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Juhtkond tänab
õpetaja Merille Hommikut ja kunstiringi õpilasi  jõulumeeleolu loomise eest koolimajas.
Eelmisel nädalal
reedel, 12. detsembril külastas kooli Mari Eli Vabariigi haridusminister Galina Shevstova.

ÕPPETÖÖ
	II perioodi hinnete teatamine ja õpinguraamatutesse märkimine toimub teisipäeval, 23. detsembril kell 8.30 - 9.15. Aineõpetajad ootavad järgmistes ruumides:

203	 Priidu Beier
Toomas Jürgenstein
135	 Ülle Hüva
225	 Anna-Liisa Jõgi
102	 Monika Järveoja
 Kristiina Punga
202	Liile Jõgi
225	Saima Kaarna
144	Eeva-Eili Kask
213	Märt Kask
220	Ülle Keerberg
136	  Hele Kiisel
301	  Olga Kornilova
308	  Krista Kägo
141	  Maia Käppa
204	  Mall Matto
202	  Kadri Novikov
217	  Eha Paabo
228	  Anneli Saarva
 Priit Parisoo
312	Margit Park
209	Aime Punga
213	Madis Reemann
308	Ülli Roostoja
309	Külli Rootsi
202	Aive Roots
107	Age Salo
 227 	Ülle Seevri
 206 	Harry Sepp
312	  Anne Tartu
105	  Helgi Tering
139	  Ehtel Timak
302	  Ljubov Titova
110	  Helmet Toots

	Neljapäeval, 18. detsembril on õpetaja H. Tering koos 12d klassiga ekskursioonil ning tunniplaanis on järgmised muutused:

11a 	3. tund matemaatika H. Kiisel 105
12b	5.- 6. tund bioloogia S. Kaarna 225

Õpilased
	Tiina Liiviku Fondi stipendium määrati sel aastal  Krista Roonile 12e klassist.
	Informaatika lahtistel võistlustel saavutasid edasijõudnute rühmas III koha Mihkel Pajusalu  (11b) ja algajate rühmas I koha Laur Tooming  (10b).


Abiturientidele
riigi- ja koolieksamite valik tuleb teha esmaspäevaks,  22. detsembriks klassijuhatajate juures. 
õpilased, kes sooritasid saksa keelediplomi eksami ja soovivad seda arvestada riigieksamina, peavad kindlasti valikusse märkima ka saksa keele riigieksami. Kui seda märget pole, ei kanta saksa keelediplomi tulemust riigieksamitunnistusele.
	tabelisse tuleb märkida ka 10. ja 11. klassis juba sooritatud kooli- ning riigieksamid.

Toiduraha
	Kolmapäevaks tuleks kantseleis ära maksta toiduraha 84 krooni 22. detsembri ja uue aasta esimese koolinädala eest. Palutakse tuua võimalikult täpne raha.


Teated

	Raamatukokku palutakse tagastada kõik mittevajalikud õpikud. Eriti on vaja ladina keele, bioloogia, ühiskonnaõpetuse ja kunstiajaloo õpikuid.
	19. - 20. detsembrini toimub kooli-majas ettevalmistav laager viie kooli kohtumiseks. Reedel valmistatakse ette matemaatika ja keemia ning laupäeval füüsika võistkonda.
	HTG logoga meened on välja pandud aatriumi II korruse autasude vitriini. Kõigil, kel on soov midagi osta, pöörduda direktori või huvijuhi poole.
	Esmaspäeval, 22. detsembril kell 18.00 toimub kooli aulas õpilaste jõulupidu. Klasside kingikotid toimetada samal päeval aulasse. Kõigile asjakohastele küsimustele võib otsida vastuseid peo korraldajatelt - 11e klassi õpilastelt.
Jõulujumalateenistus toimub teisipäeval, 23. detsembril kell 10.00 Pauluse kirikus. Enne jumala-teenistust toimuvad koolis kell 9.15 klassijuhatajatunnid.

	HTG aastapäeva ballil tehtud pildid saab kätte huvijuhi käest.


Eelteade
Teisipäeval, 13. jaanuaril kell 15.30 on õpilastel auditooriumis võimalik kohtuda Tartu Ülikooli õppe- ja üliõpilasosakonna peaspetsialisti Ülle Hendriksoni ja TÜ vastuvõtutalituse peaspetsialisti Aime Randveeruga. Et lektorid saaksid arvestada õpilaste soovide ja küsimustega, palutakse küsimused kirjalikult vormistada ja toimetada need psühholoog Kaia Raigile 22. detsembriks.

Konkurss
Põhja-Ameerika ülikoolide teabe-keskus kuulutab välja esseekonkursi "Lai maailm versus kodutanum". Kuna paljudesse väliskõrgkoolidesse ning stipendiumiprogrammidele kandideerimisel on üheks tingimuseks essee kirjutamine, siis on eesmärk innustada õpilasi arendama oma oskusi esitada mõtteid esseevormis. Tööde esitamise tähtaeg on 12. veebruar 2004. Võitjatele on rahalised auhinnad, lisaks võivad auhinnatud esseede autorid, kes plaanivad astuda Tallinna Tehnikaülikooli, saada teaduskonna nõusolekul 1 - 3 lisapunkti.  Täpsem info: http://www.eac.ttu.ee/essee_2004.htm



Kogu koolipere õnnitleb ajaloo õpetaja Eeva-Eili Kaske, kes 15. detsembril tähistas 65. sünnipäeva.




