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 Juhtkond tänab
	kõiki õpetajaid, kes aitasid kaasa sügispikniku korraldamisele Taevaskojal.

Õppetöö
	Esmaspäeval, 13.09. on õpetaja H. Tering töölt eemal haiguse tõttu. Neljapäeval, 16.09 viibivad 12.a ja 12.b klass koos klassijuhatajate Ülle Seevri ja Priit Parisooga õppeekskursioonil Vargamäel; õpetaja T. Pluum koolitusel.

Muudatused ruumide ja tunniplaanis
Esmaspäev, 13.09
11.a	5.-6. tund iseseisev töö õp. Ü. Seevri – 105
12.d	7.-8. tund kontrolltöö ja iseseisev töö õp. Ü. Keerberg - 105
Neljapäev, 16.09
10.a	4. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
10.b	1.-2. tund matemaatika õp. H. Kiisel – 102 		
10.c	1.-2. tund kehaline kasvatus neidudele, noormehed tulevad kooli 3. tunniks 
3. tund eesti keel õp. H. Tering - 105
10.d	1.-2. tund matemaatika õp. L. Jõgi – 139		
3.-4. tund eesti keel õp. A. Salo – 107
5.-6. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
10.e	3.-4. tund religioonilugu õp. T. Jürgenstein - 203
11.a	3. tund ajalugu õp. T. Kreegipuu – 141
4. tund kirjandus õp. H. Tering – 105
11.d	3.-4. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 135
11.e	3. tund bioloogia õp. A.-L. Jõgi – 225 4. tund ajalugu õp. T. Kreegipuu - 141
12.a	tunde ei toimu
12.b	tunde ei toimu
12.c	3.-4. tund kunst õp. P. Beier – 202
5.-6. tund kehaline kasvatus neidudele, noormeestel jääb tund ära.
12.d	1.-2. tund kunst õp. P. Beier - 141
3.-4. tund ladina keel õp. M. Hildebrandt - 102		
5.-6. tund eesti keel õp. H. Tering – 105, õp. T. Pluumi rühmal tundi ei toimu.
12.e	3.-4. tund kehaline kasvatus (kogu klassile) õp. A. Saarva
MAJ 1 – 7.-8. tund jääb ära
Õpetajad
	Õpetaja Monika Piirimäe saavutas Tallinna sügismaratonil uue isikliku rekordiga 3.15.59 naiste arvestuses 9. koha, üldjärjestuses oli 119.
	Õpetaja Toomas Jürgenstein osales 25.-28. augustini Belgias Brügges toimunud Euroopa religiooniõpetajate konverentsil ja esines seal ettekandega religiooniloo olümpiaadist Eestis ja selle võimalikkusest Euroopas.

10. septembril külastas kooli Saksa keelediplomi koolide nõunik ja koordinaator Eestis Ernst J. Barthelmeh. Vestluses kooli juhtkonna ja saksa keele õpetajatega kinnitati jätkuvat koostööd saksa keele 
õpetamise vallas.
Teated
	Esmaspäeval, 13. septembril pärast infominuteid palutakse õpilastel, kes käisid eelmisel õppeaastal rahvusvahelistel olümpiaadidel, koguneda ruumi 136.

Esmaspäeval, 13. septembril kell 15.50 alustab kooli aulas uut hooaega segakoor "Anima". Oodatud on kõik uued ja vanad lauljad.
	Teisipäeval, 14. septembril kell 15.40 ootab ajalooring kõiki endisi ja uusi huvilisi ruumis 141. Mekitakse suve ja räägitakse talvest.
	OÜ Autosõit tutvustab õppimisvõimalusi 11. ja 12. klassi õpilastele teisipäeval, 14. septembril kell 17.00 ruumis 141.
Teisipäeval, 14. septembril kell 16.00 toimub auditooriumis näidisväitlus teemal "Väitlemine muudab maailma paremaks". Omavahel võtavad mõõtu HTG abiturientidest koosnev võistkond "Kolm tallekest" ja kolmest ülikooliväitlejast koosnev /ad hoc/ väitlustiim. 
	HTG väitlusklubi selle hooaja esimene ametlik kokkusaamine toimub neljapäeval, 16. septembril kell 16.00 ruumis 135. Oodatud on nii uued kui kogenud väitlejad! 
	Mauruse Hääl ehk HTG raadio töögrupp otsib alanud õppeaastaks oma meeskonda uusi liikmeid. Eelnev kogemus kooliraadios ei ole oluline. Oodatud on kõik, kes usuvad, et nende muusikavalik suudab vahetunnid
mõnusamaks muuta. Huvilistel palutakse tulla kolmapäeval, 15. septembril pärast 3. tundi raadioruumi (3. korrusel inglise keele
klassidega samas tiivas klaasseintega ruum).
Lisainfo Priit Sulamäelt (12.c).
	Neljapäeval, 16. septembril algab kell 18.00 aatriumis 10. klasside tutvumisõhtu. Kõik vastsed treffneristid on oodatud.
	Roheliste töögrupp kuulutab välja konkursi vanapaberi ja plastiktaara kogumiskastide meisterdamiseks. Kastid on vajalikud kooli prügimajanduse keskkonnasõbralikumaks muutmiseks.

	Võistlema oodatakse kuni kolmeliikmelisi võistkondi. 

Kaunistatud kast vanapaberi või plastiktaara jaoks tuleb tuua esmaspäeval, 27. septembril II suure vahetunni ajal aatriumisse. 
Võitjad kuulutatakse välja 28. septembril II suure vahetunni ajal.
Žüriisse kuuluvad roheliste töögrupi esindajad ja õpetajad. Lisaks valitakse õpilaste lemmik! Kolm kenamat ja vastupidavamat kasti meisterdanud võistkonda saadetakse Otepää seiklusparki.
Võistluse korraldamist toetab Tartu Kultuurikapitali Agenda 21 sihtkapital.
Kõik võistlustööd leiavad endale hiljem koha kooli ruumides. Lisainfo stendil ja aatriumis!
	Kõrgem Sõjakool kutsub gümnasiste õppimisvõimalustega tutvuma ja aimu saama riigikaitse alustest. Uksed on avatud 17.09, 26.10, 26.11, 10.12. Kodanikupäeval, 26. oktoobril peab sõjakoolis loengu kaitseminister Jaak Aaviksoo. Lisainfo Anna-Liisa Jõgilt.
	EENet ja TTÜ Geoloogia Instituut kuulutasid välja arvutijoonistuste võistluse "Elurikkus". Tööde esitamise tähtaeg on 15. novembril. Lisainfo stendil ja http://joonistaja.eenet.ee

Koostöö ülikoolidega
	Tartu Ülikooli Keemia Instituut kutsub loodus- ja täppisteadustest huvitatud 11. ja 12. klassi treffneriste laboripraktikale instituudi teadlaste ja kraadiõppurite juhendamisel. Täpsem info praktika korralduse ja teemade kohta ning registreerimine kuni 17.09 Anna-Liisa Jõgi juures või aljogi@htg.tartu.ee

TTÜ Tehnoloogiakool kutsub õpilasi osalema kursustel "Tootearendus ja disain" ning "Kreemide valmistamise tehnoloogia: kreemi valmistamine koostisest karbi disainini". Kursused toimuvad Tallinna Tehnikaülikoolis ning on õpilastele tasuta. Eelmisel aastal võitsid treffneristid "Tootearenduse ja disaini" kursuse tootearendusvõistluse! Lisainfo ja abi registreerumisel Anna-Liisa Jõgilt.
Sport
	Piknikul toimunud võistluste tulemused: 

Kotijooks I koht 11.e, II koht 10.e ja III koht 10.d.
Täpsusvise I koht 11.b, II koht 11.d ja III koht 11.a.
Köievedu I koht 12.c, II koht 11.b, ja III koht 11.c.
Kooliarsti teated
	Alustatakse 10. klasside profülaktilist tervisekontrolli:

neljapäeval, 16.09 - 10.a
reedel, 17.09 - 10.a
esmaspäeval, 20.09 - 10.a
teisipäeval, 21.09 - 10.a
kolmapäeval, 22.09 - 10.a
Söökla teated
	Supipäevadel palutakse poisteportsu sööjatel istuda esimesse söögisaali laudade taha, kus pole laual supikaussi. 


