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Juhtkond tänab
õpetaja Helgi Teringut ja näiteringi 1. septembri sisustamise eest Hugo Treffneri ausamba juures.
Õppetöö
	11. ja 12. klasside õpilased, kes 2005.a. kevadel sooritasid geograafia riigieksami, saavad tunnistused kätte 13. septembril pärast 3. või 4. tundi õppealajuhataja kabinetist (209).
	12. klasside õpilasi, kes 2006.a. kevadel soovivad sooritada kahe võõrkeele (nii saksa kui ka inglise keele ) eksamit, ootab õppealajuhataja reedel, 16. septembril pärast 3. tundi õpetajate toas (ruumis 208).

Olümpiaadid
13.-14. juulil 2005 toimus Meridas (Mehhiko) matemaatika rahvus-vaheline olümpiaad, kus osalesid kaks meie kooli õpilast:  Juhan Aru (vilistlane) ja Laur Tooming (12b). Mõlemad noormehed said pronksmedali.
	Rahvusvahelisel keemiaolüm-piaadil Taiwanis 16.-25. juulil 2005 osales neljaliikmelise võistkonna koosseisus ka meie kooli õpilane Mikk Müraus.

18.-25.augustil 2005 oli Poolas informaatika rahvusvaheline olüm-piaad, kus osales Laur Tooming (12b) ja sai hõbemedali.
Abiturientide lõpuõhtul
22. juunil 2005 jagati välja järjekordsed kõvernaelad lõpetajatele ja õpetajatele.
Lõpetajad:
Lennu iluspoiss - Rain Gontmacher
Lennu kaunitar - Helena Sarapuu
Lennu lõuapoolik - Martin Mäesalu
Lennu aktivist - Triin Paavel
Lennu hilineja - Tuuli Rand
Tulevane olümpiavõitja - Robert Päkk
Lennu naerupall - Jaana Meiesaar
Lennu loovisiksus - Mari Kalkun
Tulevane ärimees - Miljard Vahkal
Tulevane teadlane - Mihkel Pajusalu
Stiilseim lõpetaja - Elo Pruuli
Õpetajate hirm - Märt Paal
Õpetajad:
Säravaim õpetaja - Ülle Keerberg
Teravmeelseim õpetaja - Märt Kask
Omapäraseim õpetaja - Merille             Hommik
Oma ala parim - Hele Kiisel
“Juttu jätkub kauemaks” - Ülle              Seevri.
Õpetajad
Mall Matto osales 1.-6. aug. Austrias Grazis rahvusvahelisel saksa keele õpetajate 13. kongressil, kus ta esines oma sektsioonis ettekandega teemal "Suuline presentatsioon tunnis".
Kooli raamatukogus
on nüüdsest igal õpilasel on oma kindla vöötkoodiga õpik. Segaduste vältimiseks on soovitav õpikusse oma nimi sisse kirjutada. Kattepaberi panemine õpikule on kohustuslik. Palun kõigil õpilastel läbi lugeda raamatukogu uksel asuvad raamatukogu kasutamise eeskirjad ja neid järgida.
Raamatukogu  ja lugemissaal on avatud esmaspäeval, teisipäeval ja neljapäeval kell 8.15-17.00;  kolmapäeval ja reedel  kell 8.15-15.45. Lõuna iga päev kell 12.30-13.00. 
Kõik on oodatud!
Eelmisel nädalal
Reedel, 9.septembril osalesid Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi 15. aastapäeva pidustustel kooli direktor Ott Ojaveer ning õpetajad Age Salo ja Toomas Jürgenstein.
Teated
	Alates esmaspäevast, 12. septembrist palume õpilastel koolimajja sisenemiseks kasutada õueust. Jalgrattaga kooli tulnud õpilastel on  võimalik ratas paigutada kooli õues asuvasse parklasse. Jalgratas tuleb lukustada. Kool ei vastuta parklasse paigutatud rataste eest.
	Hei, rohelised, uued ja vanad!

Teisipäeval, 13. septembril kohtume pärast tunde ruumis 225. Seal paneme kirja uued liikmed ja räägime aastaplaanist. Kolmapäeval, 14. septembril koguneme kell 17.30 koolimaja peaukse ees. Sealt läheme edasi Jänese matkarajale tutvumis- ja lõkkeõhtule.
	Kolmapäeval, 14. septembril kell 15.30 toimub ruumis 203 õpilasoma- valitsuse aasta avakoosolek. Arutlusele tuleb töögruppidega seonduv. Kuulutatakse välja ÕOV juhtkonna valimised. Kohale palume tulla kõikide klasside esindajatel ja töögruppide juhtidel.

	Selge autokool võtab vastu uusi õpilasi. B-kategooria kursus maksab  HTG õpilastele 4100 krooni. Hind sisaldab 41 teooriatundi ja 40 sõidukorda õppesõitu. Lisa sõidukorra hind on 90 krooni.
Klassijuhatajatel palume õppida soovijate nimekirjad viia õppealajuhatajale reedel, 16.septemb-ril. 

NB! Ükskõik millises autokoolis õppivatel õpilastel palun korraldada õppesõit nii, et see ei segaks õppetundides osalemist. Õppesõit ei ole vabandav põhjus koolitundidest puudumiseks.
	Ilmunud on “Treffoonia toime-tised I” alapealkirjaga “Lehekülgi kooli ajaloost 1883-1990”. Koostajad Mart Orav ja Indrek Ilomets. Raamat maksab 50 krooni ja osta saab seda kooli kantseleist.
	Teisipäeval, 13. septembril 3. või 4. vahetunni ajal ootab psühholoog Kaia Raig (ruum 140) nõupidamisele 11. klasside vanemtuutoreid.
	22.-25. septembrini on meil külas rootsi õpilased Ale gümnaasiumist. Kõik õpilased, kellel on võimalik majutada ühte (või ka kahte) rootsi õpilast, palun kontakteeruge õp Kristiina Pungaga (kristiina.punga@htg.tartu.ee). Täpsemat infot saab teisipäeval, 13. septembril pärast 4. tundi auditooriumis.

	10. klasside õpilaste regist-reerimine huviringidesse toimub järgmiselt:

segakoor - 
10a 12.09. kell 15.45 ruumis 220
10b 13.09. kell 15.30 ruumis 220
10c 14.09. kell 15.30 ruumis 220
näitering - 13.09. kell 15.30 ruumis 105
tantsuring - 13.09. kell 15.30 noormehed aulas, kell 16.30 neiud aulas
ajalehering - 12.09. kell 15.45 ruumis 107
väitlusring - 13.09. kell 17.00 auditooriumis
kunstiring - 12.09. kell 15.45 ruumis 304
spordiring - infot saab alates 12.09. kehalise kasvatuse õpetajatelt
roheliste töögrupp - 13.09. kell 15.30 ruumis 225
	Segakoori lauljate (11.-12. kl.) erakorraline nõupidamine on reedel, 16. septembril pärast 3. tundi muusikaklassis (ruumis 220).

I perioodi üritused
 15 .sept. sügispiknik Taevaskojas (korraldab 11c)
22. sept. 10. kl. tutvumisõhtu (korraldab 11d)
22.-25. sept. on meil külas rootsi õpilased Ale gümnaasiumist
23.-25. sept. on meie õpilased vastukülaskäigul Lätis Daugavpilsis
5.-8. okt. on meil külas Isokyrö sõpruskooli õpilased ja õpetajad
5.okt. õpetajate päeva tähistamine (korraldab 12b)
11. okt. rebastejooks (korraldab 11e)
13. okt. Konstantin Treffner “120”.
	Neljapäeval, 15. septembril sõidame Taevaskotta sügispiknikku pidama. Bussid väljuvad kell 9.00 Vanemuise alumisest parklast. Ole kohal kell 8.50. Täpsem informatsioon klassijuhatajatelt.

Esmaspäeval, 19. septembril kell 11.50 on kõik 12. klasside õpilased oodatud auditooriumisse, kus Birgit Oidram (HTG vilistlane) räägib valimistest ja valima minemise tähtsusest. 
	Reedel, 16. septembril osaleb direktor Ott Ojaveer visiooni-konverentsil "Tartu 2030".







