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Juhtkond tänab
	Õpetajaid Ülli Roostojat ja Marcus Hildebrandt’i õpilaste ettevalmistamise eest inglise keele olümpiaadiks.

10.d ja 10.e klassi õpilasi ning nende klassijuhatajaid Mall Mattot ja Age Salo Tammsaare päeva ettevalmistamise ja läbiviimise eest.
Õppetöö
	2. veebruaril võtab õp T. Pluum osa Tartu ja Tallinna ülikooli ühisseminarist ning 3. veebruaril osaleb õppealajuhataja A. Punga koolinõunike teabepäeval Haridus- ja Teadusministeeriumis. 5. veebruaril viibivad õp E. Paabo ja õp Ü. Seevri (alates kella 12st) täiendkoolitusel. 

Tunniplaani muudatused
teisipäev, 02.02
11.a	1. tund (8.10 – 8.55) kirjandus õp. T. Pluum – 136
2. tund (8.55 – 9.40) matemaatika õp. Ü. Hüva – 136
3. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 102
11.d	4. tund ajalugu õp. A. Ristikivi – 102
5.-6. tund ajalugu õp. A. Ristikivi – 141
11.e	5.-6. tund matemaatika õp. E. Timak – 139
11.b	5.-8. tund matemaatika õp. H. Kiisel – 135
reede, 05.02
10.b	1.-2. tund keemia õp. H. Pähno - 217
10.e	5.-6. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo
11.b	3.-4. tund ajalugu õp. K. Punga - 144
5.-6. tund kirjandus õp. T. Pluum – 102
11.c	3.-4. tund bioloogia õp. S. Kaarna – 225
5.-6. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
11.d	3.-4. tund ERNI õp. T. Pluum – 303
5.-6. tund bioloogia õp. S. Kaarna – 225
11.e	3.-4. tund keemia õp. H. Pähno – 217
5.-6. tund saksa keel õp. A. Roots - 135
12.a	3.-4. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo
5.-6. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi – 141
12.e	3.-4. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi – 141
5.-6. tund ajalugu õp. K. Punga – 144
keemia eksamikursus 7.-8. tund õp. H. Pähno – 217
Olümpiaadid
	29. jaanuaril toimunud Tartu linna ja maakonna 10.-11. klasside inglise keele olümpiaadil olid meie õpilaste tulemused:

Maali-Liina Kulla (11b) 4.-5. koht
Epp Ainelo (10b) 6. koht
Hiie-Helen Raju (10e) 10.-12. koht
Sabine Preiman (11a) 18.-20. koht
Juudit Gross (10e) 21. koht
Õpilased
	Reedel, 5. veebruaril jääb kooli ööakadeemiat pidama roheliste töögrupp õpetaja Anna-Liisa Jõgiga.

Õpetajad
	Kolmapäeval, 3. veebruaril peavad HTGs ainesektsiooni koosolekut Tartu koolipsühholoogid. Osalejatele tutvustab  kooli õppekorraldust õppealajuhataja Aime Punga.

Teated
	Teisipäeval, 2. veebruaril on Tartu rahu 90. aastapäev. Ajalooring näitab mõlema suure vahetunni ajal auditooriumis dokumentaalkaadreid Eesti ajaloost. 

3.-4. tunni ajal peab kooli aulas kõikidele 10. klasside õpilastele Tartu rahu aastapäevaloengu kooli vilistlane Trivimi Velliste. 10. klasside õpilased lõunatavad kohe pärast loengu lõppu.
	Õnnetund on teisipäeval, 2. veebruaril kell 15.30 ruumis 221 või 227.

	2.-23. veebruarini on treffneristidel võimalus tutvuda Tartu Linnamuuseumi näitusega Vabadussõjast.

Kolmapäeval, 3. veebruaril ja neljapäeval, 4. veebruaril on mõlema suure vahetunni ajal kõikidele õpilastele avatud kooli muuseum. Ekspositsiooni tutvustavad humanitaarsuuna õpilased. Kolmapäeval kell 15.30-17.00 ja neljapäeval kell 14.00-16.00 on muuseum avatud huvilistele väljastpoolt kooli.
Neljapäeval, 4. veebruaril algab 12.15 auditooriumis humanitaaride õpilaskonverents, millest võtavad osa 11.d, 11.e, 12.d ja 12.e klasside õpilased.
Laupäeval, 6. veebruaril algusega kell 10.00 toimub meie majas üleriigilise matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor.
Esmaspäeval, 8. veebruaril toimub auditooriumis kell 16.00 kooli kõnevõistlus. Kõneletakse teemal „Lugemine loeb“. Võistlusel osalejatel palutakse registreeruda emakeeleõpetajate juures 4. veebruariks.
Koostöö ülikoolidega
	TTÜ kutsub õpilasi laupäeval, 6.

veebruaril Tallinnasse ettevõtlusseminarile "Oled Sa ettevõtja või lihtsalt ettevõtlik". Seminar on tasuta. Lisainfo ja registreerumine:http://majandus.ttu.ee/14180
Konkursid
	United World College kutsub 10. ja 11. klasside õpilasi kandideerima stipendiumitele Norra ja Hong Kongi kolledžitesse. Stipendiumikonkursil osalemiseks tuleb hiljemalt 10. veebruariks saata essee aadressile konkurss@uwc.ee. Lisainformatsioon ja essee vormistamise nõuded: www.uwc.ee.

Õpilaskogu
	Õpilaskogu juhatus korraldas 20. jaanuaril presidendivalimised, mille võitis Veiko Strauss (10.d). Juhatuse liikmetena jätkavad Elisabeth Sinipalu (12.d), Kristjan Martin Kasterpalu (11.b), Triin Luha (10.d) ja Toomas Laigu (11.e).
	Õpilaskogu ootab neljapäeva, 4. veebruari õhtul kaasa elama HTG koolimissi valimistele. Täpsem info stendilt, õpilaskogu juhatuselt, Liisa Peedolt (11.a) ja Tuuli Hausilt (11.d).

Kooliarsti teated
	Profülaktilisele läbivaatusele on oodatud 
E. 01.02 – 11 e

T. 02.02 – 11 e
K. 03.02 – 12 a
N. 04.02 – 12 a
R. 05.02 – 12 a
	13. veebruaril toimuvale esmaabikoolitusele on veel kohti: registreeruda saab kooliarsti kabinetis. Koolitus on tasuline ning saadav tunnistus kehtib autojuhilubade taotlemisel (ARK-is ei ole vaja enam koolitust läbida).


