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HTG INFO

Juhtkond tänab
õpetajaid Mall Mattot, Liile Jõgi, Ljubov Titovat ning infojuhti Heivo Kikkatalo vaheajal kolleegidele läbi viidud koolituse eest.
Õppetöö
Teisipäeval, 1. novembril on tundide ajad muudetud: 
1.-2. tund	8.10 – 9.40
3. tund		9.50 – 10.35
I söögivahetund
4. tund		10.55 – 11.40
hinnete teatamine, II söögivahetund
5.-6. tund	12.30 – 14.00
7.-8. tund	14.10 – 15.40
Kell 11.40 – 12.20 märgivad õpetajad õpinguraamatutesse  I perioodi hinded. 
Õpetajad ootavad õpilasi järgmistes ruumides:
203	Priidu Beier
136	Ülle Hüva
303  		Liile Jõgi
203  		Toomas Jürgenstein
225	Saima Kaarna
213	Märt Kask
220	Ülle Keerberg
135	 	Hele Kiisel
301	Olga Kornilova
141	Maia Käppa
204	Mall Matto
204		Ingo Meyer
308	Ene Nõlvak – Donohoe
202		Siim Oks
217	Eha Paabo
228	Priit Parisoo
309	Margit Park
102 		Tiina Pluum
144 		Kristiina Punga
139 		Ülle Puusepp
213	Madis Reemann
141 		Aare Ristikivi
312 		Ülli Roostoja
201 		Aive Roots
308 		Külli Rootsi
228	Anneli Saarva
107	Age Salo
309 		Marilin Savi
227	 	Ülle Seevri
206	 	Harry Sepp
312	Anne Tartu
105	Helgi Tering
302	Ljubov Titova
110	Helmet Toots
Õp. U. Kokassaar teatab hinded 10c klassi õpilastele esmaspäeval bioloogia tunnis. 
Õp. H. Pähno teatab hinded kolmapäeval, 2.11. kell 13.45-13.55 ruumis 202.
Õp. A.-L.Jõgi teatab hinded reedel, 4.11. kell 12.00 ruumis 221.
1. novembri õhtuks palun aineõpetajatel kanda hinded ka õpetajate toas olevatesse tabelitesse.
Eelmisel nädalal
	26. oktoobril kohtus direktor Ott Ojaveer Keskkonnaministeeriumi kantsleri Annika Velthutiga. Arutati tervikliku tehnoloogiaõppe raken-damisega seotud probleeme HTG-s.
	27. oktoobril külastasid meie kooli olümpiaadide komisjonide esimehed Tallinna Haridusametist. Õppealajuhataja Aime Punga ning õpetajad Hele Kiisel, Ülle Hüva, Saima Kaarna ja Ülle Seevri tutvustasid neile olümpiaadialast tööd meie koolis.

Õpilased
Tartu Linnaraamatukogus toimunud linna koolidevahelise infootsingu võistluse võitis HTG 10e klassi õpilane Kristjan Jasinski. Teiseks tuli M.Reiniku gümnaasiumi ja kolmandaks Descartes’i lütseumi  õpilane.
Teated
	II perioodil algab kooli vilistlase Sander Mirme poolt juhendatav kursus „Füüsikaline infotehnoloogia”. Esimene kokkusaamine on 1.nov. kell 15.40 ruumis 206. Kursusele oodatakse kõiki registreerunuid ning KÕIKI 12a, 12b ja 12c klassi õpilasi, kellel jäi eelmisel aastal läbimata tehnoloogia kursus.

	Klassiruumi 204 on paigaldatud televiisor ja VHS ning DVD aparatuur. Head kasutamist!

Koolivaheajal vahatati kõik koolimaja põrandad. Lähitulevikus tänavahoolduseks kasutatavad liiv, sool ja graniitgraanulid rikuvad põrandatele kantud vahakihti. Kooli juhtkond palub kõigil õpilastel kanda vahetus-jalanõusid ja vahetundidel mõjuva põhjuseta koolimajast mitte lahkuda. Hoiame oma koolimaja!
	Täna, 31. okt. kell 17.45-19.15 toimub aulas esimene ballieelne tantsutund (hind 5 krooni).
	Esmaspäeval, 7. novembril toimub aulas 12. klasside pildistamine lõpualbumitesse järgmise graafiku alusel:
kell 11.40 – 12a
kell 11.50 – 12b
kell 12.00 – 12c
kell 12.10 – 12d
kell 12.20 – 12e
kell 12.30 – õpetajad
	7.-11. novembrini toimub meie koolis erinevaid maailma kultuure tutvustav ettevõtmine Maailm Ratastel. HTG õpilased puutusid sellega kokku  Taevaskojas sügis-pikniku ajal. Kõigil nimetatud ettevõtmisest huvitatutel palun tulla 7. novembril kella 16.00-ks auditooriumisse.
	II perioodi üritused:
7. nov. - 12. kl. pildistamine lõpualbumitesse

7.-11. nov. - Maailm Ratastel
11.-12. nov. - kolme kooli kohtumine
31.okt. - 23.nov. – ballieelsed tantsukursused
26.nov. -3.dets. - kooli aastapäevanädal
1. dets. – viie kooli kohtumine.
	Õpilasvõistluste sarja „Vaatan ja imestan, märkan ja õpin!“ raames ootab Haridus- ja Teadusministeerium  hiljemalt 26. novembriks 2005 kirjutisi teemal „Minu lemmikõpetaja“. Täpsem info on koolimaja I korruse stendil.

Haridus- ja Teadus-ministeerium kutsub noori osalema iga-aastasel Euroopa integratsiooni-probleeme käsitleval võistlusel Euroopa koolis. 2005/2006 õ.-a. võistluse üldmoto on Koostöö mitmekülgsus Euroopas (Spirit of partnership in a plural Europe). Oodatud on kujutised ja kunstitööd vabalt valitud žanris, vormis ja keeles. Parimatele auhinnad. Töid oodatakse Tallinna Haridusametisse 13. märtsiks 2006.a. Vaata ka www.haridus.ee. Täpsem info on koolimaja I korruse stendil.
8.-14. novembril toimub TÜ Tähe tänava õppehoones (Tähe 4) Tähe teadusnädal. 8.-14. nov. on avatud teadusnäitus FusionExpo ning 4.-27. nov. Briti Nõukogu teadusnäitus “ZeroCarbonCity”. Kõik teadusnädala üritused on tasuta. Äripäevadel on näitused avatud kell 10.00-18.00 ning perepäevadel, 12.-13. nov. kell 10.00-19.00. Kõik uudishimulikud on teretulnud! Küsimused ja gruppide registreerimine: fa2005@fyysika.ee" fa2005@fyysika.ee



