Nr. 11
24. november 2003

HTG INFO

Juhtkond tänab
lektor Enriko Talvistut, kes pidas 20. novembril huvitava loengu kooli-kvartali kujunemisloost.
Õppetöö
	Õpetaja Saima Kaarna on haige.

Õpetaja Madis Reemann viibib 28. novembril Tallinnas vabariikliku ainekomisjoni koosolekul.
Õpetajad Anneli Saarva ja Priit Parisoo on 25. novembril alates kella 12.00 täiendkoolitusel.
	Muudatused tunniplaanis sel nädalal on järgmised:
E 24.11
12a	5.- 6. tund matemaatika 
(E. Timak)	225
12b	2. tund bioloogia 
(A-L. Jõgi) 	225
11c	4. tund matemaatika
	(E. Timak)	225
11d	7. - 8 tund jääb ära
T 25.11
12a	3. tund bioloogia
	(A-L. Jõgi)	225
12b	7. - 8. tund bioloogia
	(A-L. Jõgi)	225
12c	1. - 2 tund filosoofia
	(T. Jürgenstein) 225
	5. - 6. tund bioloogia
	(A-L. Jõgi)	225
11d	4. tund bioloogia
	(A-L. Jõgi)	225
K 26.11
12a	7. - 8. tund füüsika
	(M. Reemann)	213
12b	1. - 2. tund eesti keel
	(H. Tering)	225
12c	3. - 4. tund kehaline kasvatus
	Saarva/ P. Parisoo)

11c	koju pärast 4. tundi
11d	5. - 6. tund füüsika
	(M. Kask)	139
	7. - 8. tund jääb ära
N 27.11
12c	3. tund eesti keel
	(A. Salo)	225
11c	5.- 6. tund bioloogia
	(A-L. Jõgi)	225
11d	kooli 3. tunniks
R 28.11
12a	5. - 6. tund eesti keel
	(A. Salo)	107
11b	3. - 4. tund eesti keel
	(A. Salo)	107
10e	1. - 4. tund informaatika
	(L. Jõgi/ H. Sepp) 303/ 206
	Kolmapäeval, 26. novembril kell 9.00 -13.00 toimub keemia kooliolümpiaad ruumis 221. Läbiviijad on õpetajad Eha Paabo ja Helgi Pähno.
	Alates 24. novembrist osalevad saksa keele ja religiooniõpetuse tundides praktikandid, keda juhendavad õpetajad Mall Matto ja Toomas Jürgenstein.

Õpetajad
18. novembril toimunud atesteerimiskomisjoni koosolekul omistati Age Salole vanemõpetaja ametijärk.
Teated
Neljapäeval, 27. novembril palutakse pärast 7.- 8. tundi tuua aulasse toolid järgmistest klassidest:
225 -	36 tooli (pärast 5.- 6. tundi) 
õp   Saima Kaarna (bioloogia)
227 -	36 tooli õp Ülle Seevri (majandusõpetus)
202 -	36 tooli õp Liile Jõgi (matemaatika)
203-	36 tooli õp Toomas Jürgenstein (religiooniõpetus)
	10d klassil palutakse tagastada raamatukokku õpik “Eesti õigekeel”. Ka kõikidel teistel õpilastel oleks hea üle vaadata kodused riiulid ning raamatukokku tagastada mittevajalikud raamatud ja õpikud. 

Raamatukogu lugemissaali on kõik oodatud õppima ja lugema! 
	Kõigi õpilaste huvides on 
et toitu jätkuks kõigile, kes on selle eest maksnud. 19. novembril esitasid neli õpilast usaldust kuritarvitades toidu saamiseks kuuvanused talongid

	 normaalne töörütm sööklas – käige söömas määratud vahetunnil. II perioodil söövad I vahetunnil 12a, 12b, 12c, 12d, 12e,11b,11c ja 11d õpilased ning II vahetunnil 10a,10b, 10c, 10d, 10e, 11a ja 11e klassi õpilased.
Olgem ausad ja täitkem   kokkuleppeid!  
    



