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Juhtkond tänab
	11b klassi ja klassijuhataja Külli Rootsit hästi korraldatud rebastejooksu läbiviimise eest.
	Pille Heidot väitlejate tulemusliku juhendamise eest.
	Õpetajaid Eeva-Eili Kaske, Saima Kaarnat,  Ljubov Titovat,   Mall Mattot ja Alexander Wölfflingi stendide tegemise eest.

I perioodi järelarvestused
toimuvad 6. -14. novembrini.
N 6.11 kell 15.30
õp. L.  Jõgi (matemaatika)	202
õp. P. Beier(kunstiajalugu)	203
E 10.11 kell 16.00
õp. S. Kaarna (bioloogia) 	225
õp. M. Matto (saksa keel)	204
õp. A. Salo (kirjandus)	107
õp. M. Reemann (füüsika)	213
T 11.11 kell 15.30
inglise keel			312
K 12.11 kell 15.30
õp. E. Kask, M. Käppa 	144
õp. M. Kask (füüsika)	213
õp.H. Kiisel(matemaatika)	135
õp.E.Timak (matemaatika)	139
N 13.11 kell 15.30
õp. A.-L. Jõgi (inimeseõpetus) 225
õp. Ü. Seevri (geograafia)	227
õp.O.Kornilova (vene keel)	301
R 14.11 kell 15.30
õp.A.Punga(matemaatika) 	221
õp. E. Paabo (keemia)	221
14. 11 kell 15.30
 on ruumis 221 võimalik sooritada järelarvestusi õpilastel, kel langesid kahe aine arvestuste ajad kokku. Sellises olukorras tuleb õpilasel:
1) valida aine, milles ta sooritab järelarvestuse ettenähtud ajal
2) teavitada teise aine õpetajat kokkulangevusest ning paluda luba sooritada järelarvestus selles aines 14. novembril. 
Õppetöö
	7. - 8. novembrini toimub Pärnus Sütevaka Humanitaargümnaasiumis kolme kooli kohtumine, millest võtab osa 21 treffneristi , õpetajad E. Kask, M. Järveoja, A. Salo, P. Beier, T. Jürgenstein ja direktor O. Ojaveer ning huvijuht U. Saar.

Seoses kolme kooli kohtumisega on tunniplaanis järgmised muudatused:
11d
1.-2. tund kehaline kasvatus (A. Saarva/ P. Parisoo)
3.- 4. tund ladina keel (K. Novikov)
5. -6. tund füüsika (M. Kask)
12c, 12d, 12e
1. – 2.  tund matemaatika (H. Kiisel 136, E. Timak 139, A. Punga 203)
12c – ära jääb kehaline kasvatus
12d – ära jääb keemia (H. Pähno)
Kolme kooli kohtumisest osa võtvaid õpilasi oodatakse lühikesele kogunemisele kolmapäeval, 5. novembril kell 15.30 ruumi 107.
	Bioloogia olümpiaadi koolivoor toimub teisipäeval, 4. novembril (mitte 7.novembril, nagu varem teatatud). Algus kell 12.30 ruumis 221.

Seoses bioloogia olümpiaadiga on tunniplaanis muudatusi:
12b
7.-8. tund muusikalugu (Ü. Keerberg)  220
	Ruumis 308 toimuvad 4., 6. ja 7. novembril kell 10.30 – 14. 30 korduseksamid. Neil päevadel toimuvad õp. K. Kägo inglise keele tunnid ruumis 109. Õpilaste puhkeruum on eksamite ajal suletud.

Õpetajad
Õpetaja Krista Uibu esines 25. - 26. oktoobrini Joensuu ülikoolis toimunud õpetamise ja juhendamise alasel konverentsil ettekandega „ Integrating ICT into the primary school teatching“.
Teated
	18. – 19. oktoobrini Tartus toimunud väitluse esimese karikaetapi võitis HTG võistkond Au tööle! (Inga Jaagus, Kerttu Mäger, Birgit Rootsi). Finaalis seljatati HTG 4 (Kadi Epler, Märt Pärsimägi, Martin Mäesalu). Turniiri parimaks kõnelejaks kuulutati Inga Jaagus.

23. oktoobril toimunud rebastejooksu tulemused:
I koht 	- 10e (75 punkti, korraldab ürituse järgmisel aastal)
II koht	-	10c (72 punkti)
III koht	- 	10a (60 punkti)
IV koht	-	10d (53 punkti)
V koht   - 	10b (48 punkti)
	Kolmapäeval, 29. oktoobril arutati kooli arengukava Tartu Linna-valitsuse haridusosakonna juhataja, kooli juhtkonna ja hoolekogu nõupidamisel.

	Teisipäeval, 4. novembril kell 18.00 näitab filmiklubi auditooriumis linateost „Being John Malkovich“ autoritelt „Kuidas kirjutada kassafilmi“.

	Esmaspäeval, 10. novembril toimub 12. klasside  lõpualbumite piltide tegemine  kell 11.40 -12.30. Pildistamisgraafik on järgmine:

kell 11.40 	12a
kell 11.50	12b
kell 12.00	12c
kell 12.10	12d
kell 12.20	12e
	Kooli raamatukogu pakub kõigile võimalust õppida ja lugeda, vajalikke materjale kohapeal kasutada esmaspäeval, teisipäeval ja neljapäeval kella 17.00-ni. 

II perioodi ülekoolilised üritused:
23. 10 	rebastejooks 
7. - 8. 11	kolme kooli kohtumine
6. 11	H. Palametsa loeng „Tartu – koolide ja koolilaste linn“ kell 16.00 auditooriumis – HTG 120
11.11	noorte talentide konkurss 
15.11	kell 12.00 auditooriumis 1994. ja 2004. aasta lendude kohtumine – HTG 120
20.11	E. Talvistu loeng „Koolikvartali kujunemislugu“ kell 16.00 auditooriumis – HTG 120
1. - 4. 12	õpilaste spordinädal
2. 12	2004. aasta balli peremehe ja perenaise konkurss – HTG 120
5.- 6. 12	kooli juubeli tähistamine
Balli-eelsed tantsukursused (õp. A. Kreen) toimuvad järgnevalt:
10a, 10b, 10c, 11d, 11e – kolmapäeviti (5., 12., 19., 26. novembril)
10d, 10e, 11a, 11b, 11c – neljapäeviti (6., 13., 20. novembril) ja reedel, 28. novembril.
Kõigi tundide algus 18.00 kooli aulas (v.a 28. 11 – algus kell 15.30). Üks tund maksab 5 krooni.
	Kooli medõe vastuvõttu ajutiselt ei toimu.


Kogu koolipere õnnitleb matemaatika õpetaja Hele Kiiselit, kes 1. novembril tähistas 50. juubelisünnipäeva.

