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Koolipere õnnitleb
Meie kooli Aasta Õpetajaks 2006 on valitud Toomas Jürgenstein ja Aasta
Tegijaks Heivo Kikkatalo.
Juhtkond tänab
	vene ja saksa keele õpetajaid Ljubov Titovat, Olga Kornilovat, Mall Mattot ja Aive Rootsi ning kõiki projektiga „Kaks keelt – kaks võimalust” seotud õpilasi Leedu sõpruskooli - Lazdijai gümnaasiumi  delegatsiooni vastu-võtmise eest 29.09.-01.10.2006.a.;

psühholoog Kaia Raigi ja kõiki tublisid tuutoreid, kes aitasid uutel õpilastel kooli sisse elada;
õpetaja Hele Kiiselit ja 11.a klassi ning õpetajaid Anneli Saarvat ja Priit Parisood väga hästi ette valmistatud ja läbiviidud rebaste-jooksu korraldamise eest 10. klassidele!
Vene ja saksa keele õpetajad tänavad projekti „Kaks keelt – kaks võimalust” raames 29. septembrist 1. oktoobrini Leedu sõpruskooli õpilasi vastu võtnud treffneriste:
Kristina Hodarenkova, Katre-Helena Käppa, Kristiina Müür, Anette Org, Grete Uibo (12.c), Regina Michaelis, Kristel Vits (12.d), Juhan Kinks, Alexander Maasik, Eveli Post (11.d), Raul Mäeküla (10.c), Kerli Lubja (10.d).
Õppetöö
Õpetaja Siim Oks viibib 2.-9. oktoobrini kooriga kontsertreisil. Õpetajad Saima Kaarna ja Eha Paabo on 6. oktoobril 10.c ja 12.c klassi õpilastega õppeekskursioonil. 
Tundide asendused:
E 02. 10. 	
10.c	2. tund informaatika õp. R. Lõpp – 303
11.c 7.-8. tund matemaatika – jääb ära, toimub K 04.10 7.-8. tunni ajal
12.e	4. tund kirjandus õp. A. Salo – 202
T 03. 10.	
12.e	1.-2. tund keh. kasv. õp. A. Saarva / P. Parisoo
11.b	4. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136
12.d 	5.-6. tund ajalugu õp. K.Punga – 213
12.c	7.-8. tund ajalugu õp. K. Punga - 213	
K 04. 10.	
11.b	kooli 3. tunniks
11.c 7.-8. tund matemaatika õp. Ü. Puusepp - 139
12.b	3.-4. tund matemaatika õp. H. Kiisel – 135
12.d	3.-4. tund kirjandus õp. H. Tering – 105
N 05. 10.	
12.e	1.-2. tund ajalugu õp. K. Punga – 202
12.d	3. tund ajalugu õp. K. Punga – 202
12.c	4. tund ajalugu õp. K. Punga – 202
R 06. 10. 	 
11.a	3.-4. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
11.b	5.-6. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 202
E 09. 10.	
10.c	2. tund informaatika õp. R. Lõpp – 303
12.e	4. tund kirjandus õp. A. Salo – 202
Eelmisel nädalal
	26. septembril toimus Tallinna Ülikoolis Euroopa keeltepäevale pühendatud konverents, mille käigus haridusminister Mailis Reps ning Euroopa Komisjoni esindaja Toivo Klaar õnnitlesid konkursi "Aasta võõrkeelealane projekt" võitjaid. Euroopa Komisjoni ning Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnuskirja ning rahalise preemiaga autasustati teiste hulgas ka Hugo Treffneri Gümnaasiumi projekti „Kaks keelt – kaks võimalust” eest.
	Rebastejooksu võitjaks osutus 10.a klass (klassijuhataja Ülli Roostoja). Klassil lasub kohustus ja ka ainuõigus (mille korda sellel aastal kahjuks teised klassid rikkusid) korraldada järgmisel aastal uutele kümnendikele rebaste vastuvõtu-tseremoonia. 

Rebastejooksu ajal tehtud pildid, videod ja muu materjal viige palun  11.a klassi õpilase Sander Õiguse kätte, et ta saaks sellest teha kokkuvõtva klipi.
Sport
Kolmapäeval, 27. septembril toimus Tallinnas Estonia teatri Talveaias Eesti Olümpiakomitee korral-datud pidulik vastuvõtt käesoleval hooajal rahvusvahelistel tiitli-võistlustelt medalikohti saavu-tanud sportlastele. Kohale 
olid kutsutud ka juunioride maailmameistrivõistlustel orientee-rumise teatejooksus kuldmedali võitnud noororienteerujad, kelle hulka kuulusid Mihkel Järveoja (HTG a2), Timo Sild (HTG d5) ja Markus Puusepp (TÜ). 
MM toimus juulikuus Lõuna-Leedu kuurortlinnas Druskininkais. Sealsetes kiiretes männimetsades saavutatud esikoht tõi Eestile läbi ajaloo esimese suurvõistluste kuldmedali orienteerumisjooksus.
Klasside tegemised
21.septembril alustas 11.a klass oma Tallinna Linnateatri hooaega ja vaatas viimast korda mängukavas olnud etendust "Sebastian", mis on lavastatud romaani "Tagasi Bridesheadi" järgi. Etendus jättis kõigile sügava mulje.
Õpetajad
Õpetaja Hele Kiisel viibis 22. septembril MMM-projekti raames Helsinkis, kus koos kolleegidega teistest Eesti koolidest külastati Helsinki Ülikooli  ja matemaatika õpetajatele loodud Matikkamaan keskust.
Teated
	Teisipäeval ja kolmapäeval, 3. ja 4. oktoobril kell 15.40 toimub III/II korruse arvutiklassis Tartu Linnaraamatukogu poolt korraldatud infootsingu võistlus. Lisainfot saab arvutiõpetajatelt. Osalema on oodatud 10.-11. klasside õpilased. Lõppvoor Tartu parimatele toimub linnaraamatukogu arvutiklassis.

	3. oktoobril toimub kooli hoolekogu koosolek, kus arutatakse kooli eelmise õppeaasta tulemusi, 10. klassidesse vastuvõttu ja järgmise aasta eelarvet ning hoolekogule valitakse aseesimees.

	5. ja 6. oktoobril viibib psühholoog Kaia Raig Tallinna Ülikooli ja Eesti Lastekaitse Liidu poolt korraldatud konverentsil "Kool kui arengukeskkond ja õpilaste toime-tulek".

Reedel, 6. oktoobril külastavad kooli Riia 2. Keskkooli õpetajad.
6. oktoobril tähistame koolis õpetajate päeva. Seoses sellega on tundide ajad muudetud: 
7.-8. 8.10 - 9.00 - valikained 
1.-2. 9.10 - 10.00 
I söögivahetund 10.00 - 10.30 
3.-4. 10.30 - 11.20 
II söögivahetund 11.20 - 11.50 
5.-6. 11.50 - 12.40 
Kell 12.50 algab aulas õpetajate päevale pühendatud aktus, mida korraldab 12.e klass! Kõik treffneristid on aktusele oodatud! Korraldajate poolt on aktus kuulutatud kinniseks, mis tähendab, et hilinejaid enam sisse ei lasta!!!
	Laupäeval, 7. oktoobril kell 11.00 algab ruumis 144 Kolme Kooli Kohtumiseks ettevalmistav õppe-päev meie kooli võistkonnale. 1920. ja 1930. aastaid käsitlevale loengule järgneb lõuna ning töö ainerühmades.

Tänu Tartu Linnavalitsusele on kõikidel Tartu koolidel ja lasteaedadel võimalus tasuta kasutada Lõunakeskuses asuvat siseliuvälja esmaspäevast reedeni kell 9.00-11.00. Liuvälja kasutamise graafiku koolidele ja lasteaedadele koostab Tartu Linnavalitsuse Haridusosakond. Koolile eraldatud ajal on riietus – ja duširuumide kasutamine ning uiskude laenutamine tasuta. Vastavalt kehtivale lepingule lubatakse siseliuväljale korraga maksimaalselt 80 õpilast ning kui jääl on vähem kui 60 õpilast, võib OÜ Lõunakeskus müüa jääle lubamiseks täiendavaid pileteid.
Meie kooli õpilastel on võimalus uisuvälja kasutada I perioodi arvestuste nädalal 16.- 20. oktoobrini kell 9.00-11.00. Igale klassile määratakse uisutamiseks kindel päev, kuid kui arvestuste graafik lubab, võib ka teistel päevadel meie koolile ettenähtud ajal uisutama minna. 
Täpsem info järgmise nädala infolehes.
	Kooli raamatukogus on kõigile tutvumiseks  peaminister Andrus Ansipi poolt koolile kingitud kunstiraamat "Lapsepõlv. Lapsepõlv Eesti kunstis" ja nahkköites "Kalevipoeg".





