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Juhtkond tänab
Reet Praatsi, Kaia Raigi, Saima Kaarnat, Merille Hommikut, Anneli Saarvat, Georg Aherit, Kristjan Kaske, Priit Parisood ja Aigar Vaigut sügispikniku läbiviimise eest.
Õppetöö
	Teisipäeval, 16. septembril alates kella 12.00 on õp. T.  Jürgenstein ainenõukogu koosolekul.

 Tunniplaanis on järgmised muudatused:
11e 5.-6. tund H. Pähno (keemia) 141
       7.-8. tundi ei toimu
10d 5.-6. tund A. Saarva/ P. Parisoo (kehaline kasvatus)
        7. –8. tund H. Pähno (keemia) 141
	Seoses õp. Ü. Seevri viibimisega täienduskoolitusel 17.-18. septembrini on tunniplaanis järgmised muudatused:

K 17.09
10b 5.-6. tund M. Reemann (füüsika) 213
N 18.09
10d 5.-6. tund L. Jõgi (matemaatika) 227
7.-8. tund – majandusõpetus – jääb ära
Õpetajad
	Reedel, 12. septembril võttis õp. Alexander Wölffling Tallinnas vastu Saksamaa saatkonna kaudu koolile saadetud õppe- ja ilukirjanduse, mis on mõeldud õpilaste ettevalmistamiseks keelediplomi eksamiks.

Reedel, 12.septembril võttis õp.  Mall Matto osa Riiklikus Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuses toimunud 2004.a saksa keele riigieksami ettevalmistamise töörühmade nõupida-misest. 
Õpilased
	8. septembril lahkus koolist 12d klassi õpilane Lembit Lillenberg.

Alates 15. septembrist  õpib 10e klassis Peeter Puppart, kes kooliaasta esimestel nädalatel viibis Ameerika Ühendriikides.
Sport
	Neljapäeval, 11.septembril TÜ staadionil toimunud Tartu koolide teatejooksude päeval saavutasid HTG jooksjad gümnaasiumide grupis MHG järel II koha.

 20 x 80m pendelteatejooksu võitis HTG. Võistkonda kuulusid Tuuli Haabpiht, Kärt Simre, Triin Viltrop, Sandra Vahi, Krista Noorsalu, Kirsi Masso, Helen Maalinn, Mai Puusepp, Maarja Jekimov, Hanna Jaakson, Piret Jaani, Katrily Purga, Aarne Nirk, Julius Pau, Joonas Russak, Kristo Jaasi, Margus Maantoa, Rasmus Kikas, Mart Ingver, Märt Paal, Andre Pettai ja Arvi Kass.
4 x 400m teatejooksus saavutasid Kärt Simre, Helen Maalinn, Maarja Jekimov ja Hanna Jaakson II koha ning 4 x 800m teatejooksus Mario Luik, Märt Paal, Mihkel Järveoja ja Aarne Nirk IV koha. 
Piknikul toimunud spordi-võistlustel jagati kohad järgnevalt:
- pendelteatejooksus I-II koht 11b ja 11c, III koht 12c
- köieveos olid kolm paremat klassi 11b, 12c ja 10c; külalisvõistlejat kasutanud 12d tulemus paremus-järjestuse selgitamisel arvesse ei läinud. 
"Viimase mehe" jooksus I koht 11c klass, II koht 12a ja III koht 10b; ainsa klassijuhatajana osales jooksus 12c klassi juhataja Ülli Roostoja.
Teated
	Kõigil inglise keelt A-keelena õppivatel 10. klasside õpilastel palutakse tuua töövihiku raha 76 krooni 29. septembriks klassijuhataja kätte.

Kõigil 11. klassidel palutakse koguda kokku keemia töövihiku raha -  47.25.
Täna, esmaspäeval, 15. septembril kell 16. 00 oodatakse auditooriumisse igast 10. klassist viieliikmelist võistkonda osalema viktoriinil “HTG ajalugu”.
Teisipäeval, 16. septembril kell 17.00 toimub kooli hoolekogu koosolek.
Teisipäeval, 16. septembril kell 10.35 autasustatakse auditooriumis piknikul toimunud spordivõistluste ja kunstikonkursi ning kooli ajaloo viktoriini parimaid.
NB! Piknikult naastes leitud bussist punase Christian Diori karbi sees prillid. Küsida huvijuhilt.
	Järgmine ÕOV koosolek toimub teisipäeval, 16. septembril kell 15.30 sotsiaalainete klassis. Kõigil ÕOV-st huvitatud kümnendikel palutakse kohale tulla. 
	Segakoori esimesed proovid on järgnevatel aegadel:

E 15. 09 kell 16.00 – tüdrukud
T 16.09 kell 15.45 – poisid
K 17.09 kell 15.45 – kõik lauljad
Õpetaja Ü. Keerberg ootab kõiki “vanakesi” ja uusi lauljaid.
	10. klasside näiteringi esimene kokkusaamine on kolmapäeval, 17. septembril kell 15.30 aatriumis. Juhendab Mari Nurk.
	Tantsuring (juhendaja U. Saar) hakkab toimuma järgnevatel aegadel:

T 15.30 – 17.30 aulas
N 15.30 –17.00 aulas
Neljapäeviti kell 17.00 – 18.30 on huvilistel aulas võimalik õppida  erinevaid tantsustiile Anita Jugaste juhendamisel.
	Õpetaja M. Hommik ootab kunstiringi (ruum 304) uusi huvilisi esmaspäevast neljapäevani kell 15.30 - 17.00.
Ajalehe “Miilang” uute ja vanade tegijate kokkusaamine toimub esmaspäeval, 15. septembril kell 16. 00 ruumis 107.

Esmaspäeval, 22. septembril kell 11.40 toimub auditooriumis uue HTG almanahhi esitlus. Kuulama ja vaatama on oodatud kõik huvilised.
	25. septembril toimuva tutvumisõhtu tarbeks palutakse kõigil 10. klassidel koguda igalt õpilaselt 5 krooni ja viia 19. septembriks 11c klassi õpilase Jaana Meiesaare kätte. Ka palutakse igal klassil teha tutvumisõhtuks oma klassi tutvustav plakat.
	Informatsiooni Tartu kutsehari-duskeskuse poolt korraldatavate kursuste ja ürituste kohta võib leida  kogu õppeaasta jooksul ajaloo klassi (141) kõrval asuvalt stendilt.
	Tartu M.Reiniku Gümnaasium kuulutab välja kirjutiste konkursi teemal “A.H.Tammsaare ja tänapäeva noor lugeja”. Kõigilt kirjandushuvilistelt oodatakse 23. oktoobriks antud teemast lähtuvaid kirjutisi (kirjandid, esseed, mõtisklused,  luuletused jne). Täpsema pealkirja võib sõnastada ise. Lähem info emakeele õpetajatelt.
	Eesti Luuleklubide Liit on välja kuulutanud luulevõistluse "Kuldne kaseleht 2003". Kõigilt luulehuvilistelt oodatakse mis tahes teemadel võistlusluuletusi (soovitavalt 5-6) 15. oktoobrini aadressil Salme t 12, 10413 Tallinn, Luulevõistlus. Lähem info emakeele õpetajatelt.

Toiduraha (140 kr 2 nädala eest) saab maksta kantseleis esmaspäeval ja teisipäeval. Soodustusega sööjatel ja ka neil, kes tasuvad ülekandega, tuleb talongid välja võtta hiljemalt neljapäeval.

