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Koolipere õnnitleb
	õpetaja Hele Kiiselit, keda EV President autasustab Valgetähe V klassi teenetemärgiga. Autasu antakse üle 23. veebruaril Tartu Ülikooli aulas;

hoolekogu esimeest kopsuarst Tanel Laisaart (vil. 1987), keda EV President autasustab Eesti Punase Risti III klassi teenetemärgiga ja skulptor Mati Karminit (vil. 1977), keda tunnustatakse Valgetähe IV klassi teenetemärgiga.
Õppetöö
	III perioodi arvestused toimuvad 13.-17. veebruarini. Kuna 11.c, 11.d ja 12.c klassil on III perioodil kuus arvestust, siis 

11.c klassi keemia arvestus toimub reedel, 10. veebruaril 3.-4. tunni ajal; 
11.d klassi bioloogia arvestus IV perioodi esimese paaristunni ajal; 
12.c klassi muusika arvestus reedel, 10. veebruaril 5.-6. tunni ajal.
Arvestuste nädalal ei helise koolikell.
Tundide ajad arvestuste nädalal:
1.-2. tund	  8.15 –   9.45
3.-4. tund	10.15 – 11.45
5.-6. tund	12.15 – 13.45
7.-8. tund	14.15 – 15.45
	Kõikidel õpilastel palutakse arvestuste nädalal säilitada koolimajas (eriti aatriumis) vaikus, et mitte segada koolikaaslaste õppetööd. 

Kooli söökla on arvestuste ajal avatud kella 10.00 – 15.00. Lõunatada saab söökla lahtiolekuaegadel, kindlaid söögivahetunde klassidele ei ole.
IV perioodi tunniplaan valmib 17. veebruariks.
	Teisipäeval, 7. veebruaril kohtub 7.-8. tunni ajal aulas 12. klassi õpilaste ja riigikaitse kursusest osavõtjatega kaitseminister Mart Laar.
	Dr. Margus Punab peab terviseloenguid 12. klasside õpilastele: 12.b, 12.c ja 12.d klassi õpilastele kolmapäeval, 8. veebruaril 5.-6. tunni ajal auditooriumis (221); 12.a ja 12.e klassi õpilastele neljapäeval, 9. veebruaril 5.-6. tunni ajal aulas (200). Loengutest osavõtt on kõikidele 12. klassi õpilastele kohustuslik.
Kolmapäeval 8. veebruaril 7. ja 8. tunni ajal auditooriumis kõneleb 10.d ja 11.d klasside õpilastele kirjanik ja lavastaja Urmas Vadi.

Rahvusvahelise majanduse valikkursuse viimaste loengute teemad:
neljapäeval, 9.02 „Majanduskasv ja tulukonvergents – Eesti arengud Euroopa Liidu ja maailma kontekstis“. Lektor Tartu Ülikooli dots. Eve Parts.
reedel, 10.02 „Innovatsioon ja innovatsioonisüsteemid“. Lektor Tartu Ülikooli dots. Tõnu Roolaht.
Loengud toimuvad 7.-8. tunni ajal auditooriumis (221).
Muudatused tunni- ja ruumiplaanis
	Õpetaja M. Savil on laps haigestunud, õpetaja E. Paabo osaleb 10. ja 11. veebruaril koolitusel.

esmaspäev, 6.02 
10.c 	7.-8. tund kehaline kasvatus õp. A.Saarva/P.Parisoo-228 
11.a	5.-6. tund inglise keel õp. M. Savi tundi asendab õp. K. Ojaveer – 308
11.c 	5.-6. tund füüsika õp. J.Paaver-227 
11.e	5.-6. tund inglise keel õp. M. Savi tundi asendab õp. K. Ojaveer – 308
12.c 	7.-8. tund filosoofia õp. T.Jürgenstein-105 
teisipäev, 7.02 
10.c 	4. tund geograafia õp. Ü. Seevri-227
5.-6. tund bioloogia õp. U.Kokassaar-105 
11.a	3. tund inglise keel õp. M. Savi tundi asendab õp. K. Ojaveer – 308
11.b	1.-2. tund jääb õpetaja M. Savi rühmal ära, kooli 3. tunniks
7.-8. tund inglise B-keele rühma tundi asendab õp. Ü. Roostoja - 308
11.c 	1.-2. tund jääb õpetaja M. Savi rühmal ära, kooli 3. tunniks
3. tund füüsika õp. J. Paaver-227 
4. tund toiduainete tehnoloogia õp. U. Kokassaar-102 
7.-8. tund inglise B-keele rühma tundi asendab õp. Ü. Roostoja - 308
11.d	1.-2. tund jääb õpetaja M. Savi rühmal ära, kooli 3. tunniks
7.-8. tund inglise B-keele rühma tundi asendab õp. Ü. Roostoja - 308
11.e	3. tund inglise keel õp. M. Savi tundi asendab õp. K. Ojaveer - 308
12.b	5.-6. tund inglise keel õp. M. Savi tundi asendab õp. D. Kubi – 312
12.c 	1.-2. tund kehaline kasvatus õp. A.Saarva/P.Parisoo-228
	5.-6. tund inglise keel õp. M. Savi tundi asendab õp. D. Kubi – 312
12.d	5.-6. tund inglise keel õp. M. Savi tundi asendab õp. D. Kubi – 312
kolmapäev, 08.02
11.b	1.-2. tund õp. M. Savi inglise keele tundi asendab õp. Ü. Roostoja – 308
11.c	1.-2. tund õp. M. Savi inglise keele tundi asendab õp. Ü. Roostoja – 308
11.d	1.-2. tund õp. M. Savi inglise keele tundi asendab õp. Ü. Roostoja – 308
12.b	3.-4. tund õp. M. Savi rühma tundi asendab õp. D. Kubi – 312
12.c	3.-4. tund õp. M. Savi rühma tundi asendab õp. D. Kubi – 312
12.d	3.-4. tund õp. M. Savi rühma tundi asendab õp. D. Kubi – 312
neljapäev, 09.02
11.a	1.-2. tund õp. M. Savi rühma tundi asendab õp. K. Ojaveer – 220
11.b	4. tund õp. M. Savi rühma tundi asendab õp. Ü. Roostoja
11.c	4. tund õp. M. Savi rühma tundi asendab õp. Ü. Roostoja
11.d	4. tund õp. M. Savi rühma tundi asendab õp. Ü. Roostoja
11.e	1.-2. tund õp. M. Savi rühma tundi asendab õp. K. Ojaveer – 220
12b	3. tund õp. M. Savi rühma tundi asendab õp. D. Kubi – 312
12c	3. tund õp. M. Savi rühma tundi asendab õp. D. Kubi – 312
12d	3. tund õp. M. Savi rühma tundi asendab õp. D. Kubi – 312
reede, 10.02
11.c	3.-4. tund keemia õp. H. Pähno-217
10.c	5.-6. tund keemia õp. H. Pähno-217
KE5	7.-8. tund õp. H. Pähno-217
IV perioodi valikursused
IV perioodi valikkursuste esimene tund toimub esmaspäeval, 20. veebruaril kell 8.00-8.45.
keemia ab-kursus on kohustuslik 10. klassi õpilastele, kellel esimene keemia kursus ebaõnnestus;
prantsuse keel 1. kursus algajatele;
joonestamine 1. kursus;
ajalugu 8. kursus 11. klassi õpilastele (I grupp), kes soovivad 2013. aasta kevadel sooritada ajaloo riigieksamit;
matemaatika 10. kursus humanitaarharu õpilastele (I grupp), kes 2013. aasta kevadel soovivad sooritada matemaatika riigieksamit;
filosoofia 3. kursus on mõeldud huvilistele õpilastele 12. klassidest.
Teated
	Lektori haigestumise tõttu täna, 6. veebruaril käitumisteaduste huviringi loengut ei toimu.

III perioodi klassivanemate ümarlaud algab teisipäeval, 7. veebruaril kell 15.40 ruumis 204.
	HTG vilistlase Harald Riipalu sünnist möödub 13. veebruaril 100 aastat, sel puhul teeb temast raamatu kirjutanud Rauno Võsaste ajalooringis ettekande. Kõik huvilised on oodatud 7. veebruaril kell 15.45 ruumi 141.
	Neljapäeval, 9. veebruaril algab kell 16.00 aulas „HTG noortefilmide õhtu“. See on esmakordne võimalus näha Treffneri õpilaste tehtud filme. Igalt filmitegijalt ootame isiklikku loomingut ja igaüks on oodatud mõnusat õhtut kaema. Info ja filmide pakkumine olivertaul@gmail.com ja Sten-Oliver Salumaa (12.c).
	10.-11. veebruarini toimub Tartu Näituste messikeskuses 20. haridusmess Intellektika. Messil tutvustavad HTGd Tõnis Peeter Kull, Thomas-Bairam Toodo, Diana Salf, Margus Punga, Anna Liisa Saavaste, Qahdit Toomsoo, Kati Tihkan, Mari-Anne Leškina, Kadi Laaneots, Keili Kondike, Martin Sillasoo, Rebeka Mändar, Annike Tolmats, Marilyn Kiho.
	Keskkoolide väitluse meistrivõistluste Tartu etapp toimub meie koolis 11. ja 12. veebruaril.
	Veebruarikuu lõpuni on kooli esimese korruse koridoris Rahvusarhiivi näitus Eesti taasiseseisvumisest.
	Kes tunnevad huvi õppimisvõimaluste kohta Taani kõrgkoolides, leiavad infot agentuuri Scandinavian Study veebilehelt http://www.scandinavianstudy.com/et ja Facebookist http://www.facebook.com/pages/Taani-%C3%B5ppima/195038950578302?sk=wall. Lisainfo Anti Alasilt.
Õpilased
	Reedel, 10. veebruaril jäävad ööakadeemiasse 11.a ja 11.e klassi õpilased ning nende klassijuhatajad Hele Kiisel ja Aive Roots.
	Kool tänab Kaur Ojakivi (11.a) isa, kes kinkis koolile majandusalast õppekirjandust.

Õpetajad
	Õpetaja Priit Parisoo andis eelmisel nädalal Hea Kolleegi taldriku edasi infojuht Heivo Kikkatalole. Õnnitleme!
	Direktor O. Ojaveer ja õppealajuhataja A. Punga osalevad 9. ja 10. veebruaril haridusjuhtide aastakonverentsil Pärnus.

Õpetajate kooliarendustöörühmade koosolek on esmaspäeval, 13. veebruaril kella 8.15 – 11.30ni.
Konkursid
	3. veebruaril valiti gümnaasiumiõpilaste etluskonkursil parimaks Julius Air Kull (12.d), kes esindab Tartu linna vabariiklikul konkursil.
	Tartu noorte volikogu korraldatud ühiskonnateemalise viktoriini võitis HTG võistkond (Tuuli Lõhmus (12.a), Heiki Ojasild (12.a), Eva- Lota Käsper (12.c)).
	Jaan Poska Gümnaasiumis toimunud Tartu rahu teemalisel viktoriinil sai esikoha HTG võistkond koosseisus Ruuben Saal (12.e), Tõnis Vaher (12.e) ja Reinhold Mutli (12.b), kolmanda koha saavutas HTG võistkond koosseisus Tuuli Lõhmus, Heiki Ojasild ja Taavi Adamson (kõik 12.a).

Kooliarsti teated
	Esmaspäevast kolmapäevani on tervisekontrolli oodatud 11.c klassi õpilased.

Uisutamine
	Viimast korda sellel õppeaastal on meie kooli õpilastel võimalus uisutada Lõunakeskuse liuväljal. Koolile eraldatud ajal on riietus– ja duširuumide kasutamine ning uiskude laenutamine tasuta. Igale klassile on arvestuste nädala plaanis määratud uisutamiseks küll kindel päev, kuid kui arvestuste graafik lubab, võib ka teistel päevadel meie koolile ettenähtud ajal uisutama minna. Kui klassil on suuline arvestus, on mõistlik koostada vastamise ajagraafik nii, et soovijad jõuavad ka uisutama. Kasutage ära kõik võimalused! Uisutama on oodatud ka õpetajad. Täpsema informatsiooni saamiseks palun pöörduge kehalise kasvatuse õpetajate poole.

Uisutamise võimalused 14.-17. veebruarini:
teisipäev, 14.02
10.a, 11.b, suuline arvestus – 10c, 10.d, 10.e, 11.a,11.d, 11.e
kolmapäev, 15.02.
10.a, 10.b, 11.a, suuline arvestus või praktikum – 10.c, 11.b,11.c, 11.d, 11.e
neljapäev, 16.02
10.e, 11.a, 11.e, 12.e, suuline arvestus või rühmatund – 10.a, 10.b, 10.d, 11.b, 11.c, 11.d, 12.a, 12.b, 12.c, 12d
reede, 17.02
10.b, 10.c, 11.a, 12.a, 12.b, 12.c, 12.d, 12.e, suuline arvestus 10.a, 10.d, 10.e, 11.b, 11.c, 11.d, 11.e
Järgmine infoleht ilmub 20. veebruaril.

