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Juhtkond tänab
õp. Helgi Teringut ja Kaur Riismaad näiteringi õpilaste eduka ettevalmistamise eest Betti Alveri luulekonkursi Tartu vooruks.
Õppetöö
	Õp. K. Punga viibib 23.-24. nov. täiendkoolitusel. Tema tundide asendus neljapäeval, 24. novembril:

11d	1.-2. tund religiooniõpetus (T. Jürgenstein) 203
	3. tund muusikaõpetus (Ü. Keerberg) 220
10d	4. tund ajalugu – iseseisev töö- 144
11e	5.-6. tund füüsika (S. Oks) 213
	rootsi keel jääb ära
	Selle nädalaga jõuavad lõpule kolmetunnilised kursused: 10d,e – informaatika 1; 11d – religiooniõpetus 2; 11e – kirjandus 9. Hinded palun kanda II perioodi dokumentidesse.

10d,e jätkuvad informaatika 2. kursuse tunnid endise tunniplaani järgi;
11d klassis algab muusikaõpetuse 2. kursus (õp. Ü.Keerberg – teisipäeval, 5.-6. tund, neljapäeval 3. tund, ruum 220);
11e klassis algab religiooniõpetuse 2. kursus (T. Jürgenstein, teisipäeval 4. tund, neljapäeval 1.-2. tund, ruum 203).
Õpilased
5. novembril toimunud keemia lahtistel võistlustel olid HTG õpilaste kohad järgmised:
Noorem rühm (81 osalejat):
Tauri Hindre (10a) 16.
Rudolf Bichele (10c) 26.
Mehis Meide (10a) 43.
Vanem rühm (54 osalejat) :
Elo Sõnajalg (12c) 5.
Martin Sauk (12c) 11.
Priit Rinken (11a) 27.
Tarmo Puolokainen (11b) 32.
Teated
	Järelarvestuste hindeid teata-vad õpetajad 22. novembril. Sama päeva õhtuks palun hinded kanda ka õpetajate toas olevatesse tabelitesse.

Teisipäeval, 22. novembril on esimesel suurel vahetunnil (kell 10.35) kooli raamatukogus KoKoKo  võistlejate ja üritust korraldanud õpilaste tänamine. Palume kõigil kohale tulla!
Kõik õpetajad on oodatud teisel suurel vahetunnil (kell 11.45) õpetajate tuppa, et arutada kooli 122. aastapäeva tähistamist.
	Teisipäeval, 22. novembril kell 13.00 oodatakse Haridus- ja Teadusministeeriumisse pidulikule vastuvõtule rahvusvahelistest olüm-piaadidest osa võtnud õpilasi ja nende õpetajaid. Meie koolist on vastuvõtule kutsutud Laur Tooming (12b),  Juhan Aru (vilistlane) ning õpetajad Hele Kiisel, Ülle Hüva, Harry Sepp, Mihkel Kree.

Kolmapäeval, 23. novembril kell 15.30 on ruumis 204 koosolek 17.-21. detsembril Otzenhauseni seminaril osalejatele. 
23.-24. novembril toimub auditooriumis kuni kella 14.00-ni haridusosakonna poolt korraldatav tööõigusalane koolitus Tartu linna koolide ja lasteaedade juhatajatele.
24. novembril toimub I perioodi õppetöö analüüs. Alates kella 15.15-st 12. klassid, 16.00–st 11. klassid ning 16.45-st 10. klassid. Kõikide aineõpetajate osavõtt on vajalik.
Reedel, 25. novembril kell 11.45 on aulas 12b klassi lipuvalve proov.
Laupäeval, 26. novembril algusega kell 12.00 toimub auditooriumis praeguste abiturientide ja 10 aastat tagasi HTG lõpetanud vilistlaste  kohtumine. Räägitakse koolist ja koolikorraldusest praegu ning 10 aastat tagasi.
	Meeldetuletus segakoorile! 
25. ja 26. novembril toimub (koolis) laululaager. Täpsemat infot saab proovides.
	12. klasside õpilased saavad 28. novembri infominutites klassi-juhatajatelt kolme õppeaasta hinnetelehe. Kui hinnetelehel on vigu, tuleb valele hindele ring ümber tõmmata ning hinnetelehe pöördele märkida õppeaine, kursuse number, õpetaja nimi ning õige hinne. Näiteks: füüsika 8. kursus (õp. M.Reemann) – hinne 5+.

Kui kõik parandused  tehtud, tagastada hinneteleht õppealajuhatajale hiljemalt 12. detsembriks. Kui hinnetelehel vigu ei ole, jääb hinneteleht õpilasele.
	Armas treffnerist!

Kui sul on kodus mänguasju ja raamatuid, mida sa enam ei vaja, siis too need palun enne 1. detsembrit kooli huvijuhi kabineti ees olevasse kasti ning oled andnud suure panuse puudustkannatavate laste jõulupeo korraldamisele. Sind tänavad Tartu Noored Sotsiaaldemokraadid.
HTG 122
28. november – 3. detsember 2005
28. november
15.45 auditooriumis loeng „Treffneristid 20. sajandi sõdades” – 10. klassidele
 15.45 – 19.00 võimlas klassidevahelised spordi-võistlused : saalihoki 5T+5P
29. november
11.45 auditooriumis viktoriin 10. klassidele
15.45 – 18.00 võimlas klassidevahelised spordi-võistlused :
16.00 „Sops” (korvpalli                                   kaugvisked) ind.
17.00 teatejooks ümber koolimaja 3T+3P
30. november
16.00 – 17.30 võimlas õpilaste ja õpetajate vaheline saalihoki 
1. detsember
15.30 – 18.00 võimlas klassidevahelised spordi-võistlused :	võrkpall 3T+3P
18.00 aulas järgmise aasta balli peremehe ja perenaise konkurss 
2. detsember
9.00 kooli õpilaskogu esindajad mälestavad Hugo Treffnerit Uue-Jaani kalmistul
12.00 aulas 122. aastapäeva aktus 10. ja 11. klassidele 
13.15 aulas 122. aastapäeva aktus 12. klassidele ja külalistele
16.00 algab vilistlasturniir korvpallis 
3. detsember
9.00 jätkub vilistlasturniir korvpallis
13.30 1964. a. lennu ja 2006.a. 12a klassi kohtumine korvpallis
10.00 – 16.00 on koolimaja avatud vilistlastele
19.00 122. aastapäeva ball (maja avatud kella 18.00st).
Alates 21. novembrist saavad õpilased osta balli pääsmeid huvijuhi käest ja vilistlased kooli kantseleist.
Pääsmed õpilastele:
50 EEK eelmüügist
60 EEK kohapeal
Pääsmed vilistlastele:
100 EEK eelmüügist
150 EEK kohapeal.



