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Õppetöö
	Õpetajad Ülle Hüva ja Age Salo lähevad 12e klassiga 29.09 ekskursioonile.

Nimetatud õpetajate tundide asendused:
R  26.09 
12b 5.-6.tund kirjandus (H.Tering) 107
12d 1.-2 tund kirjandus (H.Tering) 105
E 29.09
10a 4. tund matemaatika(E.Timak) 136
10a 7.-8. tund füüsika kogu klassiga (M. Reemann) 217
10b 3. tund geograafia (Ü. Seevri)  136
10e 2.tund eesti keel (M.Järveoja)  136
10e 5.-6. tund füüsika kogu klassiga (M. Reemann) 217
11c 5.-6 tund keemia (E.Paabo)      107
11d 7.-8. tund bioloogia(S. Kaarna)107
12a 2.tund matemaatika(E. Timak) 107
12b 2. tund füüsika (M. Kask) 213
12c 4. tund kirjandus(M. Järveoja) 107
Õpetajad
	Kooli õppenõukogu ja hoolekogu ühisotsusega esitatakse aasta õpetaja kandidaadiks füüsikaõpetaja Madis Reemann.
	Õpetaja Merille Hommik viibib 26.09 - 3.10 Itaalias Veneetsia biennaalil.

Õpetaja Anneli Saarva on 26.09 täiendkoolitusel.
Õpilased
	11c ja 11d klass tegid 12.-13. septembrini õppeekskursiooni Varga-mäele A. H. Tammsaare ja “Tõe ja õigusega”  seotud paikadesse.
	10. klasside vahelise kooli ajaloo viktoriini võitis 10d, teiseks tuli 10c, kolmandaks 10e, neljandaks 10a ning viiendaks 10b klass. 

Teisipäeval, 16. septembril tehti teatavaks piknikul toimunud kunstikonkursi parimad tööd:
I koht - võistkond Magnetümbioos  tööga “Seeneskoop”
II koht - võistkond Puravikukriitikud tööga “Seeneühiskond”
III koht - võistkond Merineitsid tööga “Üksi, aga ometi koos”
Eripreemiad pälvisid kõige reflektiivsema taiese “Nõiaring” ning kõige Treffneri-kriitilisema töö “Looduse tasakaal” loojad. Täname kõiki osalejaid leidlike ja fantaasiaküllaste tööde eest!
Teated
	Alates 23. septembrist on kooli raamatukogu avatud kella 18-ni esmaspäeviti, teisipäeviti ja neljapäeviti.
	ÕOV töögruppide koosolek toimub teisipäeval, 23. septembril kell 15.30 sotsiaalainete klassis, kõigil asjast huvitatutel palume kohale tulla.

Infot saab stendidelt!
Teisipäeval, 23. septembril kell 15.30 korraldab kooli väitlusring auditooriumis näidisväitluse teemal “Naised on paremad kui mehed”. Vastamisi on treffneristid ja Tartu Ülikooli tudengid.
	Koolilehe “Miilang” toimetuse koosolekud hakkavad toimuma teisipäeviti raamatukogus. Tule ja uuri lähemalt! 
Teisipäeval, 23. septembril kell 18.00 esitleb kooli filmiklubi auditooriumis inglise lavastaja Nicolas Roegi  1973.a. thrillerit “Don’t Look Now”.
	10. klasside tutvumisõhtu algab neljapäeval, 25. septembril kell 18.00 aulas. Tantsupeol hoiavad korda Liile Jõgi ja Toomas Jürgenstein.
	Neljapäeval, 25. septembril kell 15.30 alustab oma tööd multimeedia töögrupp. Kokkusaamine on sotsiaalainete klassis (203). 
Laupäeval, 27. septembril kell 10.00 –15.00 on ruumis 102 kõigil huvilistel võimalus tutvuda rahvusvahelise õpilasvahetus-organisatsiooni Youth For Understanding (YFU) tegevusega.
	Kooli juhtkonna ja humanitaarainete osakonna nõu-pidamine toimub teisipäeval, 30. septembril kell 15.30 õpetajate toas.
	HTG õpilaste keskmised punktisummad 2003. aasta riigieksamitel võrrelduna vabariigi keskmiste tulemustega olid järgnevad:
	     sooritajaid	HTG	vabariik
kirjand            174	79,83	55,21
inglise keel     150	80,86	65,17
saksa keel	 30	80,40	69,75
ajalugu	 	 76	64,88	54,91
matemaatika   101	79,62	53,00
bioloogia	 66	81,56	59,09
keemia	 	 57	81,95	67,61
vene keel	   3	94,67	73,23	
füüsika	 	 13	84,08	68,85
ühiskonnaõpe   61	67,97	55,40



