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Juhtkond tänab
	Õpetaja Priit Parisood, Kristiina Pungat, Anneli Saarvat ja Age Salo õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö
	Alates 6. maist toimuvad kehalise kasvatuse tunnid TÜ staadionil.
6.-12. maini toimub III korruse inglise keele klassiruumides 308, 309 ja 312 inglise keele riigieksami suuline osa. Nimetatud ajavahemikul on õpilaste puhkeruum avatud vaid eksaminandidele.

Järgmine tehnoloogia kursus 11.a ja 11.b klassi õpilastele toimub neljapäeval, 8. mail kell 15.45. Veetehnoloogia ruumis 225 ja Mets ja matemaatika ruumis 141. Kursusel Mets ja matemaatika osalejad sõidavad Järvseljale neljapäeval, 15. mail, mitte 8. mail nagu eelnevalt teatatud. Väljasõit kooli juurest kell 15.45.
Kursuse „Mets ja matemaatika“ edukaks lõpetamiseks on kaks valikut. Õpilane teeb kaasa metsaretke 12. mai pärastlõunal (vt retkekirjeldust oma meililt) või saab raamatu ühest Eesti metsanduse suurkujust (näiteks Heino Teder, Paul Reim, Teodor Kriugul jne). Tuleb tutvuda selle raamatuga ja vastata kirjalikult küsimustele. Valik tuleb teha 8. maiks ja sellest teada anda Juhani Püttsepale kirjalikult (juhani@emu.ee).
	IV perioodi järelarvestused toimuvad 6.-10. maini.

teisipäev, 6. mai
kell 15.45 ajalugu õp A. Pettai (144)
kell 15.50 eesti keel õp L. Tepp ja T. Pluum (102)
kolmapäev, 7. mai
kell 14.15 füüsika õp J. Paaver (213)
kell 14.15 prantsuse keel õp T. Niitvägi-Hellamaa (309), samal ajal märgib õpetaja matriklitesse IV perioodi hinded.
kell 15.40 matemaatika õp H. Kiisel ja õp E. Timak (139)
kell 15.45 ajalugu ja ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi (141)
kell 15.45 matemaatika õp Ü. Hüva (136)
kell 15.50 kunstiajalugu õp P. Beier (203)
neljapäev, 8. mai
kell 14.15 vene keel õp O. Titova (301/302)
kell 15.40 bioloogia ja geograafia (225)
kell 15.45 keemia õp E. Paabo (217)
kell 15.45 füüsika õp S. Oks (202)
kell 15.45 eesti keel õp A. Salo (107)
laupäev, 10. mai
kell 11.00-15.00 12. klassi matemaatika järelproovieksam – 135.
	V perioodi esimene õnnetund (90 minutit) toimub reedel, 9. mail kell 15.45 ruumis 221. Osalemiseks saab registreeruda kooli kodulehel kuni 7. maini.

Õnnetunnis on võimalus järelarvestust sooritada õpilastel, kellel langesid kahe järelarvestuse ajad kokku. Sellisel juhul tuleb õpilasel kindlasti sooritada õigel ajal suuline arvestus; valida aine, milles ta sooritab järelarvestuse ettenähtud ajal; teavitada teise aine õpetajat kokkulangevusest ning paluda luba sooritada järelarvestus selles aines 9. mail.
Järelarvestusi saavad 9. mail sooritada ka õpilased, kes väga mõjuval põhjusel (haigus) ei saanud õigel ajal järelarvestusele tulla. Puudumise põhjusest ning järelarvestuse sooritamise soovist tuleb eelnevalt aineõpetajat informeerida.
	Õpilastel, kellel on õppeaasta vältel ebaõnnestunud mõne kursuse arvestus või soovivad nad oma tulemust parandada, on võimalus sooritada kordusarvestus. 12. klassi õpilased sooritavad kordusarvestusi 26.-30. maini, 10.-11. klassi õpilased 16.-18. juunini. Kordusarvestust sooritada soovijatel ja 12. klasside õpilastel, kes soovivad mõne kursuse hinnet parandada, tuleb esitada õppenõukogu nimele avaldus. Avalduste blankette saab alates 6. maist kooli kantseleist sekretärilt või valvurilt. Avaldusel peab olema aineõpetaja arvamus ning allkiri. Täidetud avaldus tuleb esitada õppealajuhatajale hiljemalt 19. maiks. Õppealajuhataja A. Punga puhkusel viibimise ajal (12.-18.05) viia avaldused õpetajate toa (208) laual olevasse kasti.

Abiturientidele
	Matemaatika konsultatsioonid toimuvad

12.a (õp Ü. Hüva)
teisipäev, 6. ja 13. mai 3. tund ruumis 136
kolmapäev, 7. ja 14. mai 2. tund ruumis 136
neljapäev, 8. mai 2. tund ruumis 136
12.b (õp H. Kiisel)
teisipäev, 6. ja 13. mai 2. tund ruumis 135
kolmapäev, 7. mai 1. tund ruumis 135
esmaspäev, 12. mai 3. tund ruumis 135
12.c (õp K. Orav-Puurand)
teisipäev, 6. ja 13. mai 2. tund ruumis 227
kolmapäev, 7. ja 14. mai 4. tund ruumis 202
neljapäev, 8. mai 3. tund ruumis 202
12.d (õp K. Orav-Puurand)
teisipäev, 6. ja 13. mai 3. tund ruumis 227
kolmapäev, 7. ja 14. mai 2. tund ruumis 225
neljapäev, 8. mai 4. tund ruumis 202
12.e (õp K. Orav-Puurand)
teisipäev, 6. ja 13. mai 4. tund ruumis 227
kolmapäev, 7. ja 14. mai 1. tund ruumis 225
neljapäev, 8. mai 1. tund ruumis 227
	Koolieksamite konsultatsioonid toimuvad 

7. mail 5. tunni ajal kell 14.25-15.40
õp. A. Mägi – 206, 
õp. S. Oks – 213, 
õp. K. Punga – 144, 
õp. A. Ristikivi – 141, 
õp. Ü. Seevri – 227
7. mail 3. tunni ajal kell 11.15-12.30
õp. A. Salo – 107, 
õp. H. Tering – 110, 
õp. T. Pluum – 141
8. mail 5. tunni ajal kell 14.25-15.40
õp. S. Kaarna – 225 
õp. E. Paabo – 217
6. ja 12. mail 5. tunni ajal kell 14.35-15.50 
õp. T. Jürgenstein – 203, 
õp. H. Pähno – 216
	Klassijuhataja infotund, millest on kõik abituriendid kohustatud osa võtma, toimub teisipäeval, 13. mail.

12.a – pärast 3. tundi ruumis 136
12.b – pärast 2. tundi ruumis 135
12.c – pärast 2. tundi ruumis 227
12.d – pärast 3. tundi ruumis 227
12.e – enne 4. tundi ruumis 102
Muudatused ruumi- ja tunniplaanis
	Remonditööd eesti keele ja matemaatika klassiruumides (105 ja 136) on lõpetatud. Alates 7. maist toimuvad 11.a ja 11.b klassi matemaatikatunnid (õp. Ü. Hüva) ruumis 136 ja 10.d ning 10.e kirjandustunnid (õp. H. Tering) ruumis 105.

Tundide asendused seoses inglise keele riigieksami suulise osaga.
kolmapäev, 07.05
10.a	3. tund inglise keel õp H. Köhler – 225
10.b	1. tund inglise keel õp K. Rootsi rühma tundi asendab õp. M. Hildebrandt – 203, õp H. Köhleri rühma tund toimub ruumis 227
10.c	1. tund inglise keel õp M. Savi rühma tundi asendab õp M. Hildebrandt – 203, õp H. Köhleri rühma tund toimub ruumis 227
10.d	1. tund inglise keel õp H. Köhleri rühma tund toimub ruumis 227
10.e	3. tund inglise keel õp H. Köhler – 225
11.a	4. tund inglise keel õp M. Savi rühma tundi asendab õp. Ü. Roostoja – 308, õp H. Köhleri rühma tund toimub ruumis 225
11.b	2. tund inglise keel õp. M. Savi rühma tundi asendab õp H. Köhler – 203
11.c	2. tund inglise keel õp M. Savi rühma tundi asendab õp H. Köhler – 203, õp E. Hundi rühma tund toimub ruumis 220
11.d	2. tund inglise keel õp M. Savi rühma tundi asendab õp H. Köhler – 203
11.e	4. tund inglise keel õp. M. Savi rühma tundi asendab õp Ü. Roostoja – 308, õp H. Köhleri rühma tund toimub ruumis 225
neljapäev, 08.05
10.a	1. tund inglise keel õp H. Köhleri ja õp E. Hundi rühma tundi asendab õp Ü. Roostoja - 220
10.b	3. tund inglise keel õp H. Köhleri ja õp E. Hundi rühma tundi asendab õp M. Hildebrandt – 220
3. tund saksa keel õp A. Roots – 204
10.c	3. tund inglise keel õp. H. Köhleri ja õp E. Hundi rühma tundi asendab õp M. Hildebrandt – 220
3. tund saksa keel õp A. Roots – 204
10.d	3. tund inglise keel õp H. Köhleri ja õp E. Hundi rühma tundi asendab õp M. Hildebrandt – 220
3. tund saksa keel õp A. Roots – 204
10.e	1. tund inglise keel õp H. Köhleri ja E. Hundi rühma tundi asendab õp Ü. Roostoja –- 220
11.a	4. tund inglise keel õp H. Köhleri rühma tundi asendab õp K. Rootsi –220
11.b	2. tund saksa keel õp A. Roots – 204
11.c	2. tund saksa keel õp A. Roots – 204
2. tund inglise keel õp E. Hundi rühma tundi asendab õp K. Rootsi – 141
11.d	2. tund saksa keel õp A. Roots – 204
11.e	4. tund inglise keel õp H. Köhleri rühma tundi asendab õp K. Rootsi – 220
esmaspäev, 12.05
ladina keel	1. tund jääb ära, tund toimub reedel, 16.05 kell 14.25 ruumis 312
10.a	5. tund inglise keel õp K. Ojaveeri ja õp M. Hildebrandti rühma tundi asendab õp M. Savi – 220, õp H. Köhleri rühma tund toimub ruumis 105
10.b	3. tund inglise keel õp K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp E. Hunt – 220, õp H. Köhleri rühma tund toimub ruumis 105
10.c	3. tund inglise keel õp K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp E. Hunt – 220, õp H. Köhleri rühma tund toimub ruumis 105
10.d	3. tund inglise keel õp K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp E. Hunt – 220, õp H. Köhleri rühma tund toimub ruumis 105
10.e	5. tund inglise keel õp K. Ojaveeri ja õp M. Hildebrandti rühma tundi asendab õp M. Savi – 220, õp H. Köhleri rühma tund toimub ruumis 105
11.a	2. tund inglise keel õp K. Ojaveeri ja õp M. Hildebrandti rühma tundi asendab õp E. Hunt – 220, õp. H. Köhleri rühma tund toimub ruumis 105
11.b	4. tund inglise keel õp K. Ojaveeri ja õp M. Hildebrandti rühma tundi asendab õp H. Köhler – 202
11.c	4. tund inglise keel õp K. Ojaveeri ja õp M. Hildebrandti rühma tundi asendab õp H. Köhler – 202
5. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/P. Parisoo. Reedel, 16. mail tundi ei toimu.
11.d	4. tund inglise keel õp K. Ojaveeri ja õp M. Hildebrandti rühma tundi asendab õp H. Köhler – 202
11.e	2. tund inglise keel õp K. Ojaveeri ja õp M. Hildebrandti rühma tundi asendab õp E. Hunt – 220, õp H. Köhleri rühma tund toimub ruumis 105
Teated
	Täna, 6. mail 5. tunni ajal toimub 11. klassi õpilastele aulas Tartu Ülikooli professori Raul Eametsa loeng. Loengust osavõtt on kõigile 11. klassi õpilastele kohustuslik.
	Täna, 6. mail kell 16.00 ootab ajalooring kõiki ruumi 141 vaatama 2013. aastal Hardi Volmeri käe all valminud filmi „Elavad pildid“.

Täna, 6. mail kell 16.00 peab Tartu Ülikooli professor Karl Pajusalu loengu „Kas on mitu eesti keelt?“. Loeng toimub Philosophicumi ringauditooriumis (Jakobi 2, Tartu). Loeng on populaarteaduslik ega eelda spetsiifilisi grammatikateadmisi. Huvilised treffneristid on oodatud!
	Kevadkontserdi peaproov ülikooli aulas algab lauljatele täna kell 16.00 ja tantsijatele kell 17.30.
Kolmapäeval, 7. mail külastab kooli Tartu sõpruslinna Greifswaldi linnavolikogu aseesimees.
	Kooli kevadkontsert toimub reedel, 9. mail kell 18.00 Tartu Ülikooli aulas. Pääsmeid saab osta huvijuhi käest kuni 8. maini. Pilet maksab kaks eurot.

Reedel, 9. mail jäävad ööakadeemiasse 10.d klassi õpilased ja nende klassijuhataja Mall Matto.
Esmaspäeval, 12. mail toimub Jaani kiriku ees 11. klasside pildistamine järgmistel kellaaegadel:
kell 12.25 - 11.a
kell 12.30 - 11.b
kell 12.35 - 11.c
kell 12.40 - 11.d
kell 12.45 - 11.e
	Järgmisel õppeaastal alustab Hollandi õpilasvahetusprojekt uut hooaega. Seega otsitakse projektis osalemisest huvitatud õpilasi. Projekti üritused toimuvad sügisel Eestis ja kevadel Hollandis. Partneriks on Merletcollege Hollandist. Projektinädala raames tutvustatakse külalistele meie kooli, riiki ja traditsioone. Täpsemad tegevused sõltuvad projektis osalevate õpilaste pealehakkamisest ja loomingulisusest. Projekt annab hea võimaluse suhelda inglise keeles, tutvuda teise riigi ja kultuuriga ning osaleda aktiivselt ürituste planeerimisel ja läbiviimisel. Projektis osalemise tingimused:

- oled praegu 10. klassi õpilane ja õpid inglise keelt;
- elad vanematega Tartus või Tartu lähiümbruses ning saad majutada külalist;
- oled nõus kinni maksma külalise Eestis viibimisega seotud kulud ning enda bussi- ja lennupiletid Hollandisse sõiduks. Huvilistel palutakse registreeruda hiljemalt 16.05.2014 aadressil http://bit.ly/16j4u86. Täpsem info õpetaja Olga Titovalt või Kerli Orav-Puurannalt.
	Alates teisipäevast, 6. maist remonditakse koolimaja Jaani kiriku poolseid välisaknaid. Välisaknad võetakse eest ning asendatakse ajutiselt kilega.

Olümpiaadid ja võistlused
	Simmo Saan (11.b) on arvatud rahvusvahelise matemaatikaolümpiaadi Eesti võistkonna liikmeks. IMO 2014 toimub 6.-13. juulini Kaplinnas (LAV).

27. aprillil toimunud lingvistikaolümpiaadi üleriiklikus lõppvoorus saavutas 4. koha (II järgu diplomi) Liis Luude (11.a), 11. koha Elo Maria Pauman (10.b), 14. koha Anu Parvelo (12.a) ja 19. koha Ulla Meeri Liivamägi (12.a). Liis Luude osaleb juulis Eesti võistkonnas rahvusvahelisel lingvistikaolümpiaadil Pekingis.
 E STuudio noortekoor võitis mainekal rahvusvahelisel koorilauluvõistlusel Iirimaal Corkis 11 võistelnud koori seas grand prix. Kooris laulavad ka HTG õpilased ja vilistlased: Kirsika Berit Reino (11.d), Katariina Kisand (11.c), Eneli Maranik (10.e), Laura Eiche (10.a), Kaarel Juurma (12.d), Ants-Oskar Mäesalu, Kaarel Ojakivi, Uku Püttsepp, Alari Lukk, Mark Laane, Jaanus Karlson, Tarvo Metspalu, Karel Vähi.
	15. õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistlusel Eesti Vabariigi Presidendi auhindadele saavutas Merit Müür (12.c) tööga „1949. a. märtsiküüditamine Kadri Müüri loo näitel“ auhinnalise V koha.
	Imelise Ajaloo aprillikuu numbri põhjal toimunud viktoriini tulemused on järgmised: 
1.-2. koht Lembe Kullamaa ja Ly Kuudeberg (11.d); Laura Katrin Leman ja Triin Sellis (12.c); 
3. koht Karita Liivak ja Veiko Lillipuu (12.c). 
Maikuu viktoriin toimub sel korral teisipäeval, 27. mail pärast 3. tundi auditooriumis.
	Rundu rahvatantsu tüdrukud, kelle seas tantsivad treffneristid Kaisa Teele Oja (11.c), Laura Maria Kull (10.b), Britt-Heleen Kandimaa (10.d) ja Isabel Mari Jezierska (10.d), saavutasid võistutantsimises II koha.
Õpilased
	30. aprillil veetsid 10.c klassi õpilased päikeselise päeva Alam-Pedjal: tahvelarvutite juhiste järgi toimetati Selli-Sillaotsa rajal, tuletati 

meelde botaanikatundides  õpitud samblikke, samblaid ja erinevates taimerinnetes esinevaid  liike; arutleti ökoloogiateemadel ning  näidati oma mõttelendu loovtööde kokkupanemisel. Täname  juhendajaid Erle Tüüri, Marek Petersoni ja Helle Konti Tartu Keskkonnahariduse Keskusest toreda ja hariva õuesõppepäeva eest.
Õpetajad
	Õpetaja M. Matto osaleb 8. mail koos õpilastega Tallinna Saksa gümnaasiumis infopäeval, õpetaja Ü. Seevri viibib geograafia vabariiklikul olümpiaadil 9. ja 10. mail ning õppealajuhataja A. Punga on 12.-18. maini korralisel puhkusel.

Sport
	Tartu koolinoorte murdmaajooksu meistrivõistlustel esinesid väga edukalt meie kooli võistkonnad. Esikohakarika võitsid TA, TJ, PJ võistkonnad, PA võistkond saavutas II koha. 500m jooksu ülekaalukad võitjad olid TA vanuseklassis Marilind Reemann (10.a) ja TJ vanuseklassis Laura Ernits (11.a). TA võistkonnas jooksid veel Liina-Mari Roolaht, Kristin Laanberg (10.e), Mari-Liis Mõttus (10.a) ja Elise Metsanurk (10.d). TJ võiskonda kuulusid Juudit Kure Pohhomov (12.a), Kristel Soonets, Margret Zimmermann (12.b), Kristiine Aluvee, Marianne Haug, Liisi Kala (12.c), Jaanika Unt (11.c), Katrina Ojavee (11.e) ja Silvia Luup (10.c). PA vanuseklassi 1000m jooksu võitis Karl Tiit (10.b). Jooksid veel Mark Laasu, Svenno Saan (10.a), Georg Caius Kutsar ja Kristjan Laht (10.b). PJ 1000m jooksus võitis II koha Jaak Joonas Keldoja (11.b) ja III koha Heigo-Elmar Vahesaar (12.b). Võistkonnas veel Hendrik Rull (10.c), Paul Pung (11.b), Kaarel Kree, Taavet Kutsar, Patrick Joan Thomson ja Kristo Valtin (12.b).

Esmakordselt toimunud teatejooksul ümber Viljandi järve võitis meie kooli võistkond II koha Viljandi Gümnaasiumi järel ja August Kitzbergi 
Gümnaasiumi ees. Jooksid Kristel Soonets, Margret Zimmermann, Kadri-Liis Rehtla, Eliisa Valdmaa, Kaarel Kree, Taavet Kutsar, Heigo-Elmar Vahesaar, Patrick Joan Thomson (kõik 12.b), Mirjam Võsaste (10.c) ja Georg Caius Kutsar (10.b). Teatejooksul osales 13 võistkonda.
	Kenn Laas (11.d) pääses Tartu klubi FC Santos mängijana võiduga HÜJK Emmaste üle Eesti karika finaali.


