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Juhtkond tänab
	kõiki võõrkeelte õpetajaid võõrkeelte nädala ettevalmistamise ja läbiviimise eest;

õpetajaid Aive Rootsi, Heiko Freset, Madis Reemanni, Siim Oksa, Laur Toomingut ja Märt Kaske õpilaste ettevalmistamise eest piirkondlikuks olümpiaadiks.

Õpilaskogu tänab
 kõiki fantaasiapäevast osavõtjaid.
Teated
	Eelmisel nädalal andis õp. Age Salo HEA KOLLEEGI taldriku edasi õp. Ülle Hüvale. Õnnitleme!
	Eesti Ajalooõpetajate Seltsi poolt korraldatud ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse alaste metoodiliste materjalide võistlusel sai HTG õpetaja Aare Ristikivi Tartu linna ainesektsiooni eripreemia ning kirjastuse Koolibri eripreemia mõlemas kategoorias.
	11.b klass veetis reede (25. jaanuar) öö vastu laupäeva koolimajas. Koos

vanematega käidi koolimaja põnevates keldrites, võisteldi  ja istuti ühises kohvilauas. Pärast vanemate lahkumist sisustas aja õpetaja Age Salo. Tegeldi kirjanduslike teemadega. Hiljem tehti sporti, käidi saunas, 	vaadati filme ja mängiti seltskondlikke mänge.
	Esmaspäeval, 28.01. peab Tallinna Kiirabijaama arst Mare Liiger meie kooli 10. klasside õpilastele auditooriumis loengu narkootiku-mide mõjust inimorganismile: 

5.-6. tunni ajal toimub loeng 10.b, 10.c, 10.d klassi õpilastele;
7.-8. tunni ajal toimub loeng 10.a ja 10.e klassi õpilastele.
	Õpilaskogu üldkoosolek toimub esmaspäeval, 18. veebruaril, kell 15.30.

21.-25.01. koolis aset leidnud võõrkeelte nädala kokkuvõtete tegemine toimub teisipäeval, 29. jaanuaril pärast 4. tundi aatriumis.
Tervise Arengu Instituut korraldab "Suitsuprii klass 2007/2008" võistluse raames omaloomingu-konkursi võistlusele tunnuslause leidmiseks. Osaleda saavad üksnes "Suitsuprii klass 2007/2008" võistlusele registreeritud klassid. Konkursi reeglid leiad I korruse infostendilt.
	19. jaanuaril toimus füüsika piirkonnavoor. Meie parimad olid:
10. klass (20 osavõtjat)
1. Roland Matt 10.c
2. Rauno Padari 10.a
3. Aarne Lees 10.a
4.-5. Agnes Vask 10.a
6. Sander Tammesoo 10.a
7. Siim Tõnisson 10.a
8. Vahur Steinberg 10.b
9. Karl Ehatäht 10.b
11. klass (11 osavõtjat)
1. Kaarel Siim 11.b
2. Ardi Loot 11.a
3. Siim Rinken 11.a
4. Heino Soo 11.a
12. klass (19 osavõtjat)
3. Martin Valgur 12.a
4. Andres Ainelo 12.b
5. Andreas Valdmann 12.a
6. Tauri Hindre 12.a
8. Ivo Kubjas 12.a
9. Sander Stroom 12.a
	Eesti informaatikaolümpiaadi eelvoor toimus 15. detsembril. Meie parimad olid: 

edasijõudnute rühm 
1. Ardi Loot 11.a
4. Taavi Repän 11.b
5. MartinValgur 12.a
6. Hardi Pertel 10.a
9. Eero Ränik 12.b
13. Kairi Kangro 11.b
algajate rühm 
1. Margus Ojanurme 11.a
Kõik osalenud on informaatika-olümpiaadi žürii otsusega kutsutud informaatikaolümpiaadi lõppvooru.
	18. jaanuaril toimunud lingvistikaolümpiaadi koolivoorus osales 14 õpilast. Parimad olid:

1. Kadi Kärner 12.d
2. Riho Klement 12.a
3.-4.  Karl Ehatäht 10.b
       Ivo Kubjas 12.a
5. Tauri Hindre  12.a
6. Sander Stroom 12.a
	Täna, 28. jaanuaril kell 16.00 algab auditooriumis kooli kõnevõistlus. Tule omadele kaasa elama!

Teisipäeval, 29. jaanuaril kell 15.45 algab auditooriumis HTG mälumängu karikasarja III osavõistlus. Täpsem info koolimaja seintel.
Kooli raamatukogus on nüüd teatmeteose "20. sajandi kroonika. Eesti ja maailm."  I - IV köide.
	Neljapäeval, 31. jaanuaril tähistame kirjanik Anton Hansen Tammsaare sünniaastapäeva (korraldavad 10.d ja 10.e klass). Seoses sellega on tundide ajad muudetud: 
1.-2. 8.10 – 9.40 
3.     9.50 – 10.35 
10.35 - 11.00 Tammsaare-teemaline etendus auditooriumis!!! 
4.     11.00 – 11.45 
11.45 – 12.30 Tammsaare mängud aatriumis – Igast klassist oodatakse osalema 4-liikmelist võistkonda!
Taiesevõistlus aulas - Igast klassist oodatakse osalema 3-4-liikmelist võistkonda!
Kõik on oodatud osa võtma ja võistlejatele kaasa elama! Võitjatele auhinnad!
5.-6. 12.30 – 14.00 
7.-8. 14.10 – 15.40 
Kell 12.30 - 15.40 toimub auditooriumis humanitaarsuuna õpilaskonverents, millest võtavad osa 11.d, 11.e, 12.d ja 12.e klasside õpilased. Kavas on õpilasettekanded ning loenguga esineb Tartu Ülikooli rahvusvaheliste suhete õppetooli lektor Viljar Veebel.
	1.veebruaril tähistame Tartu rahulepingu aastapäeva. Meie kooli vilistlase ja riigikogu liikme Trivimi Velliste päevateemaline loeng kõikidele 10. klasside õpilastele toimub aulas  kell 12.15 - 13.45. 

Seoses sellega palutakse I suurel vahetunnil (kell 10.35 - 11.00) aulasse toole tõstma 10.b klassi õpilasi, kes  pärast loengut toolid seinte äärde ka tagasi tõstavad.
	1.-3. veebruarini toimub võimlas "Tantsutaldade" tantsulaager ja Tartu tantsuõpetajate mentor-koolitus.

Esmaspäeval, 4. veebruaril algusega kell 15.45 tutvustab organisatsioon Hakes  auditooriumis erinevaid õppimisvõimalusi välismaal. Hakes on välisõpinguid konsulteeriv ja õppestipendiume jaotav organisatsioon, mis tegeleb partnerkõrgkoolide tutvustamise, dokumentide vastuvõtu ja sisseastumiskatsete korraldamisega.
Abituriendid saavad Hakese programmi kaudu minna õppima nii Inglismaale, Šotimaale, Wales’i, Taani, Prantsusmaale, Itaaliasse, Hispaaniasse kui ka Kreekasse. Kõik huvilised on oodatud infoseminarist osa võtma!
	Abiturientide “SAJA PÄEVA BALL” 2008 on 1. märtsil kell 19.00 – 24.00 Vanemuise Kontserdi-majas. 

BALLI PERENAISE JA PEREMEHE VALIMINE toimub esmaspäeval 4. veebruaril kell 15.00 Tartu LV haridusosakonna saalis (Raekoja plats 12, II korrus).
ISETEGEVUSKAVADE ÜLE-VAATUS toimub reedel 8. veebruaril kell 15.00 Miina Härma Gümnaasiumi saalis (Tõnissoni 3).
Täpsem informatsioon I korruse infostendil.
	Teisipäeval, 29. jaanuaril tutvustab SEB Ühispank mõlema suure vahetunni ajal aatriumis ISIC kaardi tegemise võimalusi.

Kõik, kes tellisid ülekooliliste ürituste DVD-plaate, saavad need kätte klassijuhatajatelt. Valminud on ka 2007. a jõulupeo DVD, mille ostusooviga pöörduge palun huvijuhi poole (ruum 313).
19. jaanuaril Tartu Raatuse Gümnaasiumis toimunud saksa keele olümpiaadi eelvoorul osalesid meie koolist Teele Saarestik (11.d), Merle Väli (12.c) ja Jakov Saltõkov (11.c).
	Seoses õpetaja Tiina Pluumi haigestumisega on tunniplaan alates 28.01. muutunud. Uus tunniplaan on välja pandud õpilasstendile. 11.c ja 11.d klassil jääb kirjanduse 4. kursus hetkel pooleli (kursus jätkub järgmistel perioodidel). 11.c klassil algab muusika 2. kursus, 11.d klassil algab matemaatika 7. kursus. Nimetatud kursused jätkuvad IV perioodil. 12.a, 12.b ja 12.e klassi õpilastel tuleb kirjanduse 7. kursuse hinde saamiseks koostada õpimapp. 
11.d klassi klassijuhataja kohuseid täidab õpetaja Toomas Jürgenstein.
	29. – 30.01. toimub bioloogia õpetajatele Georg Aheri poolt läbiviidav koolitus. Nimetatud päevadel on auditoorium õppetööks suletud.

Kolmapäeval, 30.01. kell 15.30 toimub ruumis 204 järjekordne klassivanemate ümarlaud. Kooli direktor ja õppealajuhataja vastavad õppetööd ja töökorraldust puudutavatele küsimustele. Palun kõikides klassides üleskerkinud küsimused edastada klassi-vanematele.
Kevadel toimuvatele riigieksamitele registreerus meie koolist 264 õpilast, kes kokku sooritavad 821 eksamit. Aineti valiti eksameid järgmiselt:
kirjand – 175 õpilast
inglise keel - 167 õpilast
saksa keel – 12 õpilast
prantsuse keel – 1 õpilane
vene keel – 2 õpilast
ajalugu – 69 õpilast
ühiskonnaõpetus – 55 õpilast
bioloogia – 61 õpilast
keemia – 62 õpilast
matemaatika – 112 õpilast
füüsika – 16 õpilast
geograafia – 89 õpilast
	Täname PRIA personalijuht Helle Saaremägit ja HTG vilistlast, IT nõunik Hannes Lehemetsa õpilastele korraldatud väga sisuka ja informeeriva õppekäigu eest.
	Selge  Autokool alustab uue kursusega. B-kategooria kursuse hind on 5600 krooni. Kursus sisaldab 41 teooriatundi, 40 sõidukorda. Teoorialoengud toimuvad õhtuti 2 korda nädalas. Klassidel palun tuua registreerumislehed kantseleisse hiljemalt neljapäeval, 31. jaanuaril.




