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Juhtkond tänab
	klassijuhatajaid Helgi Teringut, Ülle Hüva, Harry Seppa ja kõiki õpilasi, kes osalesid 1994. ja 2004.a. lendude kohtumisel.

	näiteringi õpilasi ja nende juhendajaid Helgi Teringut ning Mari Nurka tulemusliku esinemise eest Betti Alveri luulekonkursi Tartu eelvoorus. Kavaga „Naine, mis on Su nimi?“ esindab 11. klasside näitetrupp „Eufooria“ Tartu linna B. Alveri luulepäevadel Jõgeval.
	12e klassi ja klassijuhataja Ülle Hüva väga ladusalt korraldatud noorte talentide õhtu eest.
	HTG õpilasomavalitsust meele-oluka sussinädala korraldamise eest.

Õppetöö
	12a klassi tunniplaanis on muudatus reedel, 21. novembril – 5.- 6. tund on eesti keel (A. Salo) ruumis 107.
	I perioodi järelarvestuste hinded saavad õpilased aineõpetajatelt teada 19. novembril.
	Neljapäeval, 20. novembril toimub õpetajate toas õppetöö tulemuste arutelu, kus osalevad klassijuhatajad ja kõik aineõpetajad.

14.00 –15.00	- 11. klassid
15.00 –16.00	- 12. klassid
16.00 –17.00 	- 10. klassid
Õpetajad
	Kaia Raig osales 8. novembril Tallinna Pedagoogikaülikooli psühho-loogia osakonna konverentsil “Psühholoogia rakendus ja rakenduspsühholoogia”.
	Tervise Arengu  Instituut  korraldas 

11. novembril Tartus turvalise keskkonna edendamise koolituspäeva, kus Kaia Raig esines ettekandega  õpilasnõustamisest HTG-s.
Õpilased
	Noorte talentide õhtu laureaadid:
Parim etüüd – Aigar Ottas, Peeter Laas, Sulo Kiivit (12c)

	Parim mitmehäälsus ja laitmatu duett kitarriga  – Jürgen Jõgeva (10c), Timo Petmanson (10c), Helen Kirsipuu (10d)
	Parim duo – Piret Väljaots (11c), Mari Kalkun (11d)
Parim trio – Vlada Schotter, Ksenja Magdik (10e), Ilja Magdik (külalisena)
	Parim a cappella  - Anna Karolin (10d)
	Parim bänd  –  Allar Plaksi (10b)
	Parim fono  –  Mariliis Mulla (12e)
	Parim lõõts – Meel Sarv (12b), Toomas Valk (vil)
	Parim punk – Kaarel Piip, Liisa Tagel, Timo Petmanson (10c)
	Parim multimeedia programm – Karl Nagel, Lennart Luhtaru (11e)
	Aktiivseim klass – 11e

Täname kõiki osalejaid haarava esinemise eest!
	Tšehhis toimunud alla 19-aastaste  maailmameistrivõistlustel saalihokis saavutas Taavi Lepik (11d) Eesti koondise koosseisus 2. divisjonis (kohad 9.-16.) kolmanda koha. Nendel võistlustel tõusis Taavi Eesti meeskonna esiväravavahiks. 
Õnnitleme!
	Sussinädala tulemused:
Tublimad vahetusjalatsite kandjad on 11d, 12b ja 10a klassis.

Sussirohkeimad klassid on 10d, 11a ja 11c klass.
Passiivseim on 12a klass.
Individuaalarvestuse parimad:
	Sussikutt 2003 -  Tanel Palusoo (11d)

Sussimutt 2003-  Kadri Moks (11c)
Sussineiu 2003 - õp Margit Park
Sussipeiu 2003 – õp Toomas Jürgenstein
Sussiissi  - Paavo Prii (12b)
Igavese Sussi auhind - Sven Lepa (12d), Peeter Anijalg (11a)
Eriauhinnad vahvamate susside eest:
Maris Kivimäe (11d), Raul Kivimaa (10e), Eveli Soo (10), Maritin Mäesalu (11b), Bätmänni sussidega neiu.
Jätkuvat sussikandmislusti!
	Karjääriplaneerimise valik-kursusest osavõtjad tänavad pedagoog Aino Miilmetsa huvitava ja atraktiivse tunni eest Postimuuseumis 13. novembril.

Teated
	13. novembril toimunud laiendatud juhtkonna nõupidamisel arutati tehnoloogiasuunaliste kursuste ja praktikumide läbiviimise võimalusi 2004. aastal.
	Esmaspäeval, 17. novembril on infominutite ajal kõik 11. klasside tuutorõpilased oodatud nõupidamisele auditooriumisse.

	Neljapäeval, 20 novembril  kell 16.00 toimub auditooriumis Enriko Talvistu rikkaliku pildimaterjaliga illustreeritud loeng “Koolikvartali kujunemislugu”, mis on 10. klasside õpilastele kohustuslik. Ennast harima on kutsutud kõik.

Neljapäeval, 20. novembril kell 17. 15 (pärast E. Talvistu loengut) on kooli sööklasse oodatud kõik õpilased, kes osalesid kolme kooli kohtumisel Pärnus ja neid ette valmistanud õpetajad.
	21. – 22. novembrini toimub tantsurühma tantsulaager. Algus kell 16.00 aulas.
	Korduspildistamine 12. klasside lõpualbumitesse toimub esmaspäeval, 24. novembril kell 11.40 – 12.30 aulas.
Vigade parandus
	7.-9. novembrini Kurgjärvel toimunud matemaatika laagris esines koolikaaslastele ka 12b klassi õpilane Margus Maantoa.

Bioloogia kooliolümpiaadil saavutas 4.-6. koha Kirsi Masso.
	Matemaatika õpetaja Ülle Puusepa poja nimi on Rainis. Vabandame!





