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Täname!
Kooli vilistlased Vahur Veeroja ja Taavo Säärits on  annetanud raha kooli vilistlaskogu arveldusarvele  saalihoki varustuse muretsemiseks.
Juhtkond tänab
inglise keele õpetajaid kõnevõistluse korraldamise eest, eriti Ene Nõlvak - Donohoed, tänu kellele osales üritusel 
Iiri Suursaadik Eestis Noel Kilkenny.
Eelmisel nädalal
	18. jaanuaril toimus HTG inglise keele kõnevõistlus. Täname kõiki kõnelejaid väga sisukate ja huvitavate kõnede eest. Tulemused on järgmised:

1. auhind: Kaisa Kulasalu 12.e
2. auhind: Gea Leppik 11.b/ Liina Ilves 10.e
3. auhind: Jaan Kalmus 12.d
Suursaadiku auhind: Kairi Kaldoja 11.d
Eriauhind humoorika teemakäsitluse eest: Tiit Loim 10.e.
	Õpilaskogu president Mihkel Liiber astus 18. jaanuaril tagasi. Õpilaskogu üldkoosolekul valiti uueks presidendiks Indrek Lillemägi 11.a klassist. Uueks juhatuse sekretäriks valiti Helge Lilleorg 10.d klassist.

Õppetöö
Kolmapäeval, 24. jaanuaril viibivad täiendkoolitusel õpetajad Ü. Seevri, O. Kornilova ja L. Titova alates kella 11st.
Reedel, 26. jaanuaril toimuvad ainenõukogude koosolekud, millest võtavad osa õpetajad M. Reemann ja T. Jürgenstein alates kella 11st. Nimetatud õpetajate tundide asendused:
K 24.01.
10.a	7.-8. tund jääb ära
10.c	5.-6. tund ajalugu õp. M. Käppa – 141 (7.-8. tund jääb ära)
10.e	7.-8. tund jääb ära
11.c	5.-6. tund iseseisev töö (vene keel), klassi juures viibib õp. E. Nõlvak-Donohoe – 302
R 26.01.
11.a	1.-2. tund filosoofia õp. T. Jürgenstein - 203
3.-4. tund füüsika õp. M. Kask – 213
11.c	3. tund filosoofia õp. T. Jürgenstein - 203
12.a	1.-2. tund ajalugu õp. K. Punga – 221
12.b	1.-2. tund ajalugu õp. K. Punga – 221
12.ab	5.-6. tund füüsikat asendab õp. M. Kask – 210
Filosoofia valikkursus jääb ära.
Õpetaja M. Matto on haige, tema tunde asendavad õpetajad A. Roots ja I. Meyer. Ära jäävad valikaine tunnid.
Õpilased
Rahvusvahelisel keskkooliõpilaste väitlusturniiril Tallinn Open, millest võtsid osa 22 võistkonda viiest riigist, esindasid Treffneri Gümnaasiumit kaks võistkonda koosseisus Mirko Kikkamägi, Gea Lepik ja Jaan Kalmus ning Kärt Salumaa, Heili Hein ja Pikne Kama. Esimesena nimetatud võistkond pidi veerandfinaalis tunnistama finaali jõudnud Leedu esindusvõistkonna paremust. Turniiri võitis Tallinna Inglise Kolledži võistkond.
Olümpiaadid
Laupäeval, 20. jaanuaril toimus Eesti koolinoorte 54. keemiaolümpiaadi piirkondlik voor.
Esikümnesse jõudsid:
11. klass
3. Rudolf Bichele	11.c
6. Agnes Suu		11.c
7. Tauri Hindre	11.a
8. Riho Klement	11.a
10. Artur Kahre	11.a
11. Mare Oja		11.c
12. Mehis Mehide	11.a
13. Mait Bratka	11.b
12. klass
2. Priit Rinken		12.a
3. Tarmo Puolokainen 12.b
4. Sander Pajusalu	12.a
5. Zepp Uibo		12.b
7. Kaia Ojamäe	12.c
Teated
	Esmaspäeval, 22. jaanuaril kell 12.30 – 15.30 toimub auditooriumis eesti keele olümpiaad, mille viivad läbi emakeele õpetajad.
	Filmigrupp näitab kolmapäeval, 24. jaanuaril kell 18.30 auditooriumis filmi "Hard Candy".
	Neljapäeval, 25. jaanuaril kell 15.40-17.15 toimub õpetajate toas õppenõukogu koosolek.
	Neljapäeval, 25. jaanuaril kell 15.30 toimub auditooriumis klasside-vaheline mälumänguturniir. Täpsem informatsioon stendidel!
	SELGE autokooli  B kategooria kursusel on veel vabu kohti! Huvitatutel on võimalik liituda sel neljapäeval, 25. jaanuaril kell 17.00. Kursus lõpeb enne riigieksameid, kursuse hind on 5000 krooni. Neile, kes soovivad ka C1 kategooriat, on hind  kokku 7000 krooni.
	12. klasside teklid on valmis ja need saab selle nädala jooksul huvijuhi käest kätte.

Tantsuoskusest huvitatud noori oodatakse aulasse tantsukursustele kolmapäeviti kell 17.30 ja neljapäeviti kell 17.00!
	Reedel, 26. jaanuaril kell 14.00 toimub ruumis 202 Riia Majanduskooli tutvustus. Kooli kohta annab informatsiooni HTG 2006.a. lõpetanud Peeter Puppart.
Laupäeval, 27. jaanuaril kell 11.00 algab koolilehe "Miilang" toimetuse õppepäev, mille viivad läbi Tartu Ülikooli ajakirjandus-osakonna tudengid. Kogunemine aatriumis.
Esmaspäeval, 29. jaanuaril kell 16.00 algab auditooriumis kooli kõnevõistlus. Täpsem informatsioon emakeele õpetajatelt!
Teisipäeval, 30. jaanuaril tähistame meie kooli vilistlase, kirjanik A. H. Tammsaare sünniaastapäeva. Sellel päeval on esmaspäevased tundide ajad!
Pärast 4. tundi toimuvad Tammsaare mängud. Iga klassi esindab 6-liikmeline võistkond (3 neiut ja 3 noormeest). Samal ajal toimub aatriumis soenguvõistlus, kuhu iga klass saadab võistlema oma kõige pikemate juustega noormehe ning kaks abilist. Selgitatakse välja kooli parim soeng. Lisainfo: Eva-Lota Volmer 10.e.
	30. jaanuaril toimub hoolekogu koosolek. Päevakorras on õpilaste õppeedukus, kooli eelarve ja 10. kl. vastuvõtutingimused.
	30. jaanuaril toimub õpilaskonverents humanitaar-klassidele. Täpsem info ilmub järgmises infolehes.

Rahandusministeerium kuulutab juba seitsmendat aastat välja kooliõpilaste esseekonkursi. Konkursi eesmärgiks on kutsuda nii põhikoolide kui gümnaasiumide noori üles kaasa mõtlema ühiskonnas olulistes küsimustes. Esseesid oodatakse nii eesti, vene kui ka inglise keeles järgmistel teemadel:
    * Eesti - rikas riik (?)
    * Kui palju maksab õnn?
    * Aeg on raha. Kas aega saab osta?
* Kultuurile kulutatud raha on investeering enesesse
    * Tarbida, et olla. Olla, et tarbida
    * Linnud ujuvad naftas, aga autoga tahaks ikka sõita
* Isa töötab välismaal - kes mulle unejuttu loeb?
* Minu elu tegevusplaan: kuidas nautida põnevat ja võimalusterohket
      elu ka pensionieas
    * Kumb on olulisem: Eesti kroon või Euroopa euro?
    * Kui mina jagaks eurotoetust…
Töid hinnatakse kahes kategoorias: 6.-9. klass ja 10.-12. klass. Parimatele auhinnad! Esseesid oodatakse 8. veebruarini märksõnaga "Essee-konkurss" postiaadressil  Suur-Ameerika 1, Tallinn 15006, Rahandusministeerium või e-posti aadressile essee@fin.ee. Konkursi parimad selgitatakse välja 28. veebruariks. Parimad tööd avaldatakse rahandusministeeriumi kodulehel.
	Rahvastikuministri büroo kuulutab Iseseisvuspäeva raames gümnaasiu-miklasside õpilaste seas välja luulekonkursi teemal „Vabadus”. Kolmele parimale auhinnad. Luuletuste esmane selektsioonivoor palutakse läbi viia koolisiseselt kirjanduse ja emakeele õpetajatel ning saata rahvastikuministrile hindamiseks kooli 10 parimat luuletust. Täpsemat informatsiooni jagavad emakeele õpetajad.

30. jaanuariks ootab Tartu Kultuurkapital taotlusi Tartu Hansa Rotary Klubi Koolinoorte Arengu Fondi 36 000 kroonile. Stipendium  on mõeldud 10-24-aastastele  kooli-noortele, kel on soov ja tahe omandada teadmisi, oskusi ja väärtusi, mis loovad täiendavaid eeldusi isiksuse arenguks või kel on soov õppida edasi nii Eestis kui välismaal. Taotlusi võivad esitada koolinoored ise, nende vanemad, õpetajad, huvijuhid, treenerid, ringide juhid. Täiendavat infot klassijuhatajatelt.
	Veebruarikuu toiduraha maksmise viimane päev on 26. veebruar. Täpne informatsioon eelmises infolehes ja kooli kodulehel.
	II perioodi järelarvestuste hinded teatavad õpetajad hiljemalt 24. jaanuariks. Sama päeva õhtuks palun hinded kanda ka õpetajate toas olevatesse tabelitesse.



