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Õppetöö
	Teisipäeval, 8. novembril kell 15.30 ootab õpetaja Sander Mirme füüsikaklassi (ruum 213) õpilasi, kes soovisid osa võtta füüsikalise infotehnoloogia kursusest. 

Sellest kursusest on kohustatud osa võtma need 12b ja 12e klassi õpilased, kellel jäi eelmisel õppeaastal kohustuslik tehnoloogiakursus läbimata.
12b: F. Kaasik, J.Liba, K.Rebane, P.Vare, M.Välja
12e: K.Ainsaar, H.Kaljumäe, M.Kroodo, M.Kruusmaa, S.Kukemelk, K.Magdik, K.Mets, K.Oidjärv, A.Pigul
K.Salus
Rohkem võimalusi 12. klasside õpilastel tehnoloogiakursuse läbimiseks ei ole.
	I perioodi järelarvestused toimuvad:
Neljapäeval, 10.11. kell 15.30 
vene keel – õp. L.Titova – 302

inimeseõpetus – õp. A.-L.Jõgi – 225
Esmaspäeval, 14.11. kell 15.45     kunstiõpetus – õp. P.Beier – 203
füüsika – õp. M.Reemann - 213
Teisipäeval, 15.11. kell 15.30
kirjandus – õp. A.Salo – 107
füüsika – õp. M.Kask – 202
Kolmapäeval, 16.11. kell 15.30
inglise keel – kõik õpetajad – 312
Neljapäeval, 17.11. kell 14.00 matemaatika – õp. Ü.Hüva - 136
kell 15.30
ajalugu – õp. K.Punga – 144
geograafia – õp. Ü.Seevri – 227
muusika õp. - Ü.Keerberg – 220
bioloogia – õp. S.Kaarna – 227

Reedel, 18.11. kell 15.30 saavad ruumis 221 sooritada järelarvestusi õpilased, kellel langesid kahe järelarvestuse ajad kokku. Sellisel juhul tuleb õpilasel valida aine, milles ta sooritab järelarvestuse ettenähtud ajal ning teavitada teise aine õpetajat kokkulangevusest, paludes luba sooritada järelarvestus selles aines 18.11. Kindlasti tuleb õigel ajal sooritada suuline arvestus. Samal ajal saavad järelarvestusi sooritada ka õpilased, kes väga mõjuval põhjusel (haigus) ei saanud järelarvestusele tulla. Puudumise põhjusest ning järelarvestuse sooritamise soovist tuleb eelnevalt aineõpetajat informeerida.  Õpilasi, kes on koolipäeva jooksul tundidest puudunud, on õpetajatel õigus mitte lubada sel päeval toimuvatele järelarvestustele.
Õpilased
"Balti Tee 2005" Eesti võistkonna ettevalmistussessiooni raames peeti 23. oktoobril Tartus Balti Teed  imiteeriv treeningvõistlus, kus põhivõistkonnale pakkusid konkurentsi kaks võistkonda HTG-st, kaks võistkonda Tallinna Reaalkoolist, Tallinna  Tõnismäe Reaalkooli võistkond, Narva linna võistkond ning mõned aastad tagasi gümnaasiumi lõpetanute ehk "vilistlaste" võistkond. Väga tublilt võistles "HTG I" võistkond koosseisus: Sander Pajusalu (11a), Kaarel Nummert (11a), Hiie Soeorg (11b), Priit Rinken (11a), Tauri Hindre (10a). Kooli esindasid "HTG II" võistkonna koosseisus Toomas Krips (11b), Jakob Jõgi (12b), Martin Ligi (12b), Joonatan Talviste (12e). Treeningvõistluse võitis "Balti Tee 2005" Eesti võistkond: Laur Tooming (HTG, 12b), Aleksei Vlassov (TTRK, 12), Igor Petšonkin (TTRK, 12), Andrei Rõbinski (TTRK, 12), Fjodor Gainullin (TTRK, 10).
Eelmisel nädalal
	Teisipäeval, 1. novembril külastasid HTG-d Kaustise muusikagümnaasiumi (Soome) õpila-sed ja õpetajad.

Keelenõunik ja saksa keelediplomi koolide koordinaator Ernst Barthelmeh külastas reedel, 4. novembril HTG-d, vestles direktor O. Ojaveeriga ning tutvus saksa keele õpetamise olukorraga koolis.
Sport
„Korvpalli sõprusmängus” kohtusid HTG ja Karlova Gümnaasiumi korvpallimeeskonnad. Tasavägiselt kulgenud kohtumise normaalaeg lõppes viigiga, lisaajal saavutasid 5-punktilise paremuse külalised.
Teated
	Teisipäeval, 8. novembril kell 15.30  toimub ruumis 203  Õpilaskogu Suurkogul põhikirja muudatuste esimene avalik lugemine. Kohal palume olla kõigi klasside esindajatel.

Teisipäeval, 8. novembril toimub aatriumis mõlema pika vahetunni ajal ISIC-kaartide tegemine soovijatele. Pilti saab kohapeal teha. Avalduslehti võib leida juba esmaspäeval valvelaualt.
	Seoses raamatukogu elektronkataloogi moodustamisega on sel õppeaastal mõnede raamatute kojulaenutuse puhul ooteaeg   paar tundi. Palun varuge kannatust, sest kõik raamatud pole veel elektronkataloogis arvel.
Kõik HTG õpilased saavad paari nädala pärast plastikust  vöötkoodiga lugejapileti. Raamatukogu elektron-kataloogi moodustamiseks on rahalisi kulutusi teinud nii kool kui linnavalitsus. Õpilastel tuleb osta  lugejapilet, mis maksab 6 krooni. Lugejapilet ei kuulu koolile tagastamisele ning kehtib kogu koolis õppimise aja. Palun hoidke oma piletit hoolikalt!
	Kolmapäeval, 9. novembril kell 15.30 on ruumis 204 võimalik vaadata saksakeelset filmi "Jurassic Park". Kõik saksa keele ja filmisõbrad on teretulnud!

Erinevaid maailma kultuure tutvustav ettevõtmine Maailm Ratastel ootab huvilisi:
Esmaspäev, 7. november
16.00 – 18.00 Motivatsioon ja visiooni kujundamine (ruum 221)
Teisipäev, 8. november
16.00 – 18.00 Kodanikuühiskond (ruum 213)
Kolmapäev, 9. november
16.00 – 18.00 Kuidas teha projekti? (ruum 213)
Neljapäev, 10. november
16.00 – 17.30 Kultuuride mitmekesisus (ruum 213)
17.30 – 19.00 Kultuuride laat (aatriumis, lauad ruumist135)
Reede, 11. november
16.00 – 18.00 Meeskonnatöö (ruum 213)
Õpilastele, kes on osalenud 4-5 loengul/seminaril, antakse tunnistus projektis osalemise kohta!
	Kolme kooli kohtumine (KOKOKO), kus osaleb kokku umbes sadakond õpilast Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumist, Tallinna 21. Koolist ja Hugo Treffneri Gümnaasiumist, toimub sel õppeaastal 11.-12. novembril HTG-s. Avaüritus auditooriumis on 11. novembril kell 10.30.

 Võisteldakse kirjanduses, kunstis, muusikas, vene keeles, inglise keeles, väitluses ja loovkirjutamises. Lisaks sellele musitseeritakse, tehakse ajalehte, näitemängu ja sporti ning elatakse ühist seltsielu. Kohtumise pidulik lõpetamine ja autasustamine toimub laupäeval, 12. novembril kell 11.00 Jaani kirikus.
Seoses võistlusega ei toimu õppetööd  auditooriumis, muusika-klassis, sotsiaalainete klassis  ja III korruse arvutiklassis. Külalisõpilastele on suhtlemiseks avatud puhkeruum. Hea treffnerist, nähes reedel koolimajas nõutult seisvat võõrast õpilast, palume teda lahkesti soovitud paika juhatada! 
Seoses kolme kooli kohtumisega ja samal ajal matemaatikahuvilistele õpilastele toimuva õppelaagriga (õpetajad Ü. Hüva ja H.Kiisel) on reedel, 11.novembril tunniplaanis järgmised muudatused:
10a 1.-2. tund kirjandus – õp. T.Pluum - 136
3.-4. tund keh. kasv. – õp. A.Saarva / P.Parisoo – 228
10bcd 5.-6. tund prantsuse keel – õp. H.Toots - 109
10e 3.-4. tund ladina keel – õp. K.Novikov - 105
11a 1.-2. tund kunst – õp. P.Beier – 135	
3.-4. tund bioloogia – õp. S.Kaarna – 225
5.-6. tund füüsika – õp. M.Reemann – 213
11b 5.-6. tund bioloogia – õp. S.Kaarna – 135
11c 1.-2. tund füüsika – õp. S.Oks – 107
11e 3.-4. tund füüsika - õp. S.Oks - 107
12a 5.-6. tund füüsika – õp. M.Kask – 136
12b 3.-4. tund ajalugu õp. M.Käppa – 136
5.-6. tund kunst – õp.P.Beier – 141
12c 3.-4. tund ajalugu – õp. A.Ristikivi – 144
5.-6. tund keemia – õp. E.Paabo – 105
12d 3.-4. tund kunst – iseseisev töö kunstimuuseumis
5.-6. tund füüsika – õp. S.Oks - 107
12e 1.-2. tund bioloogia – õp. S.Kaarna – 225
3.-4. tund füüsika – õp. M.Reemann – 213
5.-6. tund ajalugu – õp. A.Ristikivi – 144
Alates kella 10.35-st ei helise koolikell. 7.-8. tunni ajal toimub majandusõpetus ruumis 135 ning psühholoogia ruumis 136.




