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Juhtkond tänab
kehalise kasvatuse õpetajaid Anneli Saarvat ja Priit Parisood, klassijuhatajaid ning kõiki õpilasi, kes võtsid osa kooli sügismatkast Luunjasse.
Sügismatkast võttis tänavu osa 415 treffneristi ja õpetajat. Klassiti olid osavõtjate arvud järgmised: 10a - 33, 10b - 33, 10c -  34, 10d - 32, 10e - 35, 11a - 27, 11b - 22, 11c - 31, 11d - 21, 11e - 28, 12a - 23, 12b - 27, 12c - 22, 12d - 17ja 12e -14.  
Matkast osavõtjate arvu ja Luunja laagris toimunud spordivõistluste (10. ja 11. klassid) kokkuvõttes olid parimad klassid 12b, 11c ja 10a. 
Spordialade parimad olid seekord: 
köieveos 11b ja 10c, teatevõistluses 11d ja 10a ning kotijooksus 11c ja 10b. 
Spordivõistlustele andsid oma sära ka 12d klassi noormehed, kes esitasid väljakutse 10.klasside köieveo võitjale, 10c klassi võistkonnale, ja võitsid.
Õpilased
Laur Tooming (11b klass) pälvis Ateenas toimunud rahvusvahelisel informaatikaolümpiaadil hõbemedali. Õnnitleme!
Teated
	Haridus- ja Teadus-ministeeriumi järelevalve viiakse  läbi 27. septembrist 8. oktoobrini. Tutvutakse kooli dokumentatsiooniga, kohtutakse ÕOV ja kooli hoolekoguga. Neljapäeval, 30. septembril on kavas tundide külastamine ning osalemine kooli juhtkonna nõupidamisel. 
	Teisipäeval, 28. septembril kell 13.45 toimub 11. klasside vanemtuutorite nõupidamine psühho-loogi tööruumis.
	Tantsijad! Järgmine trenn toimub teisipäeval, 28. septembril kell 15.40.

HTG vilistlane Reedik Pääsuke ootab kõiki huvilisi (nii õpilasi kui õpetajaid) neljapäeval, 30. septembril kell 18.30 auditooriumisse kuulama loengut Yin ja yang“.„
	Õpetajate päeva tähista-mine toimub järgmisel teisipäeval, 5. oktoobril. Korraldab 12b klass. Sellel päeval on tundide aegades muudatused. Täpsem info järgmises infolehes.
	Rebaste jooks algab neljapäeval, 7. oktoobril kell 18.00 koolimaja hoovist. Täpsemad juhised ilmuvad järgmises infolehes.

	Kooli raamatukogus  saab sel õppeaastal lugeda ajakirju Akadeemia,  Arvutimaailm, Horisont, Eesti Loodus, Vikerkaar, Tervis Plus ja Siluett. 
Iga päev  ootab õpilasi värske Postimees!
	Traditsiooniliselt on Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Haridusamet kuulutanud välja kirjutiste ja kunstitööde võistluse Euroopa koolis, mille üldteema on „Olles muutuva Euroopa kodanik“.  Töö, mis peaks kajastama Euroopa ühendamist, majandust, kultuuri, poliitikat, võib pealkirjastada ise. Parimatele auhinnad ning võimalus osaleda noorsookohtumistel erinevates Euroopa riikides.

Tööde esitamise tähtaeg on 10. märts 2005. Info telefonil 640 4592 või eesti keele õpetajatelt.




