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Juhtkond tänab
	õpetajaid Ülle Hüva, Hele Kiiselit, Saima Kaarnat, Urmas Kokassaart ja Ülle Keerbergi õpilaste ettevalmistamise eest aineolümpiaadideks ja konkurssi-deks;
kõiki Õpilaskogu liikmeid, kes tutvustasid meie kooli haridus- ja teadusmessil Intellektika ning jagasid infot kooli lahtiste uste päevadel.

Teated
Reedel, 8. veebruaril andis meie kooli aulas meeldiva kontserdi Tallinna Reaalkooli sümfoonia-orkester, kus mängib 22 orkestranti: orkestrantidest 60% on realistid (ka vilistlased), ülejäänud mängijad Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast, Tallinna Muusikakeskkoolist ja G.Otsa nim Muusikakoolist. 
Orkestri ”hingeks” on Edmar Tuul ja Rasmus Puur, kes õpivad Tallinna Reaalkooli 10. ja 11. klassis ning kes ka ise orkestris kaasa mängivad.
Orkester on tegutsenud kolmveerand aastat, andnud 5 kontserti ning  Tartusse tulek oli nende esimene ringreis.
Täname Tallinna Reaalkooli sümfooniaorkesterit Rea:lmažo:r meeldiva kontserdielamuse eest.! 
	Täname hr. Marcus Dentonit koolile kingitud ingliskeelsete raamatute eest. Kõik need 50 raamatut on peatselt kooli raamatukogus kõigile lugemiseks.

	Treffneri mälumängusarja III voor toimus 29. jaanuaril. Kohal oli rekordiline arv võistkondi - 15 (nende hulgas üks õpetajate võistkond ja kolm võistkonda MHGst). Tulemused olid järgmised:

I koht (78p) - "Õpetajad" - Priidu Beier, Toomas Jürgenstein, Kristiina Punga ja Siim Oks
II koht (73p) -  Tõnis Tasa, Taavi Karelson, Maksim Buldakov (11.b) ja Jaak Sõnajalg (10.b)
III koht (63p) - "Sõrmused" - Juhan Valge, Priit Lille, Teet Smidt ja Jüri Mälberg (kõik 11.b klassist)
IV koht (61p) - "Põhjakonn" - Heleen Jääger, Kristiin Jääger, Kadi Kärner ja Kristi Sobak (kõik 12.d klassist);
	Tartu- ja Jõgevamaa mälumäng toimus 3. veebruaril Kivilinna gümnaasiumis. Meie koolist oli kohal 3 võistkonda ja tulemused olid järgmised:

I koht (68p) - võistkond koosseisus Jüri Mälberg, Mihkel Sarv, Tõnis Tasa ja Priit Lille (kõik 11.b klassist). Eesti arvestuses II koht.
II koht (63p) - võistkond koosseisus Kaarel Siim, Janar Saks (11.b), Ants Siim (11.d) ja Andreas Joamets (MHG). Eesti arvestuses V koht.
XVII koht (29p) - võistkond koosseisus Mark Gimbutas (11.c), Rudolf Bichele (12.c), Kristiina Tomasson (10.c) ja Eveli Verev (10.a).
	Tartu linna kõnevõistlus toimus 6. veebruaril meie koolis. Vabariiklikule kõnevõistlusele "Kuldsuud 2008", mis toimub 29.02. - 02.03. Põltsamaal, otsustati saata kaks laureaati:

Johannes Vedru - Mart Reiniku Gümnaasiumist ja Timo Kägo - Hugo Treffneri Gümnaasiumist.
Eripreemia "Oma näo" eest sai Tartu Raatuse Gümnaasiumi õpilane Mihkel Kallip.
	Bioloogiaolümpiaadi piirkonna-voor toimus 9.veebruaril. Meie parimad:

10. klassid
1. Kristiina Tomasson 10.c
3. Liis Helm 10.c
4.-5. Helena Kisand ja Katrin Kalind  10.c
7. Risto Võsaste 10.c
8. Anna Smertina 10.c
11. klassid
1. Mark Gimbutas 11.c
2. Kai Tiitsaar 11.c
4. Kertu Tikkop 11.c
8.-13. Siim Küünal 11.c 
12.klassid 
1.-2. Kärt Must ja Ilmar-Jürgen Rammi 12.c
3. Moonika Pärt 12.c
5. Rudolf Bichele 12.c
6. Liisa Kübarsepp 12.c
9. Meelis Brikker 12.c
	16. segakooride võistulaulmine „Tuljak” toimus laupäeval, 9. veebruaril Miina Härma Gümnaasiumis, kus meie segakoor "Anima" jagas koolikooride kategoorias I ja II kohta  Jõgeva Ühisgümnaasiumi segakooriga. ÕNNITLEME!
	Keemiaolümpiaadi vabariiklikku vooru on kutsutud:

Katrin Kalind 10.c
Helena Kisand 10.c
Anna Smertina 10.c
Allan Avi 11.a
Mark Gimbutas 11.c
Siim Runken 11.a
Linda Rusalepp 11.c
Kai Tiitsaar 11.c
Rudolf Bichele 12.c
Artur Kahre 12.a
	16. veebruaril toimus ajaloo-olümpiaadi piirkonnavoor.

Teema "Rahvuslik liikumine 19. saj"
1. Helena Kisand 10.c
3. Agu Bleive 10.d
4. Triinu Rauk 12.e
5. Helge Lilleorg 11.d
6.-7. Kertu Rauk 12.e
8.-9. Kärt Salumaa 12.d
Teema "Kultuur pärast II maailmasõda"
1. Ants Siim 11.d
2. Heleen Jääger 12.d
3. Evelin Orgmets 12.e
4. Mihkel Liiber 12.d
6.-7. Heili Hein 11.d
8. Rene Tampel 12.e
9. Julia Horeva 10.c
Teema "Eesti Vabariik"
2. Tanel Ojalill 12.e
5. Jüri Lillemets 11.e
6.-7. Priit Lille 11.b
9. Kristjan Kaljusaar 11.d
	Tartu koolide korvpallivõistlused lõppesid meie kooli meeskonnale 5. kohaga. Pääsust finaalturniirile nelja parema sekka jäi puudu kaks punkti ehk üks korv. Alagrupis kaks võitu ja ühe kaotuse kogusid nii HTG, Kommertsgümnaasiumi kui Raatuse gümnaasiumi meeskonnad. Surnud ringist pääsesid edasi kaks viimast.

HTG meeskonnas mängisid Paavo Binsol, Tiit Bürkland (10.b), Risto Võsaste (10.c), Kaur Kohv (10.d), Jaagup Ojalill, Taavi Pettai (11.a), Madis Järvekülg (11.e), Sander Õigus (12.a), Ats Albre (12.b), Joosep Sibul (12.d) ja Tanel Ojalill (12.e).
	5. veebruaril toimus abiturientidele infotehnoloogiaalane koolitus ning õpilased said oma osavust näidata mobiilses seiklusmängus. Võistluste tulemused olid järgmised: 

I ja II kohta jagasid 12.a klassi kaks võistkonda ning III ja IV kohta  jagasid 12.b ja 12. e võistkonnad.
	7. veebruaril toimusid meie koolis esmakordselt koolimissi valimised, mille tulemused olid järgmised:

* publiku lemmik - Jette Feigenbaum (10.d)
* säravaim naeratus - Kaisa Ilves (12.e)
II printsess - Liis Starkopf (10.a)
I printsess - Jette Feigenbaum
HTG koolimiss 2008 on Eveli Naaris (12.e).
ÕNNITLEME!
	Esmaspäeval, 18. veebruaril kell 12.00 ootab huvijuht 12.b klassi õpilasi  aulasse lipuvalve proovi.

Neljapäeval, 21 veebruaril toimuvad abiturientidele kaitseväeteema-lised  loengud järgmiselt:
kell 12.15 - 13.45  12.c ja 12.e 
kell 13.55 - 15.25  12.a, 12.b ja 12.d
	Eesti Vabariigi 90. sünnipäeva tähistame reedel, 22. veebruaril piduliku aktusega. Tundide ajad on muudetud:

7.-8.   8.10 - 9.10  (valikained)
1.-2.   9.20 - 10.20
3.      10.30 - 11.15  
11.15 - 11.45 toolide sättimine aulas (12.b)
4.      11.45 - 12.30
5.-6.   12.55 - 13.55
Kell 14.00 - aktus (korraldab 12.b klass).
	10.-11. klasside pildistamine toimub 3. märtsil aatriumis. Täpsem informatsioon järgmises infolehes.
	IV perioodi üritused :
22.02.	EV aastapäeva aktus (korraldab 12.b)

29.02.	Lahtiste uste päev 8. klassidele (korraldab ÕK)
3.03. 	10.-11. klasside pildistamine
3.-7.03.	ÖKO-nädal (korraldab ÕK Roheliste töögrupp)
7.03.	Naistepäeva tähistamine
14.03. 	Emakeelepäev (korraldab väitlusring)
29.-30.03.	Eesti Õpilasoma-valitsuste Liidu Üldkogu kokkusaamine HTGs
30.03.	Piirkondlik näitemängu-päev
01.04.	Naljapäev (korraldab 12.e)
8.04. 	Lastevanemate koos-olek (10. ja 12. kl. vanematele)
11.-12.04.	Laulu- ja tantsulaager
	Võistlus Euroopa koolis 2007/2008 
tööde esitamise tähtaeg on 10. märts. 

Võistluse üldmoto kõikidele Euroopa lastele ja noortele on Kahekõne kultuuride vahel (Intercultural dialogue). Oodatud on kirjutised ja kunstitööd vabalt valitud žanris, vormis. Lubatud on esitada töid ka vabalt valitud teemal, mis puudutab Euroopa ühinemise, poliitika, majanduse, kultuuri, Eesti ja Euroopa suhete ning sellega seonduvalt meie igapäevaelu probleeme. 
Kunstitööde, mis on vormistatud paberil, paremasse nurka palutakse 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 2008. a aprillis Tallinna Õpetajate Majas. Kunstitöödest korraldatakse samas näitus. 
Töid oodatakse Tallinna Õpetajate Majja (Raekoja plats 14) või Tallinna Haridusametisse 10. märtsiks 2008.a. Vaata ka 
http://www.haridus.ee/et/haridusamet/Konkursid/lasteleopilastele/voistlus_euroopa_ko   
	Märtsikuu toiduraha maksmise viimane kuupäev on 25. veebruar. Talongid väljastatakse kantseleist 27. - 29. veebruaril. Märtsis on 16 toidupäeva (16 x 18.- = 288.-, poisteports 16 x 25.- = 400.-).
	Klassivanemate ümarlaud tegi juhtkonnale ettepaneku sisse seada vihik, kuhu õpilased saaksid märkida koolimajas remonti vajavat inventari või seadmeid. Nimetatud vihik asub valvelauas. Samuti esitati küsimus, kas koolimajja (nt. koridoridesse, klassiruumidesse) peaks seoses uue prügiseadusega juurde muretsema prügikaste, et prügi sorteerida. Hoolduskoristusteenust osutava firma esindajate arvates ei ole prügikaste juurde vaja muretseda. Prügiseadusest tulenevaid nõudeid on võimalik täita olemasolevate tingimuste baasil.

Järgmisel õppeaastal avaneb ühel 10. klassi õpilasel võimalus õppida Austraalias Immanueli Kolledžis. Kõigil huvilistel tulla teisipäeval, 19. veebruaril kell 10.35 direktori kabinetti.
	Abiturientide 100 päeva ball toimub 1. märtsil Vanemuise Kontserdimajas. Balli pääsmeid saab osta huvijuhi  käest.
Kooli üritustest tehtud videoid saab veel selle ja järgmise nädala jooksul huvijuhi käest osta.
	III perioodil psühholoogia valik-kursusel osalejad! 
Palun viige psühholoogia õpik kohe  raamatukokku tagasi! Kiire!

	Filmi- ja diskussiooniõhtu “Õpetaja kui liider” - 19. veebruaril algusega kell 18:00 auditooriumis.

Vaatame rohkete auhindadega pärjatud humoorikat dokkfilmi koolielust  “Asendusõpetaja" (Rootsi 2006). Filmile järgnevas diskussioonis osalevad noored õpetajad Rebeka Kurg ja Helina Haljaste ning TÜ õppejõud  ja Eesti Füüsika Seltsi esimees Kaido Reivelt. Diskussiooni modereerib Uku Visnapuu. 
Kõik huvilised on teretulnud!
	18.02.-14.04. - IV periood
infominutid toimuvad järgmistes ruumides:

10.a	- 135	
10.b	- 144	
10.c	- 303	
10.d	- 227	
10.e	- 105	
11.a	- 225	
11.b	- 136	
11.c	- 220	
11.d	- 107	
11.e	- 217	
12.a	- 141
12.b	- 213
12.c	- 139
12.d	- 203
12.e	- 102
söögivahetunnid:
		I vahetunnil (pärast 3. tundi):

10.a, 10.d, 11c, 11.e, 12.b, 12.c, 12.d, 12.e
		II vahetunnil (pärast 4. tundi):

10.b, 10.c, 10.e, 11.a, 11.b, 11.d, 12.a
	IV perioodil toimub keemia ab-kursus, millest on kohustatud osa võtma 10. klassi õpilased, kellel ebaõnnestus keemia 1. kursus. Oodatud on ka kõik teised 10. klassi õpilased, kes tunnevad end keemias ebakindlalt.

Praktikumid:
füüsika praktikum 11.a klassil - teisipäeviti kell 14.00 – 15.30 ja 11.b klassil kell 12.15 – 13.45 TÜ füüsikahoones, Tähe 4.
Materjalitehnoloogia praktikum (juhendaja TÜ professor Jaak Kikas) toimub teisipäeviti ruumis 202 , algus kell 15.45.
11.c klassil jätkuvad TÜ õppejõudude dots. M. Martini poolt juhendatav zooloogia praktikum teisipäeviti kell 13.55 ruumis 225 ning pr. A. Lusti juhendamisel keemia praktikum kolmapäeviti kell 15.45 ning neljapäeviti kell 14.00 ja 15.45 TÜ keemiahoones.
	Laupäeval, 01. märtsil kell 9.30 – 15.30 kirjutavad abituriendid proovikirjandit. Klasside juures viibivad klassijuhatajad.
	10.e klassi prantsuse keel on sel perioodil kolmel tunnil nädalas paaris informaatikaga ning kaks tundi (reedel) toimub tund kogu klassile. Prantsuse keele rühmad komplekteeritakse ümber lähtudes informaatika rühmadest. 
	11.c klassil algab kolmetunnise kursusena ladina keel. Kuna hetkel jätkuvad keemia ja bioloogia praktikumid, siis on tunniplaanis ainult kaks ladina keele tundi esmaspäeva hommikul. Kui lõpeb ära bioloogia praktikum, siis lisanduvad ülejäänud ladina keele tunnid. 

IV perioodil algavad matemaatika, ühiskonnaõpetuse ja 12.c klassile bioloogia eksamiks ettevalmistavad kursused. Riigi- või koolieksami valinud õpilastele on valitud aine ettevalmistuskursuste läbimine kohustuslik.
Matemaatika, 12.c klassi bioloogia ja 12.d ning 12.e klassi ühiskonnaõpetuse eksamikursuse tunnid on märgitud tunniplaani. Nimetatud kursuste tunnid ei toimu valikainete ajal. 
12.a, 12.b ja 12.c ühiskonnaõpetuse eksamit sooritavatele õpilastele toimub eksamikursus neljapäeviti ja reedeti 7.-8. tunni ajal. Samal ajal tuleb kursusest osa võtta ka 12.d ning 12.e klassi õpilastel, kes sooritavad nii ühiskonnaõpetuse kui ka matemaatika eksamit.
	Esmaspäeval, 25. veebruaril toimuvad klasside talvise spordipäeva üritused. Kui klassiga  ühisüritust korraldatud ei ole, otsustab iga õpilane ise, kus ja kuidas ta sellel päeval sporti teeb. Õppetööd ei toimu.
	Teisipäeval, 26. veebruaril on tundide ajad muudetud, toimuvad klassijuhataja 	infominutid, ilmub infoleht. 

Tundide ajad teisipäeval, 26.02. 
1.-2. tund	8.10 – 9.40
3. tund	9.50 – 10.35
I söögivahetund
4. tund	11.00 – 11.45
infominutid
II söögivahetund
5.-6. tund	12.30 – 14.00
7.-8. tund	14.10 – 15.40
Infominutite ruumid: 
10.a	- 227	
10.b	- 107	
10.c	- 225	
10.d	- 144	
10.e	- 203	
11.a	- 217	
11.b	- 136	
11.c	- 139	
11.d	- 220	
11.e	- 141	
12.a	- 102
12.b	- 202
12.c	- 105
12.d	- 135
12.e	- 213
	Tagastage palun raamatukokku kõik õpikud ja raamatud, mida sel perioodil vaja pole.

Kooliarsti teated
1. Puukentsefaliit on viiruse põhjustatud raske ajukoepõletik, millele ei ole sptsiifilist ravi. Täieliku kaitse puukentsefaliidi vastu annab ainult vaktsineerimine. Põhi-vaktsineerimine täiskasvanutele ja lastele koosneb kolmest 0,5ml lihasesisesest süstist. Kahe esimese süste vahe on 1-3 kuud ja kolmas manustatakse 9-12 kuud pärast teist süstet. Revaktsineerimine teostatakse 3 aastase vaheaegadega põhivaktsineeri-mise järel. Kolme põhivaktsinatsiooni järel on antikehi peaaegu 100% ja need püsivad vähemalt 3 aastat. Vaktsineerimist peaks alustama juba kevad-talvel, et immuunsus jõuaks puugihooajaks (aprill-oktoober) täielikult välja kujuneda.
Tähelepanu! Kooli meditsiinikabinetis on võimalik lasta end vaktsineerida puukentsefaliidi vastu.
Vaktsineerida soovijatel tuleb veebruarikuu jooksul registreeruda kooli meditsiinikabinetis. Seejärel tellitakse vaktsiin kooli (vaktsiin on tasuline, ühe vaktsiinidoosi hind on orienteeruvalt 200 krooni). Vaktsineerima on oodatud nii HTG õpilased kui ka õpetajad.
2. Jätkub 10. klasside õpilaste läbivaatus. Õpilastel palun ilmuda kutsel meditsiinikabinetti, õpetajatelt palume mõistvat suhtumist. 
E. 18.02. - 10.a ja 10.b (vaatlusel käimata õpilased) 
T. 19.02.  – 10.d
K. 20.02. – 10.d
N. 21.02. – 10.d
3. Neljapäeval, 21.02. suurel vahetunnil (kell 11.45) informeerib kooli arst meditsiinikabinetis 10. klasside klassivanemaid võimalikest tervisealastest õppustest. 

