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Juhtkond tänab
11d klassi ja klassijuhataja L. Titovat meeleoluka ja tegutsemisrohke tutvumisõhtu korraldamise ja läbiviimise eest.
Olümpiaadid
Eelmise õppeaasta rahvusvaheliste olümpiaadide parimad tulemused:
6.-18. juuli Sloveenias matemaatika - Laur Tooming (pronks);
13.-20. august Mehhikos informaatika - Laur Tooming (hõbe).
Teated
	Kevadel panid praeguste 12. klasside õpilased kirja oma riigieksamite valikud. Et eksamikursusi paremini planeerida ja läbi viia, on palve 12. klasside õpilastele: mõelge läbi oma eksamivalikud ning andke nendest klassijuhatajatele teada 29. septembriks. Riigieksamivalikuid on võimalik muuta 15. jaanuarini.
	Huvijuht ootab täna, 18. septembril pärast infominuteid HTG sõrmuste ja teklite tellimistabeleid.

Täna, 18. septembril kell 15.45 koguneb ruumis 203 esimesele koosolekule õpilaskogu.
Teisipäeval, 19. septembril on ülekooliline tervisepäev. Päeva alustatakse jalgsimatkaga Jänese matkarajal ja seejärel on kõigil võimalus nautida veemõnusid Aura veekeskuses.
Kogunetakse Tartu laululava kaare all:
10. klasside õpilased kell 8.10 (veepargi  aeg kell 10.00 – 12.00)
   11. klasside õpilased kell 9.30 
   (veepargi aeg kell 12.00 – 14.00)
12. klasside õpilased kell 11.00  (veepargi aeg kell 14.00 – 16.00) 
Aurasse pääseb piletite alusel (pileteid jagavad kehalise kasvatuse õpetajad matkaraja kontrollpunktis). Kasutada on nii ujula kui ka veepark. Ujumisriided tuleb matkale minnes kaasa võtta. Aurasse minnakse iga ilmaga, matk jääb ära vaid paduvihmaga. Kolme suurima osavõtjate arvuga klassi autasustatakse neljapäeval, 21. septembril kell 11.45 aatriumis.
	Kõigil 10. klasside õpilastel, kes

alustavad inglise keele õppimist II perioodil, palutakse hiljemalt 6. oktoobriks maksta ära töövihiku
(soovi korral ka õpiku) raha. Täpsem info stendil.
	18. ja 19. septembril toimub Vargamäel 12d ja 12e klassi praktikum. Humanitaaride prak-tikumi töögruppe juhendavad õpetajad Helgi Tering, Age Salo, Merille Hommik, Kristiina Punga, Maia Käppa, Aare Ristikivi ja Toomas Jürgenstein. 

Väljasõit 18. septembril kell 17.00 Vanemuise alumisest parklast.
	Kuni 20. septembrini saab registreeruda TÜ Teaduskooli 2006/2007 õ.-a. kursustele. 
TÜ Teaduskool (TK) alustab oma 41. õppeaastat ning ootab oma endisi ja uusi õpilasi kaug-koolituskursustele. TK kursused annavad võimaluse üldhariduskooli õpilastele saada süvendatud õpet erinevates ainetes ning toetavad ka õpilaste ettevalmistamist aineolümpiaadideks. Pakutakse koolide õppekava rikastamiseks mitmel tasemel kursusi: *matemaatika* <http://www.ttkool.ut.ee/0607kursused.html#matemaatika>, *füüsika* <http://www.ttkool.ut.ee/0607kursused.html#fyysika>, *keemia* <http://www.ttkool.ut.ee/0607kursused.html#keemia>, *programmeerimise* <http://www.ttkool.ut.ee/0607kursused.html#informaatika>, *bioloogia* <http://www.ttkool.ut.ee/0607kursused.html#bioloogia>, *geograafia* <http://www.ttkool.ut.ee/0607kursused.html#geograafia>, *meditsiini* <http://www.ttkool.ut.ee/0607kursused.html#meditsiin>, *keeleteaduse* <http://www.ttkool.ut.ee/0607kursused.html#HKT01A06> (lingvistika) ja *filosoofia* <http://www.ttkool.ut.ee/0607kursused.html#HFI01A06> vallast.  Uute kursustena algavad käesoleval õppeaastal gümnaasiumiastmele *tõestusülesannete kursus matemaatikas* <http://www.ttkool.ut.ee/0607kursused.html#MAP04A06> ja  *rahvaluule kursus* <http://www.ttkool.ut.ee/0607kursused.html#HRL01A06>. Põhikoolide õpilastel on sel aastal taas võimalik saada näpunäiteid esimeste sammude tegemiseks *teaduslikus uurimistöös* <http://www.ttkool.ut.ee/0607kursused.html#TKB31A06>,  gümnaasiumiõpinguteks valmistujatele peaks palju kasulikku pakkuma  *õpioskuste kursus* <http://www.ttkool.ut.ee/0607kursused.html#HOP01A06>. Õppetöö toimub valdavalt *kaugõppe vormis* (veebipõhiselt, WebCT keskkonnas, tavaposti ja/või e-posti vahendusel), meditsiinikursusest osalejatele on plaanis ka TÜ kliinikumide ja arstiteaduskonna laborite külasta-mine. Kursused on üles ehitatud üheaastaste moodulitena. Kursuse osavõtutasu üldhariduskoolide õpilastele on üldjuhul 300.- krooni / aasta. Kursuste edukalt lõpetanud saavad Tartu Ülikooli tunnistuse. 
NB! Kursusele "Keeleteaduse alused" on oodatud osalema ka õpetajaid! Samuti on programmeerimise kursused avatud täiskasvanud huvilistele (vt täpsemalt täiskasvanute osavõtutasusid).
Täpsem vastuvõtuinfo on Teaduskooli kodulehel:            www.ttkool.ut.ee <http://www.ttkool.ut.ee>* 
Kursuste koondnimekiri ja osavõtutasud:        ftp://ftp.ttkool.ut.ee/kursused/0607_kursused.pdf 
Kursuste kirjeldused ja veebipõhine registreerumisvorm:        *http://www.ttkool.ut.ee/reg/index.php* 
Eesti olümpiaadide veebilehekülg:          http://www.ttkool.ut.ee/olympiaadid/ <http://www.ttkool.ut.ee/olympiaadid/>
Teaduskooli kodulehel on lisaks palju mitmesugust materjali abiks õpetajatele ainetunni või ringitöö mitmekesistamiseks, ülesandeid nuputamiseks, õppematerjale programmeerimise või mõne ainevaldkonna iseseisvaks oman-damiseks, aga ka neile, kes otsivad lihtsalt sisukat ajaviidet.

25. septembril kell 11.40 on 10.-11. klasside õpilastel võimalik auditooriumis  tutvuda  õpilas-vahetusega tegeleva organi-satsiooniga YFU.
Hugo Treffneri Gümnaasiumis alustab prantsuse keele õpetajana tööd Sylvie Claude Olagnon'i,  kes on haridusteaduste doktorant Lyoni Ülikoolis.
Kooli sööklas on 133 istekohta. Talongi eest sööjaid kahe vahetunni peale kokku on ca 279. Õpilastelt oodatakse kannatlikku meelt ja mõistvat suhtumist ning palutakse lauda istuda järjest. Söökla personal teenindab enne talongi eest sööjad ja seejärel müüakse toitu kassast ostjaile.
Muudatused klasside söögivahetundide aegades:
I vahetund: 10a, 10c, 11a, 11e, 12b, 12c, 12d, 12e
II vahetund: 10b, 10d, 10e, 11b, 11c, 11d, 12a.
Oktoobrikuu toiduraha tuleb üle kanda Toidutorn AS arvele 26. septembriks. Oktoobris on 20 toidupäeva (koolilõuna 300.-, poisteports 440.-), neil, kes ei soovi süüa arvestuste nädalal 16-20.10, tuleb üle kanda 225.-, poisteportsu eest 330.-.






