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Juhtkond tänab 
	 õpilasi ja õpetaja Olga Titovat ja Kerli Orav-Puuranda Hollandi Merlet College’iga õpilasvahetusprojekti läbiviimise eest.

õpetaja Ülle Hüva, Hele Kiiselit ja Ehtel Timakut õpilaste ettevalmistamise eest matemaatika lahtiseks võistluseks.
Õppetöö
	II perioodi infominutid toimuvad järgmistes ruumides:

10.a - 203	11.a - 213	12.a - 136
10.b - 141	11.b - 107	12.b - 105
10.c - 102	11.c - 139	12.c - 144
10.d - 204	11.d - 217	12.d - 225
10.e - 135	11.e - 202	12.e - 220
	I vahetunnil (pärast 2. tundi) söövad lõunat 10.c, 10.d, 11.a, 11.d, 11.e, 12.c ja 12.d klassi õpilased;

II vahetunnil (pärast 3. tundi) söövad lõunat 10.a, 10.b, 10.e, 11.b, 11.c, 12.a, 12.b ja 12.e klassi õpilased.
Kõikidel õpilastel palutakse lõunatada klassile ette nähtud vahetunnil, et ära hoida söökla ülekoormus.
	I perioodi järelarvestused toimuvad 4.-8. novembrini:

esmaspäev, 4. november
kell 15.50 inglise keel (309) õp. E. Hunt
teisipäev, 5. november
kell 15.50 kirjandus (107) õp. A. Salo
kell 15.45 matemaatika (136) õp. Ü. Hüva
kell 15.45 füüsika (202) õp. S. Oks
kolmapäev, 6. november
kell 14.25 ja 15.45 bioloogia ja geograafia (225) õp S. Kaarna, õp. L. Karo-Astover, õp. Ü. Seevri
kell 14.25 füüsika (213) õp J. Paaver
neljapäev, 7. november 
kell 14.25 muusika (220) õp Keerberg
kell 15.45 ajalugu (144) õp Pettai
	II perioodi õnnetunnid on 15.11, 21.11 (90 min), 29.11 ja 5.12 (90 min).
	II perioodil algavad järgmised vabaainete kursused:

eesti kunsti ajalugu õp. Priidu Beier - 107
majandusõpetus 2 õp. Ülle Seevri - 227
prantsuse keel (c) 4 õp. Tiina Niitvägi-Hellamaa - 308
rootsi keel (c) 2 õp. Kristiina Punga - 221
usundiõpetus 2 õp. Toomas Jürgenstein - 203
Tunnid toimuvad esmaspäeviti kell 8.00-9.15, kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 14.25-15.40.
saksa keel (c) 2 õp. Aive Roots - 202
saksa keel (c) 5 õp. Mall Matto - 204
Tunnid toimuvad esmaspäeviti kell 8.00-9.15, neljapäeviti ja reedeti kell 14.25-15.40
Aineolümpiaadideks ette valmistavad meistriklassikursused algavad II perioodil ning toimuvad aineõpetajatega kokku lepitud aegadel.
	Matemaatika ab-kursusele on oodatud nii kümnendate kui ka üheteistkümnendate klasside õpilased, kes vajavad matemaatikas abi. Tunnid toimuvad kolmapäeviti pärast viiendat tundi ruumis 202.
11. klassi õpilastel, kellel veel ei ole õpilasuurimuse või praktilise töö juhendajat (k.a. need, kes ei jõudnud 14. oktoobril kohtumisele juhendajatega) palutakse võtta ühendust juhendajaga, kelle juures oma töö teha soovitakse. Seda tuleb teha enne UPT teemade ja juhendajate valiku kinnitamist 1. novembril.
	Neljapäeval, 31. oktoobril on tundide ajad muudetud:
1. tund  8.05 -   9.20
2. tund  9.30 - 10.45
	I söögivahetund
3. tund 11.15 - 12.30
	II söögivahetund
4. tund 13.00 - 14.15
	hinnete teatamine
5. tund 14.45 - 16.00
Pärast 4. tundi kannavad õpetajad I perioodi hinded õpinguraamatutesse ning sama päeva õhtuks ka eHTGsse. Õpetajad ootavad kell 14.15-14.45 õpilasi järgmistes ruumides:
Priidu Beier			200
Marcus Hildebrandt		309
Erika Hunt			312
Ülle Hüva 			136
Toomas Jürgenstein		203
Saima Kaarna			225
Ülle Keerberg			220
Hele Kiisel			135
Tiiu Kreegipuu		208
Helen Köhler			221
Mall Matto			204
Anneli Mägi			206
Tiina Niitvägi-Hellamaa	221
Siim Oks			213
Kerli Orav-Puurand		202
Eha Paabo			217
Jaan Paaver			214
Priit Parisoo			228
Anneli Saarva			228
Andre Pettai			145
Tiina Pluum			102
Kristiina Punga		144
Madis Reemann		212
Aare Ristikivi			141
Ülli Roostoja			221
Aive Roots			200
Külli Rootsi			221
Age Salo			107
Marilin Savi			308
Ülle Seevri			227
Liisa Tepp			110
Helgi Tering			105
Ehtel Timak			139
Ljubov Titova			301
Olga Titova			302
Õpetaja L. Karo-Astover teatab hinded ainetunnis ning õpetaja K. Ojaveer 1. novembril pärast 2. tundi ruumis 312.
Muudatused tunniplaanis
esmaspäev, 28.10
10.a	4. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühmal iseseisev töö õp. A. Roots - 312
10.b	2. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. M. Hildebrandt - 312
10.c	2. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. M. Hildebrandt - 312
10.d	2. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. M. Hildebrandt - 312
10.e	4. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühmal iseseisev töö õp. A. Roots - 312
11.a	5. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühmal jääb tund ära
11.e	5. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühmal jääb tund ära
12.b	3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 312
12.c	3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 312
12.d	3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 312
teisipäev, 29.10
10.a	4. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri ja M. Hildebrandti rühmadel iseseisev töö õp. A. Roots - 220
10.b	3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 312
10.c	3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 312
10.d	3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 312
10.e	4. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri ja M. Hildebrandti rühmadel iseseisev töö õp. A. Roots - 220
12.a	2. tund inglise keel õp. M. Hildebrandti rühma tundi asendab õp. Ü. Roostoja - 309
12.b	5. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 312, õp. M. Hildebrandti rühmal jääb tund ära 
12.c	5. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 312, õp. M. Hildebrandti rühmal jääb tund ära 
12.d	5. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. K. Rootsi - 312, õp. M. Hildebrandti rühmal jääb tund ära 
12.e	2. tund inglise keel õp. M. Hildebrandti rühma tundi asendab õp. Ü. Roostoja - 309
kolmapäev, 30.10
11.e	2. matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 141
12.e	1. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 141
neljapäev, 31.10
10.a	2. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühmal iseseisev töö õp. A. Roots - 312
10.e	2. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühmal iseseisev töö õp. A. Roots - 312
11.a	1. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühmal jääb tund ära, kooli 2. tunniks
11.e	1. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühmal jääb tund ära, kooli 2. tunniks
12.b	3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühmal tundi asendab õp. K. Rootsi - 312
12.c	3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühmal tundi asendab õp. K. Rootsi - 312
12.d	3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühmal tundi asendab õp. K. Rootsi - 312
reede, 1.11
10.b	1. tund kunstiajalugu õp. P. Beier - 139
10.c 	1. tund geograafia õp. Ü. Seevri - 225
3. tund bioloogia õp. L. Karo-Astover - 139
10.d	1. tund eesti keel õp. H. Tering - 105
	3. tund geograafia õp. Ü. Seevri - 227
	4. tund jääb ära
10.e	3. tund prantsuse keel õp. T. Niitvägi-Hellamaa - 141
11.b	3. tund füüsika õp. M. Reemann - 213
12.a	1. tund matemaatika kogu klassile õp. Ü. Hüva - 136
12.b	1. ja 2. tund matemaatika-füüsika praktikum õp. H. Kiisel/M. Reemann - 135/212
3. tund eesti keel õp. H. Tering/T. Pluum - 105/102
Teated
	Reedel 1. novembril palutakse kõigil KOKOKO-l osalevatel õpilastel koguneda esimesel pikal vahetunnil (10.45) auditooriumisse.
	Ballieelsed seltskonnatantsukursused toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti kell 17.30-19.00 võimlas. Esimene tund on 29. oktoobril. Ühe tunni hind on üks euro. Jalas peavad olema tantsukingad!

Teisipäeval, 29. oktoobril ootab ajalooring kõiki kell 15.45 auditooriumis. Õpetaja Madis Reemann räägib oma Põhja-Korea muljetest ja seejärel vaadatakse filmi „Eraklik Põhja-Korea“.
	Kolmapäeval, 30. oktoobril külastavad meie kooli õpilased Kuperjanovi pataljoni Võrus. Buss väljub kell 8.30 Vanemuise alumisest parklast. Tagasi Tartus oleme umbes kell 15.00.
	Abiturientidel on võimalik kandideerida töövarjuks 21. novembril, kui nad täidavad hiljemalt 30. oktoobril kandideerimisvormi ja motivatsioonikirja aadressil http://applicationform.eu5.org/

Täpsem info http://www.tugiteenused.tartu.ee/meieteenused/karjaarikeskus/sundmused
	Ajakirja Imeline Ajalugu oktoobrikuu numbri põhjal koostatud viktoriin toimub neljapäeval, 31. oktoobril pärast 3. tundi auditooriumis. Oodatud 

on kaheliikmelised võistkonnad (osalejad võivad olla ka erinevatest klassidest), valikvastustega viktoriiniks kulub aega umbes 10 minutit. Järjepidevalt osalevatele parimatele vastajatele kingib ajakiri õppeaasta lõpus Imelise Ajaloo aastatellimuse. Arvestust hakatakse pidama alates selle nädala võistlusest. Kohtumiseni!
	Füüsika esimene õpikoda toimub neljapäeval, 31. oktoobril kell 14.30 klassis 105. Teemaks on mõõtmine ja andurid. Esimesel korral oodatakse lisaks registreerunutele ka neid, kes ei jõudnud otsustada, ei osanud või ei saanud end õpikodade kodulehel kirja panna. Edaspidi liigub info põhiliselt meilitsi.
	Ka sel õppeaastal jätkub loominguliste õhtute sari kooli muuseumis. Neljapäeval, 31. oktoobril kell 19.00 on külas noor luuletaja Eda Ahi, Betti Alveri kirjandusauhinna 2012 laureaat. Kõik Treffneri loojahinged on oodatud kuulama, küsima, osa saama.
	Reedel, 1. novembril pannakse II korruse spordivitriini välja kooli juubeliks kavandatud meenete näidised koos tellimisnumbrite ja hindadega. Klassijuhatajate käes olevad tellimislehed tuleb ära täita 11. novembriks. Raha palutakse huvijuhile tuua 18. novembriks.

Juubeliballi pääsmeid hakatakse müüma 1. novembril. Täpsem informatsioon kooli koduleheküljel.
Klassid, kes tellisid matemaatika ning bioloogia ja geograafia raudvara kogumikud, saavad need kätte õppealajuhataja kabinetist.
Konkursid
	Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ja Just Film ootavad hiljemalt 1. novembriks 13-18-aastastelt noortelt 3-4 lehekülje pikkuseid filmistsenaariume teemal „Ära kiusa teda!“. Stsenaarium palutakse saata aadressile helen@ema.edu.ee, kirjutada võib nii üksi kui sõpradega või ka hoopis anonüümselt varjunimega. Laekunud töödest valib žürii välja kolm parimat.
	Rajaleidja portaal ja infomess Teeviit kuulutavad 15-19-aastatele noortele välja kirjandi- ja esseevõistluse „Minu elu kutse“. Võistlustööks sobib kirjand või essee, mis käsitleb noore arusaama oma tulevikuplaanidest. Konkursi tingimused ning võistlustööde üleslaadimise võimaluse leiab aadressilt www.rajaleidja.ee/minuelukutse Tööde esitamise

tähtaeg on 3. november.
	17. novembril on kõik filmihuvilised oodatud Telliskivi Loomelinnakusse töötuppa, kus ühe päeva jooksul valmib endi kätega lühifilm. Registreerima peab enne 10. novembrit. Täpsema info leiad Facebooki vastavalt leheküljelt.
	Kodanikuhariduse programm Minu Riik koostöös Kultuuriministeeriumiga kuulutavad välja kodanikupäeva XII esseekonkursi üldhariduskoolide 9.-12. klassi õpilastele teemal „Kodanik loob ja hoiab kultuuripärandit“. Tööde esitamise tähtaeg on 15. november, täpsem info: www.minuriik.ee

Välja on kuulutatud lasteloomingu konkurss „Miks ma vajan perekonda?“
Tööde kategooriad:
1) kirjalikud tööd (esseed):
2) joonistused
3) plakatid
4) kollaažid
5) pisiplastika või muu 3D formaadis tehnika
6) virtuaalne (filmimine, fotod, fotoseeria)
Tööde esitamise tähtaeg on 1. detsember 2013. Täpsem info: www.huvikaitse.ee
	SinuFilm korraldab lähiajalugu ja inimõiguste rikkumisi puudutavate videolugude konkursi. Tööde esitamise tähtaeg on 1. detsember. Täpsem info: www.sinufilm.ee

Tartu Linnamuuseum kuulutab välja jutuvõistluse „Minu ajalooline Tartu“. Oodatud on esseed, lühijutud, legendid ja jutustused Tartust. Mis on Tartus linna pika ajaloo jooksul toimunud? Mis oleks võinud toimuda? Milliseid lugusid oled kuulnud oma vanematelt või vanavanematelt? Kas sa tead mõnd põnevat legendi Tartu kohta? Tööde esitamise tähtaeg on 20. detsember. Täpsem info: www.linnamuuseum.tartu.ee
Algab mälestuslugude kogumise konkurss „Siberi kodu“. Võistlusele oodatakse 3.-12. klassi õpilaste poolt kogutud küüditatud eestlaste lühilugusid. Tööde esitamise tähtaeg on 2. veebruar 2014. Täpsem info: www.siberilood.ee
Haridus- ja Teadusministeerium kuulutas välja õpilaste teadustööde konkursi. Konkursi parimad saavad soodustingimustel kõrgkooli ning esindavad Eestit konkurssidel üle maailma. Tööde esitamise tähtaeg on 1. märts 2014. Täpsem info: www.etag.ee
Olümpiaadid ja konkursid
	5. oktoobril toimus matemaatika lahtine võistlus. Treffneristide tulemused:

noorem rühm (85 osavõtjat)
1. Eva-Maria Tõnson (10.a)
4.-12. Elo Maria Pauman (10.b)
4.-12. Mirjam Iher (10.b)
4.-12. Svenno Saan (10.a)
vanem rühm (73 osavõtjat)
8.-9. Simmo Saan (11.b)
13.-16. Kaur Kristjuhan (12.b)
13.-16. Kaarel Kree (12.b)
13.-16. Getter Põru (11.a)
	10. oktoobril Alatskivi looduskeskuses toimunud looduskaitseviktoriinil Tartu linna ja maakonna koolide gümnasistidele osales 11 võistkonda. Treffneristid Jaanika Unt ja Henri Maalmann (11.c) saavutasid II koha.

Põlva Ühisgümnaasiumis 19. oktoobril toimunud etluskonkursil „Tahan sulle öelda“ pälvis 10.-12. klasside arvestuses laureaaditiitli Heneli Ristisaar 11.e klassist.
Miina Härma Gümnaasiumis toimunud väitlusturniiril WSDC formaadis jõudis finaali Hugo Treffneri Gümnaasiumi väitlustiim Oponendid, kuhu kuulusid Kristo Pullerits (10.d), Carl-Martin Keerberg (10.d) ja Oliver Issak (10.b). Finaalis jäädi seisuga 2:1 alla Tallinna Inglise Kolledžile.
Liisi Soonvald (12.d) osales 14.-18. oktoobrini Ungaris toimunud rahvusvahelisel saksakeelsel väitluskonkursil Jugend debattiert international.
Õpetajad
	Õpetaja K. Ojaveer on õppetööst eemal 28.10.-31.10, õpetaja M. Hildebrandt osaleb koolitusel 29.10; õp. Ü. Hüva, H. Kiisel ja E. Timak osalevad matemaatikaõpetajate õppepäeval reedel, 1.11 alates 3. tunnist;

 Õpetaja Aare Ristikivi on kolmapäeval, 30. oktoobril õpilagrupiga õppekäigul Kuperjanovi pataljonis.
Sekretär Ketlin Taidre on neljapäeval, 31. oktoobril alates kella 11.00st haridusosakonna korraldatud koolide sekretäride infopäeval.
Psühholoog Triin Ulst on koos 5 õpilasega Comeniuse projekti õpilavahetuse raames 4.-9. novembrini Šotimaal.
I perioodi lõpus andis õpetaja Jaan Paaver Hea Kolleegi taldriku edasi õpetaja Marcus Hildebrandtile. Õnnitleme!
Õpilased
	15. oktoobril vaatasid 11.a ja 12.c klassi õpilased Rakvere teatri etendust „Kaasavaratu“.


Tantsutallad
	Tantsutaldade sügislaagris jagasid tantsijatele oma teadmisi ja oskusi rahvatantsu suurmeistrid Maie Orav ja Vaike Rajaste. Täname!

Selle aasta parimaks Tantsutallakeseks valiti Kerli Markus 10.e klassist ja parimaks Tantsutallaks Oliver Issak 10.b klassist. Õnnitleme!
Kooli hoolekogus
	15. oktoobri koosolekul valiti hoolekogu esimeheks lapsevanemate esindaja Margus Oro ning aseesimeheks kooli vilistlane ja laspevanemate esindaja Katre Kandimaa. Õpilasi esindab hoolekogus Olger Jaaniste (12.e).

Hoolekogu arutas kevadel lõpetanute riigieksami tulemusi ja edasiõppimise statistikat ning 10. klasside vastuvõtuga seonduvat. Hoolekogu on uhke kooli õpilaste õppetulemuste üle ning tunnustab õpetajate suurepärast tööd.
Hoolekogu kooskõlastas kooli 2013. aasta sisehindamise aruande struktuuri.
Kooli juhtkond andis hoolekogule ülevaate kooli 130. juubeli ürituste kavast.
Sport
	Päikeselise sügisilmaga toimusid Tähtvere metsas Tartu linna meistrivõistlused koolinoorte sundvalikorienteerumises. Gümnaasiumide arvestuses võitis meie kool. Neidudest saavutasid meie orienteerujad kuus esimest kohta. I koht Marianne Haug (12.c), II koht Kristiine Aluvee (12.c), III koht Silvia Luup (10.c), 4. koht Kristel Sibul (10.b), 5. koht Margret Zimmermann (12.b) ja 6. koht Kaisa Sander (11.b). Jooksid veel Karoliina Sikkal (12.d) ja Eneli Maranik (10.e). Noormeestest tuli 4. kohale Karl Tiit (10.b) ja 5. kohale Tõnis-Torm Nöps (11.c). Jooksid veel Kristjan Laht (10.b), Hendrik Rull (10.c), Kaur Kristjuhan ja Kaarel Kree (12.b).

HTG saalihokimeeskond tuli finaalivõiduga 4:0 Lähte Ühisgümnaasiumi üle Tartu linna meistriks 10.-12. klasside noormeeste seas. Meeskonnas mängisid Rando Ernits (10.c), Kristjan Kingo, AndryNõgols (11.a), Jaak Kaljula (11.c), Jakob Gill (12.a) ja Oliver Kuusk (12.e). Jakob Gill tunnistati turniiri parimaks mängijaks.
Tartu koolidevahelisel jalgpalliturniiril saavutasid nii meie kooli naiskond kui meeskond oma alagrupis III koha. HTG naiskond mängis koosseisus Mirjam Iher (10.b), Helga Paulsen (10.c), Kristel Zimmer (10.e), Aana-Liisa Kaste (11.a), Merily Taras (11.b), Maria Leping (11.c), Marion Villemson (11.d), Kadi Lang, Laura Oro, Kristel Soonets, Margret Zimmermann (12.b), Marliis Reinkort (12.d), Karin Kõrgesaar ja Laura Porovart (12.e).
Meeskonda kuulusid Sander Kesküla, Ian Allan Leman (10.d), Erki Baumann (11.a), Martin Aasmäe, Hans-Daniel Kaimre, Raul Rinken (11.b), Kenn Laas (11.d), Silver Kiho (11.e), Edgar Kurg, Sander Randaru (12.a), Robin Saluoks (12.c), Olger Jaaniste, Karl-Kristjan Kivisto ja Peeter Sepp (12.e).
Kooliarsti teated
	Alates 29. oktoobrist on tervisekontrolli oodatud 10.c klassi õpilased.

Neljapäeval, 31. oktoobril on kooliõde esmaabi koolitusel. Arsti vastuvõtt on 8.00-12.00.
7. novembril toimub koolis doonoripäev. Täpsem info doonoripäeva kohta ilmub järgmises infolehes.
Söökla teated
	Novembrikuu toiduraha palutakse maksta ülekandega hiljemalt 28. oktoobriks. Novembrikuu koolitoidu maksumus:

*tava- ja taimetoit 21 päeva x 1.36 eurot = 28.56 eurot,
*poisteports 21 päeva x 1.80 eurot = 37.80 eurot.
	Talonge väljastatakse kantseleist 29.-30. oktoobrini.

Raamatukogu teated
	19. oktoobril möödus 100 aastat kirjanik Valev Uibopuu sünnist. Raamatukogu lugemissaalis on välja pandud tema loomingu näitus.

Koolipere õnnitleb
	õpetaja Liis Karo-Astoveri, kes kaitses doktorikraadi;

õpetaja Toomas Jürgenstein valiti 21. oktoobril toimunud KOV valimistel järgmiseks 4 aastaks Tartu linnavolikogu liikmeks.

