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Koolipere õnnitleb 
	Aasta Tegija 2007 tiitli pälvinud Saima Kaarnat ja Age Salot  ning Aasta Õpetaja 2007 tiitliga pärjatud Ljubov Titovat; 
	Hele Kiiselit ja Tiina Pluumi Tartu Kultuurkapitali preemia puhul.

Juhtkond tänab
 11. a klassi ja nende klassijuhatajat Ülli Roostoja väga hästi korraldatud rebaste jooksu ettevalmistamise ja läbiviimise eest!
Teated  
	Täna, 1.10 ja ainult täna on võimalus õppealajuhatajalt saada riigieksamitunnistust:
Kristjan Kaljusaar	11.d

Henri Ristisaar	11.a
Kristel Tuul		11.e	
	Kolmapäeval, 3. oktoobril ilmub õpilaste teadusliku ajakirja "Akadeemiake" esimene number. Ajakirja esitlusele on kutsutud 12. b klassi õpilane Pille Pullonen, kelle uurimistöö nõiaprotsessidest Eestis ajakirja esimeses numbris avaldatakse, ja tema juhendaja õpetaja Aare Ristikivi. 

	Neljapäeval, 4. oktoobril kella 8.10–12.00 toimub matemaatika-olümpiaadi koolivoor. Olümpiaadi viivad läbi matemaatikaõpetajad ruumides 221, 105 ja 107. 

Olümpiaadi ajal on ruumis 
221 - kella 8.10 – 9.45 õp. K. Ojaveer ja õp. A. Mägi, 
kella 9.45 – 12.00 õp. A. Mägi ja õp. H. Kiisel; 
105 -  kella 8.10 – 9.45 õp. L. Jõgi, kella 9.45 – 12.00 õp. P. Parisoo; 
107 - kella 8.10 – 9.45 õp. S. Oks 
kella 9.45 – 12.00  õp. A. Saarva
Koolivoorust võtavad osa kõik 10.a ja 10.b klassi õpilased ning valitud õpilased teistest klassidest. 
NB! Olümpiaadist osavõtjad saavad lõunatada kooli sööklas pärast olümpiaadiülesannete lahendamist. 
Muudatused tunni- ja ruumiplaanis neljapäeval, 04. oktoobril:
10.a  ja 10.b klass on  kella 8.10 – 12.00 olümpiaadil, järgneb tunniplaaniline 5.-6. tund 
10.d 1.-2. tund õp. H. Tering ruumis 139
12.d	3. tund õp. H. Tering ruumis 144
11.a	4. tund õp. H. Tering ruumis 135
10.bcd	3. tund õp. Ü. Roostoja ruumis 202
10.e	4. tund õp. K. Ojaveer ruumis 144
Õpetaja H. Frese viibib neljapäeval, 4. oktoobril koolitusel. Tema tunde asendab õp. M. Matto.
3. ja 4. oktoobril osalevad Aime Punga ja Ott Ojaveer Tartu koolijuhtide koolitusel Toilas.
Reedel, 5.oktoobril on alates kella 11.00st  täiendkoolitusel õpetaja Ü. Seevri. Tema tundide asendus:
10.c 3.- 4. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva / P. Parisoo
10.b 5.-6. tund eesti keel õp. A. Salo (107)
	Infopunkt aatriumis sulgeb uksed. Täname kõiki tuutoreid, kes olid kümnendikele abiks uue kooliga kohanemisel!
	Tiina Liiviku Fond toetab Tartu linna gümnaasiumides õppivaid hea õppeedukusega eesti soost noori, kelle kodune majanduslik kindlustatus on nõrk. 2007. aasta lõpus jagatakse Tiina Liiviku Fondist stipendiumiteks 35100.- krooni. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada alljärgnevad dokumendid: 
*  SA Eesti Rahvuskultuuri Fondi rahalise taotluse ankeet. 
*  Omakäeline avaldus stipendiumi taotlemiseks. 

*  Kooli tõend õpilase õppeedukuse kohta. 
*  Kooli tõend majandusliku olukorra kohta. 
*  Sotsiaalosakonna tõend perekonna majandusliku olukorra kohta. 
Rahalise taotluse ankeedi ja selle esitamise juhised leiate aadressil:
http://www.erkf.ee/
	Tervise Arengu Instituut on kuulutanud välja võistluse "Suitsuprii klass 2007/2008", kuhu oodatakse osalema ka gümnaasiumi klasse koos klassijuhatajatega. Võistluse läbiviimise aeg on 22.10.07-22.04.08.

Võistlus on rangelt vabatahtlik ning põhineb aususel ja usaldusel.
Võistluse edukalt läbinud klasside vahel loositakse kevadel välja hulk auhindu. Lisainfot saab Anna-Liisa Jõgi käest (aljogi@htg.tartu.ee).
	HTG õpilaskogu valis käesoleva õppeaasta juhatuse:

 Indrek Lillemägi (12.a) - president,
 Martin Maide (10.d) - asepresident,
 Elisabeth Sinipalu (10.d) - sekretär,
 Eva Liisa Kubinyi (10.d) -       huvigruppide juht,
 Annegrete Palu (10.e) - infojuht.
	22. septembril osalesid Liisa Jaakson (11.e) ja Merike Reiljan (11.d) Otepääl Marguse puhkekeskuses noorte keeleorganisatsiooni loomisel.
	Bioloogiaolümpiaadi koolivoor toimub 10. oktoobril algusega kell 9.50 ruumis 221. Osa võtta soovijail palutakse registreeruda hiljemalt selle nädala jooksul (10. klasside õpilased klassijuhataja juures, teised klassid õp.   Kaarna juures ruumis 226).
	Head saksa keele õppijad! Kes tahaksid osaleda Euroopa Liidu teemalisel seminaril Saksamaal 15.-20.detsembril 2007, tulge palun kolmapäeval, 3.oktoobril pärast 8. tundi kella 15.30-ks ruumi 204.
	Reedel, 5. oktoobril tähistame õpetajate päeva (korraldab 12.d klass). Seoses sellega on tundide aegu muudetud järgmiselt: 

7.-8. 8.10 - 9.30 (valikained) 
1.-2. 9.40 - 11.00 
        11.00 - 12.20 I söögivahetund 
3.     11.20 - 12.00 
        12.00 - 12.20 II söögivahetund 
4.     12.20 - 13.00 
5.-6. 13.10 - 14.30 
14.40 algab aulas õpetajate päevale pühendatud aktus 
NB! Aula sätib aktuseks valmis ja korrastab pärast aktust korraldav klass! 
NB! Seoses õpetajate päeva lühemate söögivahetundidega on selle nädala neljapäeva ja reede toidud ära vahetatud (s.t., et neljapäev on prae- ja reede supipäev)! 
	



