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Õnnitleme !
	Õnnitleme õpetaja Ülle Seevrit, kellele Tartu Kultuurkapital andis enesetäiendamise stipendiumi.

13. ja 14. oktoobril tähistab Miina Härma Gümnaasium 100. juubelit. Õnnitleme selle tähtpäeva puhul HTG poolt parimat konkurenti läbi aegade!
Juhtkond tänab
	kõiki väitlusringi juhendajaid ja väitlejaid, kes osalesid väitlusaasta esimesel turniiril Tallinna Liivalaia Gümnaasiumis;
	Age Salo ja 12.e klassi  meeleoluka õpetajate päeva aktuse korraldamise eest 6. oktoobril;

õpetajaid Anneli Saarvat, Mall Mattot, Aive Rootsi, Ülle Keerbergi, Ljubov Titovat, Olga Kornilovat ja Priit Parisood kolleegidele 6. oktoobri pärastlõunal vahva väljasõidu organiseerimise eest Järva-Jaani.
Õppetöö
	I perioodi tunnid toimuvad kuni 13. oktoobrini k.a. Klassides, kus on rohkem kui viis arvestust, toimuvad osad arvestused tundide ajal 12.-13. ja 23. oktoobril.

10.a	füüsika ( õp. M. Kask) arvestus  -  reedel, 13.10. 1.-2. tunni ajal
10.b	füüsika (õp. M. Reemann)  - arvestus  reedel, 13.10. 5.-6. tunni ajal
10.c	bioloogia (õp. U. Kokassaar) - arvestus esmaspäeval, 23.10. bioloogia tunni ajal 
10.d	geograafia (õp. Ü. Seevri) arvestus 	 -  reedel, 13.10. 1.-2. tunni ajal
10.d	eesti keel (õp. A. Salo) arvestus  - reedel, 13.10. 3.-4. tunni ajal
11.b	füüsika (õp. S. Oks) 	arvestus - reedel, 13.10. 5.-6. tunni ajal
11.c	keemia (õp. E. Paabo) arvestus - reedel, 13.10. 5.-6. tunni ajal
11.e	vene keel ( õp. O. Kornilova) -  reedel, 13.10. 5.-6. tunni ajal
12.a	füüsika (õp. M. Reemann) arvestus  - reedel, 13.10. 3.-4. tunni ajal
12.a	inimeseõpetus (õp. A.-L.Jõgi) arvestus - esmaspäeval, 23.10. 1. tunni ajal
12.b	inimeseõpetus (õp. A.-L.Jõgi) arvestus - esmaspäeval, 23.10. 1. tunni ajal
12.c	bioloogia (õp. S. Kaarna) arvestus  - neljapäeval, 12.10. 5.-6. tunni ajal
12.d	ühiskonnaõpetus ( õp. A. Ristikivi)	arvestus  - reedel, 13.10. 5.-6. tunni ajal
12.e	ajalugu (õp. K. Punga) arvestus  - reedel, 13. 10. 1.-2. tunni ajal.
	I perioodi arvestuste nädalal 16.-20.10. ei helise koolikell. Palun kõikidel õpilastel säilitada koolimajas (eriti aatriumis) vaikus ning mitte segada koolikaaslaste õppetööd. Tundide ajad:

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
	Kooli söökla on arvestuste ajal avatud kell 10.00 – 14.00. Lõunatada saab söökla lahtiolekuaegadel, teile sobival ajal. Kindlaid söögi-vahetunde klassidele ei ole.


	II periood algab 23. oktoobril, uus tunniplaan valmib 20. oktoobriks.

Eelmisel nädalal
Hoolekogu koosolekul andis õppealajuhataja Aime Punga ülevaate kooli eelmise õppeaasta tulemustest ning lõpetanute edasiõppimisest. Koosolekul arutati kooli 2007. a. eelarvet, kooli arengukava aastateks 2007 - 2010, õpilaste pikemate puudumiste korda, lastevanemate koosolekute korraldamist sel õppeaastal, toiduraha maksmise korda ja 10. klassi vastuvõtu korraldamist. Hoolekogu aseesimeheks valiti lastevanemate esindaja Tõnis Lukas.
Õpilaskogus
Klasside esindajad valisid uue HTG õpilaskogu juhatuse, mille liikmeteks on: Mihkel Liiber (11.d) – president, Juhan Kinks (11.d) – asepresident, Raul Ojamaa (11.b) – infojuht, Indrek Lillemägi (11.a) – sekretär, Eva-Lota Volmer (10.e) - töögruppide juht.
Õpilased
	30. septembril Tallinna Liivalaia Gümnaasiumis toimunud väitlus-aasta esimese turniiri võitis võistkond HTG 7 koosseisus Katrin Lepp, Mihkel Trei ja Martin Mets (11.b), alistades finaalis Tallinna Inglise Kolledži võistkonna Tik-Tak. Finaal võideti kohtunike häältega 5:0 ning nii kohtunikud kui korraldajad tõdesid, et vaatamata raskele teemale "Kliimasoojenemise peatamiseks tuleks tarbimist vähendada" oli tegemist väga heal tasemel finaaliga.

Kõnelejate arvestuses saavutas Martin Mets 2. koha ning Marina Ninaste (12.e) 3. koha.
	30. septembril toimus Tartu Autonäituste raames võistluse Eesti osavaim autojuht finaal, kus kaheksa maakonna paremat harrastusjuhti kohtusid teooria- ja praktikavoorudes. Eesti osavaima juhi tiitli pälvis HTG 12.b klassi õpilane Simo Lind. Võitjale kuulub sõiduauto Nissan Note pooleaastane kasutusõigus.

Võistlus algas juba kevadel, kus teooriaküsimustele vastas interneti vahendusel ligi 4700 liiklushuvilist. Võistluste II voorus jäi sõelale 40 paremat liiklusteooria tundjat. Suvel toimusid Eestimaa eri paigus vigursõidud, kust 8 paremat pääses finaali.
Õnnitleme!
	Karl Haljasmets (10.d) saavutas üleriigilise integratsiooniprojekti Minu Riik poolt Euroopa keeltepäevaks korraldatud plakati-konkursil auhinnalise II koha. Konkursi võitjate autasustamine toimub teisipäeval, 10. oktoobril kell 14.30 Eesti Rahvusraamatukogus Tallinnas.

Sport
Poolas toimunud Baltic Cupil sõudmises, kus osalesid 10 Läänemereriigi sõudjad, võitis Kadi Ainsaar (11.b) neljapaadil 500m distantsil I koha ja 2000m II koha.
Raamatukogu info
Perioodõppest tingitult on õpilane kohustatud uue perioodi alguseks raamatukokku tagastama tema jaoks mittevajalikud õpikud, et uuel perioodil oleks võimalik neid laenutada teistele õpilastele. Vastavasisulist informatsiooni jagab nii aineõpetaja kui ka raamatukoguhoidja. Uue perioodi õpikud tuleb raamatukogust välja võtta ühe nädala jooksul uue perioodi algusest, soovitavalt kogu klassil korraga.
Klasside tegemised
4. oktoobril sõitis seltskond õpilasi (10.b, 10.d ja 11.a) koos õpetajate
Tiina Pluumi ja Ülle Hüvaga Põltsamaale, et nautida Tallinna Linnateatri etendust. „Meeletu” . Taaskord ei tulnud pettuda!
Teated
	Möödunud nädalal jõudsid koolimajja kaheksa HTG templiga raamatut, mille keskmiseks vanuseks on 100 aastat. Tegemist on peamiselt venekeelse õppe-kirjandusega (geograafia, filosoofia, ladina keel), mis olid aegade keerises sattunud Tallinna Ülikooli Akadeemilisse Raamatukokku ja seal nüüd kogude korrastamise käigus üle jäid.
	Projekti „Kaks keelt – kaks võimalust” raames Leedu sõpruskooli õpilasi majutanud õpilastel  palume tulla  11. oktoobril pärast 8. tundi kell 15.30 saksa keele klassi (ruum 204).

Kolmapäeval, 11. oktoobril algusega kell 15.45 toimub 10. klassidele ja õpetajatele auditooriumis mälu-mäng. Vajalik eelregistreerimine. Täpsem teave on infostendi vastas seinal.
	Kolmapäeval, 11. oktoobril kell 18.00 näidatakse auditooriumis filmi "Zaitochi" (2003). Filmi pea-tegelaseks on pime mõõgavõitleja, kes saabub külla, mida kontrollivad vaenujalal olevad jõugud. Kestvus 116 minutit. Ootame kõiki filmihuvilisi!
	Neljapäeval, 12. oktoobril kell 15.30 toimub kooliarenduse töörühmade juhtide ja juhtkonna nõupida-mine. Arutatakse tööplaanis arendustöörühmadele sügis-perioodiks kavandatud ülesannete täitmist.
13. oktoobriks ootab huvijuht klassidelt teklite rahasid.
19.-20. oktoobril osaleb õpetaja Aive Roots Tallinna Saksa Kultuuri-insituudi/Goethe Instituudi, Robert Boschi Fondi ja Eesti Vabariigi Teadus ja Haridus-ministeeriumi poolt korraldataval Balti riikide saksa keele õpetajate täienduskoolitusprojekti raames toimuval seminaril Tallinna Saksa Kultuuriinstituudis.
Õpetaja Ingo Meyer on 12.-14. oktoobril Baltimaade saksa keele õpetajate konverentsil Riias. Tema tunde asendab õpetaja Aive Roots.
Esmaspäeval, 16. oktoobril kell 8.30 - 11.30 toimub auditooriumis õpetajate sisekoolitus
	Saksa keele õpetajad Mall Matto ja Ingo Meyer viibivad 20.-26. oktoobrini 11. klasside õpilastega õppeekskursioonil Saksamaal, Berliinis ja Dresdenis. Õpetajate M.Matto ja I.Meyeri tunnid toimuvad vastavalt tunniplaanile, v.a. saksa keel valikainena (algajatele), mille esimene tund on reedel, 27. oktoobril. Ekskursioonist võtavad osa: Mait Bratka, Tõnis Lulla, Raul Ojamaa, Kristiina Oll (11.b), Siim Heering, Mats-Joonas Kulla, Martin Orgusaar, Katrin Tähepõld, Merle Väli (11.c), Maarja Maris Illak, Juhan Kinks, Edit Kubinyi, Mihkel Liiber, Annika Tartes (11.d).
20. ja 21. oktoobril toimub koolimajas (aulas, muusikaklassis ja võimlas) lauljatele ja tantsijatele treeninglaager. Reedel õpilastele spordiringi ei toimu! Tantsijad alustavad kell 16.00 võimlas ja lauljad kell 17.00 aulas.
	Teade abiturientidele!!!
Esmaspäeval, 23. oktoobril toimub aulas pildistamine lõpualbumitesse järgmiselt: kell 11.40 12.a, kell 11.50 12.b, kell 12.00 12.c, kell 12.10 12.d, kell 12.20 12.e, kell 12.30 õpetajad.
	Meie kooli õpilastel on võimalus uisuvälja kasutada I perioodi arvestuste nädalal 16.- 20. oktoobrini kell 9.00-11.00. Koolile eraldatud ajal on riietus– ja duširuumide kasutamine ning uiskude laenutamine tasuta. Igale klassile määratakse uisutamiseks kindel päev, kuid kui arvestuste graafik lubab, võib ka teistel päevadel meie koolile ettenähtud ajal uisutama minna. Kasutage ära kõik võimalused!
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Kõikidel päevadel on koolile eraldatud aegadel liuväljal õpetajad A. Saarva ja P. Parisoo. Uisutama on oodatud  kõik õpetajad neile sobivatel aegadel.
	Alates 5. oktoobrist lisandusid meie kooli õpilaspere 10.a klassi Kristiina Vään ja 10.d klassi Kristjan Kaljusaar. Seega õpib koolis 538 õpilast, 297 neidu ja 241 noormeest.

Tiina Liiviku Fond 
Taotlusi stipendiumi saamiseks saab esitada kuni 16. oktoobri kella 16.00-ni.
Tiina Liiviku Fondi eesmärgiks on toetada Tartu linna gümnaasiumides
õppivaid hea õppeedukusega eesti soost õpilasi, kelle kodune kindlustatus
on nõrk. Käesoleval aastal jagatakse stipendiume summas 20200.- krooni.
Stipendiumi saamiseks on vajalik esitada järgmised dokumendid:
* SA Eesti Rahvuskultuuri Fondi Taotluse ankeet (saab kodulehelt)
* omakäeline avaldus stipendiumi taotlemiseks
* kooli tõend õpilase õppeedukuse kohta (eelmise õ.-a. tunnistus või
jooksev hinneteleht)
* kooli tõend õpilased majandusliku olukorra kohta (olukorda kirjeldav),sotsiaalosakonna tõend perekonna majandusliku olukorra kohta.
Dokumendid võib viia Tartu LV haridusosakonda Janika Laurile hiljemalt 12. oktoobri õhtuks kell 17.00 või saata postiga Tallinna SA Eesti Rahvuskultuuri Fondi.
KINDLASTI palun vaadata kodu-ehekülge http://www.erkf.ee/index.php?tmp=100
Kodulehelt leiate ankeedid, aadressi dokumentide saatmise kohta, üldinfot
Tiina Liiviku jt. allfondide kohta.
Kui kellelgi on soov esitada taotlus mõnest teisest allfondist stipendiumi
saamiseks, tuleb viia  dokumendid kas Janika Laurile haridusosakonda 12. oktoobri õhtuks või saata postiga Tallinna.


Järgmine infoleht
 ilmub 23.oktoobril.



