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Juhtkond tänab
11c klassi õpilasi kümnendate klasside tutvumisõhtu organiseerimise ja läbiviimise eest.
Kiidusõnad
 11c klassilt kõigile kümnendikele, kes tutvumisõhtuks plakati tegid, parim oli 10b klass.
Eelmisel nädalal
Tartu Maavalitsuse poolt korraldatud konkursil valiti HTG Tartumaa koolitussõbralikumaks organisat-siooniks 2003. aastal.
Õpetajad
	Aasta õpetaja tiitli pälvinud füüsikaõpetaja Madis Reemann on Tartu linna esindajana kutsutud 4. oktoobril haridus-ja teadusminister Toivo Maimetsa vastuvõtule.

Õpetaja Merille Hommik viibib 26. septembrist 3. oktoobrini Itaalias.
Õpetaja Eha Paabo on kolmapäeval, 1. oktoobril alates 4. tunnist riikliku eksamikeskuse nõupidamisel.
Õpetajad Liile Jõgi ja Ülle Hüva lähevad 30. septembril 10b klassiga ekskursioonile.
Õppetöö
Muudatused selle nädala tundides:
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
T 30. 09
10a  4. tund keemia (E. Paabo)     136
10c  7. –8. tund informaatika (H. Sepp)    303
10d 1.-2. tund matemaatika (E. Timak)
10e  3. tund keemia (E. Paabo)      136
K 01.10
10a 7.-8. tund füüsika (M. Kask)    217
10e 4. tund eesti keel (M. Järveoja) 217
11c  5.-6. tund füüsika (M. Kask)   213
12b  5.-6. tund matemaatika (H. Kiisel) 136
     7.-8. tund kehaline kasvatus (A. Saarva/ P. Parisoo)
R 02.10
12b 5.-6.tund kehaline kasvatus (A. Saarva/ P. Parisoo)
	I perioodi arvestuste plaan pannakse õpilaste teadetestendile 3. oktoobril.

Teated
	Kursus "Oskused eluks" õpetab, kuidas suhteid rohkem nautida ja kuidas mitte haiget saada. Kohtumine kolmapäeval kell 16.00 ruumis 107. Loengud eesti ja inglise keeles.
	Kooli almanahhi “Sulesepad” saab hinnaga 35 krooni osta kooli huvijuhilt.
	Tantsuringi tunnid toimuvad sel nädalal vanadel aegadel – teisipäeval ja neljapäeval kell 15.40.

Esmapäeval, 29. septembril on Tartu - Uppsala koostööprogrammi raames tundides kaks õpilast Rootsist. Neid saadavad Kadi Epler (11b) ja Mari Kalkun (11d).
Teisipäeval, 30. septembril kell 15.30 toimub ÕOV üldkoosolek.
Esmaspäeval, 6. oktoobril kell 12.10 –12.30 tutvustatakse aatriumis MTÜ Eesti Noortekeskused rolli tänapäeva ühiskonnas.
11. novembril toimub kooli aulas noorte talentide õhtu, kus võib üles astuda nii laulu, tantsu kui ka näitemänguga. Esitatav ei pea olema omalooming. Täpsem info huvijuhilt või korraldavalt klassilt (12e). Head pealehakkamist kõigile! 
	Seoses 20. novembril tähistatava UNESCO filosoofiapäevaga  kutsu-takse gümnaasiumiõpilasi osalema esseekonkursil, kirjutama mitmetel teemadel. Lähem info õpetaja Toomas Jürgensteinilt.
	Indrek Teino (12d) ootab teisipäeval, 30. septembril kell 10.35 kõiki klassivanemaid aatriumisse, et kõneleda õpetajate päeva tähistamisest.
Õpetajate päev
Reedel, 3. oktoobril on seoses õpetajate päeva tähistamisega muudatused tundide toimumis-aegades:
 8.10 – 9.10 7. – 8. tund (valikaine), ära jääb prantsuse keel 
Neil, kel tunde pole, on võimalus vaadata auditooriumis multifilme.
9.20 – 10.20 	1. –2 tund
lõuna
10.40 – 11.40	3.-4. tund
lõuna
12.00 –13.00	5.-6. tund
13.15 õpetajate päeva aktus  aulas
(korraldab 12d klass).
Pärast 6. tundi toovad toolid aulasse 
järgmised klassid:
10b     ruumist 227 (õp. Ü. Seevri)
10d     ruumist 225 (õp. A-L. Jõgi)
11e     ruumist 202 (õp. L. Jõgi)
12d     ruumist 203 (õp. T. Jürgenstein) – pärast 4. tundi
Toolid viivad pärast aktust klassidesse
tagasi   10b   kl   õpilased (klj. L. Jõgi).
Meeldetuletus
 Sööklas on kasutatud nõude alusel iga söögiriista tarvis oma koht. Hoidke korda, siis kestavad nõud kauem!




