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Õppetöö
Muudatused tunniplaanis reedel, 17. detsembril seoses reaalainete õpetajate viibimisega viie kooli kohtumisel Viljandis on järgmised:
11a	1.-2. tund emakeel (õp. A. Salo)	144
5.-6. tund ajalugu (õp. M. Käppa) 220
11b	1.-2. tund ajalugu (õp. M. Käppa) 141
3.-4. tund emakeel (õp. M. Järveoja) 102
11d	1.-2. tund matemaatika (õp. L. Jõgi)	213			3.-4. tund kirjandus (õp. T. Pluum) 303
11e	1.-2.tund informaatika/ vene keel (õp. H. Sepp/ L. Titova)	206/301
12c	5.-6. tund füüsika (õp. M. Kask) 217
	10d ja 10e klasside õpilastest moodustatakse  III perioodil matemaatika ja ladina keele tundideks segagrupid. Gruppide nimekirjad on klassijuhatajatel ning matemaatika ja ladina keele õpetajatel.

Alates III perioodist algab 11d klassis kohustuslik prantsuse keele kursus (algajatele). Prantsuse keele tundideks on klass jaotatud kaheks õppegrupiks: 
I grupp – õpilased, kes B-võõrkeelena õpivad inglise või saksa keelt
II grupp – õpilased, kes B-võõrkeelena õpivad vene keelt.
	Järgmise aasta jaanuaris algavad 11a, 11b ja 11e klassi õpilastele tehnoloogiasuunalised praktikumid (keskkonnatehnoloogia ja kaasaegsed materjalid ja materjalitehnoloogiad).

Kursusest on vabastatud reaalainete olümpiaadikursustel osalevad õpilased, ülejäänud õpilastel tuleb klassijuhatajale teatada, kumma aine kursusel ta soovib osaleda.
	III perioodil toimuvad infominutid esmaspäeviti järgnevalt:

10a	135
10b	213
10c	303
10d	105
10e	139
11a	107
11b	141
11c	217
11d	102
11e	136
12a	220
12b	203
12c	225
12d	144
12e	227
	Söögivahetunnid III perioodil:
I vahetunnil (pärast 3. tundi): 10e, 11b, 11d, 12b, 12c, 12d, 12e

II vahetunnil (pärast 4. tundi): 10a, 10b, 10c, 10d, 11a, 11c, 11e, 12a.
Viie kooli võistluse tippkohtumisel 
16.-17. detsembrini Viljandis esindavad HTG-d Martin Lind (12a), Erik Jaaniso (12a), Mihkel Langebraun (12a), Mihkel Pajusalu (12b), Marek Oja (12b), Juhan Aru (12b), Siim Tuksam (12b), Hanna Hõrak (12c), Mikk Müraus (12c), Jürgen Lina (11a), Laur Tooming (11b),  Jakob Jõgi (11b), Vilmar Veldre (11b), Martin Sauk (11c), Märt Roosaare (11e), Joonatan Talviste (11e), Sander Pajusalu (10a), Kaarel Nummert (10a), Priit Rinken (10a) ja Toomas Krips (10a). 
Õpetajad
Reedel, 10. detsembril Tallinnas Rocca al Mare koolis toimunud kooli-arenduskonverentsil  pidas ettekande õppealajuhataja Aime Punga. Osalesid õpetajad  Ülle Seevri ja Harry Sepp.
Õpilased
	20. novembril toimunud üle-eestilise koolinoorte informaatika-olümpiaadi koolivoorus olid algajate rühmas (58 osalejat) treffneristidest parimad

1.   koht - Erik Jaaniso (12a)
2.	koht - Rasmus Raag (12b)
8.	koht -  Kaarel Nummert (10a)
Edasijõudnute rühmas (30 võistlejat) saavutas 2. koha Laur Tooming (11b) ja 9. koha Mihkel Pajusalu (12b).
	13. novembril toimunud keemiaülesannete lahendamise lahtistel võistlustel saavutas vanemas rühmas (osalejaid 58) Mikk Müraus (12c) 6. koha.

27. novembril toimunud füüsikaülesannete lahendamise lahtistel võistlustel saavutati järgnevaid tulemusi:
10. klass (100 osalejat)
2. Sander Pajusalu (10a)
7. Zepp Uibo (10b)
9. Priit Rinken (10a)
19. Mait Sarv (10b)
21. Simo Lind (10b)
11. klass (76 õpilast)
4. Joonatan Talviste (11e)
6. Jakob Jõgi (11b)
19. Kristen Reinmann
12. klass (49 osalejat)
4. Mihkel Pajusalu (12b)
12. Erik Jaaniso (12a)
14. Marek Oja (12b)
14. Martin Lind (12a)
10. Madis Metsalu (12a)
Sport
	Kolmapäeval, 8.detsembril  toimus sõpruskohtumine saalihokis vilistlas-te   ja    kooli   võistkonna  vahel (võit-  sid   õpilased  10:2)   ning    kohtumine õpetajate ning vilistlaste vahel (võitsid õpetajad 2:1). 
	Tartu linna koolide karikavõist-lustel võrkpallis  saavutas  meie  kooli

võistkond II koha. Võistkonnas mängi-sid:    Keiu Kriit,   Kärt Kalda,   Anneli Aasamets   (12a),   Kerttu  Kibbermann (12d), Martin Ruul (12c), Sven Tobre-luts (12e), Timo Ilves,  Kaur  Pärna ja Märt  Roosaare (11e).   Täname   tubli saavutuse eest ja õnnitleme!
Teated
	Abituriendid!
Parandustega hinnetelehed palun tuua õppealajuhatajale hiljemalt 23. detsembriks. Samaks ajaks tuleb klassijuhatajatele anda teada oma lõpueksamite valik. 
	 11. klasside õpilased, kes soovivad sooritada 2005. aasta kevadel kooli- või riigieksameid, peavad soovist teatama aineõpetajale 23. detsembriks.

Eesti Rahvuskultuuri Fond määras Tiina Liiviku  Fondi stipendiumi kolmele HTG õpilasele: Kristin Männikule (12a), Karmen Männikule (12a) ja Tiina Söödile (12c).
Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrgu korraldatud 2004. aasta arvutijoonistuste võistlusel esines edukalt Paavo Kuldkepp (12b), kelle töö “Eesti metsa viimane puu” märgiti ära 15-19 aastaste joonistajate esitatud tööde seas. Kõikidest võidutöödest ning osalenud piltidest on näitus väljas aadressil www.eenet.ee/konkurss.
	Meeldetuletus rootsi keele grupile: neljapäeval, 16. detsembril toimub rootsi keele tund Uppsala Majas (aadress Jaani 7, ehk siis teisel pool Jaani kirikut).
Esmaspäeval, 20. detsembril kell 12.15 toimub õpetajate toas koosolek. Päevakorras uute töölepingute sõlmimine. 
Esmaspäeval, 20. detsembril kell 12.00 on kõigil treffneristidel võimalik  aatriumis saada tasuta rahvusvaheline õpilaspilet/ pangakaart ISIC, millega kaasnevad paljud soodustused. Taotlusankeet tuleks täita  ka neil, kes kaart olemas, kuid sellel on vana kooli nimi. 
Õpilased, kes tellisid endale kooli logoga särke, pusasid jne, saavad need kätte huvijuhi käest teisipäeval, 21. detsembril kell 11.45-12.15.
	Õpilaste jõulupidu, mille korraldab 11a klass, toimub kolmapäeval, 22. detsembril kell 18.00 aulas. Klassidel palun kingikotid tuua aulasse kella 17.00-ks ja pakkide lunastamiseks valmistada etteaste. Pärast ühist jõulupidu aulas järgnevad klasside peod koduklassides.
20. - 22. detsembrini kell 8.30 – 16.30 parandatakse aula valgusteid.




