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Juhtkond tänab
	11.b klassi õpilast Martin Metsa kooli kõnevõistluse läbiviimise eest; 
	õp. Tiina Pluumi õpilaskonverentsi "Tänapäeva kultuur" korraldamise eest ning humanitaarainete õpetajaid Maia Käppat, Age Salo, Helgi Teringut, Merille Hommikut, Toomas Jürgensteini, Priidu Beierit,  Aare Ristikivi ja kõiki õpilasi ning vilistlasi konverentsi õnnestumisele kaasa aitamise eest;   
	õp. Ülle Keerbergi ja segakoori "Anima" eduka esinemise eest Tartu II rahvusvahelisel noorte kooride festivalil TÜ aulas; 

õp. Merille Hommikut ja kõiki kunstiringi õpilasi uue kunstinäituse  eest koolimajas;
õpetajaid Saima Kaarnat ja Urmas Kokassaart õpilaste ette-valmistamise eest bioloogia-olümpiaadiks.
Õpetaja Ülle Keerberg tänab
südamest kõiki segakoori lauljaid väga hea esinemise eest Tartu II rahvusvahelisel noorte kooride festivalil.
Õppetöö
	Õpetaja K. Punga tunnid 
teisipäeval, 06.02

12.a (ajaloorühm)	1.-2. tund ajalugu (iseseisev töö) klassi juures viibib õp. A.-L. Jõgi – 303
12.b (ajaloorühm) 1.-2. tund ajalugu (iseseisev töö) klassi juures viibib õp. A.-L. Jõgi – 303
12.c	3. tund ajalugu (kontrolltöö) klassi juures viibib õp. A.-L. Jõgi – 144
	Õpetaja E. Paabo viibib 09.02. täiendkoolitusel ning õpetaja H. Tering viib alates kella 10-st läbi 11.c klassi kirjanduse arvestust. Nimetatud õpetajate tundide asendused:

reedel, 09.02.
11.a	5.-6. tund kirjandus õp. T. Pluum – 217
11.b	3.-4. tund kirjandus õp. T. Pluum – 217
11.c	1.-2. tund matemaatika õp. E. Timak – 217
11.d	1.-2. tund kirjandus (ERNI) õp. T. Pluum – 303
	3.-4. tund füüsika õp. S. Oks – 202
10.c	4. tund informaatika tervel klassil õp. R. Lõpp – 303
10.d	4. tund matemaatika õp. L. Jõgi – 227
III perioodi arvestused toimuvad 12.-16.02. Klassides, kus on rohkem kui viis arvestust, toimuvad osad arvestused reedel, 9. veebruaril tundide ajal. 
11.b	füüsika (õp. S. Oks) 5.-6. tunni ajal
11.c	kirjandus (õp. H. Tering) alates kella 10-st ruumis105
12.b	matemaatika õp. H. Kiisel 3.-4. tunni ajal - 135
9.02. ära jääv kehalise kasvatuse tund toimub 08.02. 7.- 8. tunni ajal
12.c	bioloogia õp. S. Kaarna 1.-2. tunni ajal.
III perioodi arvestuste nädalal 12.-16.02. ei helise koolikell. Palun kõikidel õpilastel säilitada koolimajas (eriti aatriumis) vaikus ning mitte segada koolikaaslaste õppetööd. Tundide ajad arvestuste nädalal:
1.-2. tund	  8.15 –   9.45
3.-4. tund	10.15 – 11.45
5.-6. tund	12.15 – 13.45
7.-8. tund	14.15 – 15.45
Kooli söökla on arvestuste ajal avatud kell 10.00 – 14.00. Lõunatada saab söökla lahtiolekuaegadel, teile sobival ajal. Kindlaid söögivahetunde klassidele ei ole. 
IV perioodi tunniplaan valmib 16.02. kella 12ks.
Klasside tegemised
	12.d ja 12.e klassi õpilased külastasid 31. jaanuaril Riigikogu, Niguliste Muuseumi ja Eesti Kunstimuuseumi ning Von Krahli Teatri etendust „Faust”. 
	10.e klassi õpilased vaatasid 3. veebruaril Vanemuise teatris etendust „Teatriparadiis”.

Õpetajad
Õppealajuhataja A. Punga osaleb 5.-7. veebruaril projekti "Koolikatsuja 2006+" raames korraldataval koolinõunike kursusel Tallinnas.  
Teated
	Teisipäeval, 6. veebruaril kell 15.30 tutvustab välisõpinguid konsulteeriv ja õppestipendiume jaotav organisatsioon Hakes ruumis 144 erinevaid õppimisvõimalusi. Hakes tegeleb partnerkõrgkoolide tutvustamise, dokumentide vastuvõtu ja sisseastumiskatsete korraldamisega. Seoses ülikoolide ning erialade valiku laienemisega, saavad organisatsiooni Hakes programmi kaudu nii Taani kui ka Inglismaale kandideerida ligikaudu 300 2007. aasta abiturienti. Õppimisvõimalusi tutvustav seminar on Power Point´i põhine ning kestab 45 minutit. Lisanformatsiooni leiate koduleheküljelt: www.hakes.ee

Tutvustusele on oodatud kõik huvilised!
	Neljapäeval, 8. veebruaril peab  suursaadik Jaak Jõerüüt 12. klasside õpilastele auditooriumis loengu teemal „Diplomaatia. Eesti riigi turvalisus.“.

Kell 12.15 – 13.45 12.d, 12.e ja 12.a õp. R. Lõpp’u rühm
Kell 14.00 – 15.30 12.b, 12.c ja 12.a ülejäänud õpilased.
Oodatud on ka õpetajad.
	10. veebruaril toimub koolimajas matemaatikaolümpiaadi linnavoor.

Laupäeval, 10. veebruaril kell 13.15 - 13.45 esinevad seoses sõbrapäeva tähistamisega Eedeni kaubandus-keskuses meie kooli lauljaid ja tantsijaid.
	Õpetajate järjekordne koolituspäev toimub esmaspäeval, 12.02. kell 12.30 ruumis 213. Seekordseks lektoriks on TÜ Täppisteaduste kooli direktor Viire Sepp.
Esmaspäeval, 12.02. kell 12.15 toimub auditooriumis 12. klassidele Tallinna Kiirabijaama arsti Mare Liigeri loeng  „Narkootikumide mõjust inim-organismile“.
	Meeldetuletuseks õpilastele
Kool on andnud õpilaste kasutusse riidekapid. Õpilane ei hoia kapis raha, dokumente ja teisi väärtesemeid ning toiduaineid ja lukustab oma kapi. Õpilane kannab iga päev kapi võtit kaasas, valvuri käest võib võtit küsida vaid erandjuhul. 
Tuletame meelde, et võtme kadumisel või kasutuskõlbmatuks muutumise korral tuleb huvijuhti KOHESELT juhtunust teavitada, mitte oodata klassi lõpetamiseni kevadel. 
	Meie kooli lahtiste uste päevad 9. klasside õpilastele toimuvad auditooriumis reedel, 16. veebruaril kell 16.00 ja laupäeval, 17. veebruaril kell 13.00.

Samadel päevadel toimub ka Tartu Näitused messikeskuses (Kreutzwaldi 60) infomess "Intellektika":
reedel  kell 12.00 - 18.00 ja 
laupäeval kell 10.00 - 16.00 
Nii lahtiste uste päevade korraldamise kui ka Intellektikal osalemise eest vastutavad HTG Õpilaskogu liikmed.
	EV aastapäeva aktuse lipuproov 12.c klassiga toimub pärast arvestuste nädalat - esmaspäeval, 19. veebruaril kell 12.10 aulas.

Haridus- ja Teadusministeerium ning Tallinna Haridusamet kutsuvad lapsi ja noori vanuses 5-21 aastat osalema iga-aastasel Euroopa integratsiooniprobleeme käsitleval võistlusel Euroopa koolis. 
2006/2007 õa võistluse üldmoto kõikidele Euroopa lastele ja noortele on  Võrdsed võimalused kõigile (Equal opportunities for all). Oodatud on kujutised ja kunstitööd vabalt valitud žanris, vormis ja keeles. Kunstitööde, mis on vormistatud paberil, paremasse nurka palume kinnitada etikett töö pealkirja, autori nime ja vanuse ning kooli nimega. Kui tööd on juhendanud õpetaja, siis lisada ka tema nimi. Parimetele diplomid, auhinnad, sh osalemine noorsookohtumistel erinevates Euroopa riikides. Autasustamine toimub 2007. a aprillis Tallinna Õpetajate Majas. Kunstitöödest korraldatakse samas näitus. Töid oodatakse Tallinna Õpetajate Majja (Raekoja plats 14) või Tallinna Haridusametisse 12. märtsiks 2007.a. Info telefonil 640 4592, e-post  meelis.kond@tallinnlv.ee. Vaata ka www.haridus.ee.
10. klasside õpilastel, kes on huvitatud järgmisel aastal õppimisest Austraalias Immanueli kolledžis, palume koguneda kolmapäeval, 7. veebruaril kell 11.45 direktori kabinetti.
Õpilased
	3. veebruaril toimunud bioloogia-olümpiaadi piirkondliku vooru tulemused:

10. klass (osalejaid 19):
1. Mark Gimbutas 10.c 
2. Raul Mäekala 10.c
3.-4. Madis Hurt 10.e
6. Kertu Tikkop 10.c
8.-9. Siim Küünal 10.c
11. klass (osalejaid 32):
1. Liisa Kübarsepp  11.c
2. Moonika Pärt  11.c
8.-9. Meelis Brikker 11.c
10.-11. Ilmar-Jürgen Rammi  11.c
13.-16. Kärt Must  ja Rudolf Bichele  11.c
12. klass (osalejaid 25):
1. Harry Vähk  12.c
2. Hedvig Tamman  12.c
4. Aire Rihe  12.c
5.-7. Mari Valdur  12.c
8. Silvia Käkk  12.c
10.-12. Kristina Hodarenkova 12.c
	Eesti keele olümpiaadi koolivoorus selgusid parimad õpilased, kes võtavad osa 2. märtsil toimuvast Tartu linna õigekirjaolümpiaadist.

10. klassid
1. Kertu Aruoja 10.b
2. Liisa Jaakson 10.e
3. Madis Hurt 10.e
4. Liisa Randmaa 10.c
5. Annika Häidberg 10.e
11. klassid
1. Maarja-Liis Mitri 11.e
2. Leelo Valgma 11.b
3. Kairi Kaldoja 11.d
4. Mai Jürine 11.d
5. Merike Männiste 11.a
12. klassid
1. Mariann Sirgmets 12.c
2. Marie Abel 12.e
3. Kristjan Aruoja 12.a
4. Aire Rihe 12.c
5. Marju Valge 12.b
	Esmaspäeval, 29. jaanuaril toimus kooli kõnevõistlus, kus astusid üles üheksa treffneristi: 

I vooru teemad olid: 
* Helge Lilleorg (10.d) "Eesti mees peaks olema julgem" 
* Tiit Loim (10.e) "Tartu tulevik" 
* Triinu Lukas (10.d) "Kes kirjutab Eesti ajalugu" 
* Jaan Kalmus (12.d) "Võimu hiilgus ja viletsus" 
* Kaspar Krass (11.a) "Tundmatus" 
* Heili Hein (10.d) "Energia" 
* Kadri Reidla (10.e) "Tartu tulevik" 
* Indrek Lillemägi (11.a) "Rebaste ristimisest" 
* Liis Pokinen (10.e) "Südamelt ära" 
II voorus oli kõikidele võistlejatele ühine teema - "Treffneristi väärtushinnangud". 
Zürii tunnistas kahe vooru kokkuvõttes kooli kõnevõistluse laureaatideks: 
Kaspar Krassi, Indrek Lillemägi ja Tiit Loimi. Kaspar Krass tunnistati ühtlasi ka publiku lemmikuks! 
Kõik laureaadid pääsesid edasi Tartu linna kõnevõistlusele, mis toimus 1. veebruaril ning mille tulemused olid järgmised: 
I koht - Indrek Lillemägi (HTG) - esindab Tartu linna ja maakonda  vabariiklikul kõnevõistlusel "Kuldsuud 2007" Põltsamaal 2.-4. märtsini;
II koht - Erki Pisuke (Tartu Kivilinna Gümnaasium);
III koht - Marleen Pedjasaar (MHG).
	3. veebruaril toimus Vanemuise väikeses majas Tartu maakonna "Koolitantsu"  piirkondlik voor, millest võttis osa ka meie kooli segarahvatantsurühm "Tantsutallad". 


Järgmine infoleht ilmub 19. veebruaril.



