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Juhtkond tänab
	õpetaja Marcus Hildebrandti Briti saatkonna esindajaga kohtumiste korraldamise eest;

õpetaja Aare Ristikivi ja UNESCO õpilasgruppi HTGs maailmahariduspäevade korraldamise eest;
näiteringide juhendajat Liisa Tagelit Betti Alveri luulepäevadeks koolivooru korraldamise eest.
 Õppetöö
	25. novembril lõpeb kolmetunniliste kursuste I kursus. 

Humanitaarharu 10. klassi õpilastel jätkub informaatika 2. kursus ning 12. klasside õpilastel filosoofia 2. kursus endise tunniplaani alusel. 11.d klassil lõpeb ERNI kursus (õp. T. Pluum) ja 11.e klassil usundiõpetuse kursus ning 28. novembrist algab 11.d klassis muusikaajaloo (õp. Ü. Keerberg) kursus ja 11.e klassis ERNI kursus (õp. T. Pluum).
Loodusharu klassides lõpeb 10.c ja 11.c klassis muusikaajaloo kursus ning algab 10.c klassis informaatika 1. kursus ja 11.c klassis bioloogia praktikum. 12.c klassil jätkub filosoofia 2. kursus endise tunniplaani alusel.
Lõppevate kursuste hinded kantakse II perioodi dokumentidesse.
Muudatused tunni- ja ruumide plaanis alates esmaspäevast, 28. novembrist seoses kursuste vahetusega:
10.c	teisipäeval 3. tund informaatika õp. A. Mägi/K. Orav-Puurand – 206/303
reedel	1.-2. tund informaatika õp. A. Mägi/K. Orav-Puurand – 206/303
11.b	kolmapäeval 3.-4. tund eesti keel õp. M. Piirimäe - 144
7.-8. tund bioloogia õp. S. Kaarna – 225
11.c	teisipäeval 3.-4. tund bioloogia praktikum TÜ õppejõud M. Martin – 220
kolmapäeval 3.-4. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
7.-8. tund bioloogia praktikum TÜ õppejõud M. Martin – 203
11.d	esmaspäeval 2. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
kolmapäeval 3.-4. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
7.-8. tund ladina keel õp. M. Hildebrandt - 135
11.e	esmaspäeval 2. tund ERNI õp. T. Pluum – 303
kolmapäeval 7.-8. tund ERNI õp. T. Pluum - 303
12.a	kolmapäeval 3.-4. tund eesti keel õp. A. Salo/H. Tering – 107/105
7.-8. tund matemaatika õp. E. Timak – 139
12.b	kolmapäeval 3.-4. tund bioloogia õp. S. Kaarna – 225
7.-8. tund eesti keel õp. A. Salo/H. Tering– 107/105
	Järgmine õnnetund toimub neljapäeval, 24. novembril kell 15.30 ruumis 107. Õnnetunnis osalemiseks tuleb registreeruda kooli kodulehel www.htg.tartu.ee

Muudatused tunni- ja ruumiplaanis
	Õpetajad osalevad koolitusel: õp. Ülle Seevri ja Age Salo 25. novembril ning õp. T. Pluum 28.-29. novembril.

neljapäev, 24.11
10.c	7.-8. tund kooliajaloo teine loeng huvijuht U. Saar – 221. Õpilased, kes osalevad saksa ja rootsi keele valikkursusel või inglise keele ab-kursusel, viibivad õppetunnis.
10.d	7.-8. tund kooliajaloo teine loeng huvijuht U. Saar – 221. Õpilased, kes osalevad rootsi keele valikkursusel või inglise keele ab-kursusel, viibivad õppetunnis.
reede, 25.11
10.a	5.-6. tund kirjandus õp. T. Pluum – 227
10.b	3.-4. tund loeng kooli ajaloost huvijuht U. Saar – 102
10.d	3.-4. tund füüsika õp. J. Paaver – 139
MAJ2	7.-8. tund jääb ära
esmaspäev, 28.11
11.c	5.-6. tund eesti keel õp. H. Tering – 105
7.-8. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/ P. Parisoo – 228
11.d	5.-6. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/
P. Parisoo – 228
7.-8. tund jääb ära
11.e	2. tund usundilugu õp. T. Jürgenstein – 203
12.c	3. tund eesti keel kogu klassil õp. M. Piirimäe – 139
12.d	4. tund eesti keel kogu klassil õp. M. Piirimäe – 144
teisipäev, 29.11
10.a	5.-6. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo – 228
11.d	3. -4.tund keemia õp. H. Pähno – 227
12.c	7.-8. tund eesti keel kogu klassil õp. M. Piirimäe – 227
12.b	3. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja grupil – 107
12.c	3. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja grupil – 107
12.d	1.-2. tund eesti keel kogu klassil õp. M. Piirimäe – 227
3. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja grupil – 107
Teated 
	Täna kella 11.45 – 12.30 toimub aulas korduspildistamine lõpualbumitesse.

Esmaspäeval, 21. novembril peab Anders Kütt ettevõttest Skype 11.a ja 11.b klassi õpilastele 7.-8. tunni ajal auditooriumis loengu teemal "Teadlaseks kujunemine".
	Käitumisteaduste huviringis räägib esmaspäeval, 21. novembril kell 16.00 ruumis 107 psühholoog Andero Uusberg reklaami-psühholoogia telgitagustest. Kõik huvilised on oodatud!
Teisipäeval, 22. novembril 5.-6. tunni ajal kohtub Haridus- ja Teadusminister Jaak Aaviksoo aulas abiturientidega. Minister räägib lähiaegadel toimuvatest muudatustest kõrghariduses ning vastab abiturientide küsimustele.
Teisipäeval, 22. novembril kohtuvad abituriendid aulas pärast 8. tundi Haridus-ja Teadusministeeriumi esindajatega, et kuulda kommentaare emakeele riigieksamit puudutavas avalikus pöördumises tõstatatud probleemidele.
	Teisipäeval, 22. novembril peab ajalooringis ettekande "Mina olen iseenda Jumal - new age’i ehk uue vaimsuse ajalugu, arengud ja olukord tänapäeva Eestis" meie vilistlane Katre Koppel. Kõik huvilised on oodatud kell 15.45 ruumi 141.
	Kolmapäeval, 23. novembril kell 12.15-15.30 viivad keemiaõpetajad auditooriumis läbi keemiaolümpiaadi koolivooru. Osalemissoovist palutakse tänase päeva (21. november) jooksul teatada õp. Eha Paabole.
	Kolmapäeval, 23. novembril kell 15.30 tutvustab ruumis 107 erinevate Inglismaa, Šotimaa, Hollandi ja Saksamaa ülikoolide sisseastumis- ja elamistingimusi, rahastamise võimalusi firma StudyIn konsultant. Kõik huvilised on oodatud.Lisainfo: www.studyin.ee
	Kolmapäeval, 23. novembril kell 16.15 peab ülikooli aulas inauguratsiooniloengu „Alluv-vastanduv impeerium: kuidas aitab postkolonialismiteooria mõista Vene välispoliitikat?“ Tartu Ülikooli Euroopa Liidu–Venemaa uuringute professor Viacheslav Morozov. Loeng on inglise keeles. Inauguratsiooniloengut saab jälgida ka ülikooli välisveebi vahendusel. Loeng salvestatakse ja jäädvustatakse ülikooli videoportaalis http://www.uttv.ee.
	Neljapäeval, 24. novembril kell 14.30 tutvustab kooli raamatukogu lugemissaalis                          e-lugerit Tartu Linnaraamatukogu tehnikakirjanduse osakonna juhataja Ülo Treikelder. Kõik huvilised on oodatud!
	Neljapäeval, 24. novembril kell 14.00 peab klassis 144 loengu skandinaavia keeltest, nende sarnasustest ja erinevustest vilistlane Laura Milius. Kõik huvilised on oodatud.
	Jõgeval toimuvatel Betti Alveri luulepäevadel „Tähetund“ osalevad 25. - 26. novembrini järgmised 10. klasside õpilased: Sirelin Strantsov, Kaisa Põhako, Kai Aet Salvan ja Jan Teevet ning 12ndikud: Ann-Tuulikki Jürgenstein, Liis Veski, Heli Vahar, Mait Kraun, Marjaliisa Palu, Marilyn Fridolin ja Getter Kala.

Võitlused ja konkursid
	5. novembril toimus Eesti koolinoorte 18. keemia lahtine võistlus. Vanemas rühmas (osalejaid 58) olid tublimad ülesannetelahendajad Eva-Lotta Käsper 2. koht; (12.c), Kaur Karus 16. koht (12.b) ja Enn Rusi 19. koht (11.c). Nooremas rühmas (osalejaid 90) olid Ruti Kirikmäe 8. kohal (10.a), Siim Kurvits 14. kohal (10.c) ja Susanna Laan 20. kohal (10.c).
	15. novembril peetud kooli mälumängu parimate võistkondade tulemused:

I koht "3+1" 83p (Liisa Jaakson, Tiit Loim, Martin Altraja)
II koht "Juurviljaladu" 75p (Joosep Aloel, Triin Paabo, Uku-Laur Tali,Tõnis Tars)
III koht "Kui su isal pole habet, siis on sul kaks ema" 66p (Karl Erik Loime, Sten-Oliver Salumaa, Ralf Tambets, Ott Sellis)
IV koht "D11" 65p (Gustav Nikopensius, Kristjan Kalve, Magnus Amer, Erik Leedjärv)
V koht "Vilistlane Jüri" 62p (Jüri Mälberg)
Mälumängu järgmine etapp toimub 18. jaanuaril.
Õpilased
	Täname abituriente Epp Ainelod (12.b), Raul Kääpa (12.c), Sten-Oliver Salumaad (12.c), Kairi Kilgit (12.d), Elis Kusmat (12.d) ja Triin Luha (12.d), kes tutvustasid koolimaja Briti saatkonna esindajale Ryan Mitchellile. 

Söökla teated
	Detsembrikuu toiduraha palutakse maksta ülekandega hiljemalt 27. novembriks.

Detsembrikuu koolitoidu maksumus 
	kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal: tava- ja taimetoit 16 päeva x 1.15 EUR = 18.40 EUR, poisteports 16 päeva x 1.60 EUR = 25.60 EUR; 

kui õpilane ei söö arvestuste nädalal: tava- ja taimetoit 11 päeva x 1.15 EUR = 12.65 EUR, poisteports 11päeva x 1.60 EUR = 17.60 EUR. 
Talonge väljastatakse kantseleist 29. ja 30. novembril.
Hambaarst
	Hambaarst Ülle Hansson ootab 10.c klassi õpilasi TÜ Stomatoloogia Polikliinikusse (Raekoja plats 6 III korrus) profülaktilisele hammaste kontrollile kolmapäeval, 23.11 kell 11.50. Sel päeval on 10.c klassi õpilastel lubatud einestada I söögivahetunnil pärast 3. tundi.

Eelteade
	Tallinna Tehnikaülikooli infotund algab 1. detsembril kell 14.00 auditooriumis.
	29. novembril toimub Viljandi Carl Robert Jakobsoni nimelises  gümnaasiumis viie kooli eelvõistlus matemaatikas. Meie koolist osalevad 10. ja 11. klasside kümneliikmelised võistkonnad.

Kolmapäeval, 30. novembril kell 15.35 toimub klassiruumis 203 õppimisvõimaluste tutvustamine Taani kõrgkoolides. Esitlus toimub inglise keeles, mille järel on õpilastel võimalus küsida küsimusi koolide, õppeainete, elamistingimuste ja stipendiumide kohta.
Kooli 128. aastapäeva üritused
Esmaspäeval, 21. novembril kell 16.00 on saalihoki välkturniir (4T+4P ühe miinuse süsteemis).
Teisipäeval, 22. novembril algab kell 15.45 
korvpalli kaugvisete individuaalvõistlus kõigile soovijatele; kell 16.15 korvpalli välkturniir (4T+4P ühe miinuse süsteemis). 
Kolmapäeval, 23. novembril on kell 15.45 
saalihoki õpilaste ja õpetajate vahel (3x15 minutit).
Neljapäeval, 24. novembril kell 15.45 
võrkpalli välkturniir (3T+3P ühe miinuse süsteemis).
Reedel, 25. novembril kell 16.00 algab 30. vilistlasturniir korvpallis.
Laupäeval, 26. novembril kell 10.00 jätkub vilistlasturniir korvpallis.
Kell 11.00 algab 2002. ja 2012. aasta lendude kohtumine auditooriumis ning kell 13.00 - 15.00
Siim Sikkuti modereerimisel vilistlasfoorum auditooriumis. Foorumi ettekanded:
	13.00 - 13.30 Raal Kivi (vil. 1964) "50 aastat matemaatika eriklasside loomisest" 

13.30 - 14.00 Reedik Pääsuke (vil. 2004) "Jaapani kultuur Treffneris"
14.00 - 14.30 Siim Sikkut (vil. 2001) "Vilistlaskogu tegevuse hoogustamine ja vilistlaste kooliellu kaasamine lähiaastail" 14.30 – 15.00 
Arutelu. 
	Kooli ajaloo viktoriin 10. ja 11 klasside õpilastele toimub esmaspäeval, 28. novembril kell 16.00 auditooriumis. Võistlema oodatakse igast klassist 5-liikmelist võistkonda.

Kooli 128. aastapäeva balli pääsmeid saab osta alates 16. novembrist kooli kantseleist ja huvijuhi kabinetist (313). Pääsmete hinnad on õpilastele 5 eurot (16. nov. – 2. dets.), 3. detsembril 7 eurot; vilistlastele 7 eurot (16. nov. – 2. dets.), 3. detsembril 10 eurot. 

