12.e	pärast 4. tundi kell 14.05 – 102
	Järgmised konsultatsioonide ajad teatatakse klassijuhataja infominutites esmaspäeval, 21. aprillil. Õppealajuhataja infotund – kogu tõde eksamitest – toimub teisipäeval, 22. aprillil 4. tunni ajal, mitte esmaspäeval, 21. aprillil, nagu on varem teada antud.
	Abituriendid saavad lõunatada kooli sööklas neile sobival ajal.

Praktilised ja uurimistööd
	12. klassidele: UPT tööde viimased kaitsmised sel õppeaastal on 16.-18. juunil. Tööd tuleb kaitsmiseks esitada hiljemalt 21. aprilliks.
	11. klassidele: viienda perioodi jooksul tuleb esitada oma töö mustand, selle kohta tehakse märge matriklisse ning kantakse Moodle’i UPT-15

kursusele kuni 15 punkti. Mustandi esitamiseks ja arutamiseks toimuvad maikuu teisel nädalal (13. ja 15. mail) kohtumised juhendajatega. Palume jälgida uudiseid Moodle’i UPT-15 kursusel ja infolehes.
Teated
	HTG õpilaskogu valis 8. märtsil uue presidendi ja asepresidendi. Uus õpilaskogu president on Kristo Pullerits (10.d) ja asepresident Markus Kuslap (10.d).

Neljapäeval, 17. aprillil kell 12.30 toimub aulas viimase koolikella aktuse lipuvalve proov 12.a ja 11.b klassi õpilastega.
19. ja 20. aprillil toimub meie koolis selle õppeaasta viimane väitluse Eesti meistrivõistluste etapp.
Esmaspäeval, 21. aprillil toimub 10. klasside pildistamine aatriumis järgmistel kellaaegadel:
10.a – 10.40
10.b – pildistamine toimub 12. mail
10.c – 10.45
10.d – 10.50
10.e – 10.55
	Teisipäeval, 22. aprillil kell 18.00 toimub aulas konkurss-ülevaatus kõikidele solistidele, kes soovivad kooli kevadkontserdil või direktori vastuvõtul esineda. Täpsem informatsioon õpetaja Ülle Keerbergilt või Uve Saarelt.

Kooli kevadkontsert toimub sel aastal reedel, 9. mail kell 18.00 Tartu ülikooli aulas. Kontserdil esinevad segakoor „Anima“ lauljad, tantsuansambli “Tantsutallad“ tantsijad ning solistid. Kaheeuroseid kontserdipileteid saab alates 21. aprillist osta kooli huvijuhilt. Kohtade arv on piiratud!
Huvijuht ootab hiljemalt homseks kõikidelt abiturientidelt lapsepõlvepilte.
Alates tänasest, 16. aprillist on klassiruum 105 remondis.
	Reedel, 18. aprillil on koolimaja suletud.

V perioodil ei toimu tunniplaanilist õppetööd 30. aprillil (eesti keele riigieksam), 2. mail ja 5. mail (inglise keele riigieksam).
Olümpiaadid ja võistlused
	Bioloogiaolümpiaadi vabariikliku vooru tulemused: 

12. klasside arvestuses sai Siim Kurvits (12.c) 4. koha ja tunnistati praktikumide parimaks. Kristiine Aluvee (12.c) oli viies. 
11. klasside arvestuses sai Henri Maalmann (11.c) 2. koha ja Jaanika Unt (11.c) 4. koha. 
10. klasside õpilaste seas võitis olümpiaadi Rein Leetmaa, 2. koha sai Johanna Maria Kirss ja 5. koha Karl Jonathan Lellep (kõik 10.c).
Rahvusvahelise bioloogiaolümpiaadi Eesti võistkonna valikvõistlusele on kutsutud Siim Kurvits, Kristiine Aluvee, Jaanika Unt, Henri Maalmann, Rein Leetmaa ja Johanna Maria Kirss.
	35. keemiaviktoriini teises eelvoorus olid tublid kõik neli treffneristide võistkonda. Kahe vooru kokkuvõttes

1. koht HTG-II (Hans Daniel Kaimre, Mikk Kull, Raul Rinken (kõik 11.b)) 
7. koht HTG-I (Jaanika Unt, Rasmus Born, Jaak Kaljula (kõik 11.c) )
9. koht HTG–IV (Triinu Hordo, Silver Kirotar, Daniel Kütt (kõik 11.a)) 
15. koht HTG-III (Ainika Adamson, Merit Müür, Siim Kurvits (kõik 12.c)) 
Vabariikliku viktoriini lõppvooru 23. aprillil on vastavalt juhendile kutsutud kaks esimest HTG võistkonda.
	Õpilasfirma Stashbook (Martin Käärik, Silver Erik Saage ja Silver Kiho (11.e), Joonas Sisask (11.a) ja Ergo Kukk (11.b)) on kutsutud Eesti Õpilasfirma 2014 finaali. Võistlus toimub 23. aprillil Tartus.

Sport
	Reedel, 11. aprillil toimus Lähte Ühisgümnaasiumis kolme kooli (HTG, Lähte ÜG ja Jõgeva Gümnaasium) sõpruskohtumine saalihokis. Meie õpilased pidid Lähtelt vastu võtma kaotuse 8:9, õpetajad võitsid aga nii Lähte õpetajaid 5:4 kui ka Jõgeva õpetajaid 11:3.

Descartes’i Lütseumis toimunud VII Tartu koolide lahtistel karikavõistlustel males saavutas Mirjam Iher (10.b) 82 osaleja seas III koha. 
	V perioodil toimuvad kehalise kasvatuse tunnid Tähtvere pargis.
Söökla teated
	Mai- ja juunikuu (6.05-6.06) toiduraha palume maksta ülekandega hiljemalt 25. aprilliks.

Mai- ja juunikuu koolitoidu maksumus: 
- kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal (6. mai-6. juuni): tava- ja taimetoit 23 päeva x 1.36 eurot = 31.28 eurot, poisteports 23 päeva x 1.80 eurot = 41.40 eurot; 
- kui õpilane ei söö arvestuste nädalal (6.-30. mai): tava- ja taimetoit 18 päeva x 1.36 eurot = 24.48 eurot, poisteports 18 päeva x 1.80 eurot = 32.40 eurot. 
	Kooli söökla ei toitlusta 2., 5. ja 23. mail.

Talonge väljastatakse kantseleist 28. ja 29. aprillil.
Kooliteater annab teada
	2014. aasta vabariiklikult kooliteatrite festivalilt Viimsist toodi koju laureaaditiitel. TeatriprojektUNENÄOKLUBI2.5 esindas Tartu linna kompositsiooniga „Šostakovitši 14. Unenägu“. Lavastaja palub tõusta ja aplodeerida järgnevaile: Rein Leetmaa, Hanna Marii Ilves, Oliver Issak, Kaarel Lott, Reiko Rainer Reinup, Rasmus Rääk, Elise Metsanurk, Andra Tammisto, Nele Marie Tiidelepp, Carlotta Põdra, Maria Hommik ja Karl Allikvee. Lavastaja mainib ka, et noorhärra Teevetile anti lavastaja eripreemia „Head teed!“ (ja tere tulemast!) teatriprojekt UNENÄOKLUBI2.5 tänab neid, kes armastavad teatrit!


Kauneid kevadpühi kogu kooliperele!

