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Vabandame !
Eelmisest infolehest jäi välja õp. Priidu Beieri tänamine.
Juhtkond tänab
	õpetaja Priidu Beierit õpilaste ettevalmistamise eest kolme kooli kohtumiseks. Tema õpilased saavutasid  võistlusel kunstiajaloos 1., 2. ja 3. koha;

õp. Aive Rootsi ja 12. d klassi väga hästi ettevalmistatud ja läbiviidud noorte talentide õhtu korraldamise eest 16. novembril.
Talentide õhtu tulemused:
I koht - "Naine muutuvas ajas" - Inge Vent ja Jaana Hinno;
II koht - "Toolide duett" - Uku ja Martin;
III koht - laulev Piret kitarril (vilistlane).
Eripreemiad:
Parim õpetlik etteaste - vilistlaste trupp "Õige valik"
Parimad pillivennad - ülikuumad mehed Austraaliast
Parimad loomingu raiskajad - grupp "Pluto"
Kõige musikaalsem artist - Piret
Tublid rebased - trupp "Kalevipoeg"
Parim duett - Uku ja Martin
Kokku oli õhtu jooksul võimalik näha 13 erinevat etteastet. Suur aitäh kõikidele osalejatele!
HTG rahvatantsurühm tänab
meie söökla kokka ja tema abilisi nädalavahetusel toimunud tantsulaagri toitlustamise eest.
Õppetöö
	24. novembril on õpetajad H. Tering ja T. Pluum konverentsil.

Tundide asendused:
Neljapäev, 23.11.
11.c	1.-2. tund eesti keel õp. H. Tering – 202
Reede, 24.11.
10.a	3.-4. tund keh. kasv. õp. A. Saarva/P. Parisoo
10.d	1.-2. tund keemia õp. H. Pähno – 217
3.-4. tund inimeseõpetus õp. A.-L. Jõgi - 203
11.a	5.-6. tund füüsika õp. M. Reemann - 217 
11.c	5.-6. tund jääb ära
11.e	3.-4. tund matemaatika/keemia õp. L. Jõgi/H. Pähno – 203/217
12.d	1.-2. tund kunst õp. M. Hommik – 221
	Õpetaja Külli Rootsi on 27.11. – 01.12. puhkusel. Tema tunde asendab õp. Margit Park.

Olümpiaadid
	14. detsembril toimunud bioloogia-olümpiaadi koolivooru kuus parimat klassiti:

10. klass 
1. Mark Kimbutas (10.e)
2. Madis Hurt (10.e)
3. Siim Küünal (10.c)
4.-5. Riho Terase ja Ene Põldaru (10.c)
6. Raul Mäekala (10.c)
11. klass (11.c) 
1. Moonika Pärt  
2. Kärt Must
3. Ilmar-Jürgen Rammi 
4.-5. Liisa Kübarsepp ja Mare Oja 
6. Meelis Brikker
12. klass (12.c)
1. Kristina Hodarenkova
2. Mari Valdur
3. Hedvig Tamman
4. Harry Vähk
5. Aire Rihe
6. Silvia Käkk.
	Reedel, 24.11. kell 10.00 – 14.00 toimub keemiaolümpiaadi kooli-voor ruumis 221.

Teated
	16. novembril toimunud Tartu linna koolide õpilaste väitluskonkursil „Vesipiip alaealistel – pro või contra” saavutas Allan Avi individuaalarvestuses III koha.

Alanud on registreerimine Noorte Ansamblite Konkursile (NAK), mis toimub 16. detsembril 2006.a. kell 19.00 Tartu Üliõpilasmajas (Sõbramaja), kuhu on osalema oodatud kõik Lõuna-Eesti üldhariduskoolide noortebändid. Antud üritus toetab noortele kogemuse andmist ning annab võimaluse reaalselt lavale tulla ja rahvale esineda. Finalistid saavad 20 minuti jooksul anda publikule ja žüriile ülevaate oma loomingust, mille tulemusena valitakse õhtu lõpuks välja parim noorteansambel, kes saab ka vääriliselt tasustatud. NAK-i peaesineja on tudengibändide võistluse võitnud ansambel Buss nr. 5. Lõppkonkursile pääseb esinema 10 bändi. Korraldajad ei sea ette piiranguid muusika stiilile. Konkursile kandideerimiseks tuleb ühe oma loo demosalvestus koos registreerimislehega saata hiljemalt 24. novembriks aadressile reg@nak.pri.ee. 
Osalemise tingimustega saab tutvuda koduleheküljel www.nak.pri.ee.
	21. novembril kella 11.50-ks on kõik õpetajad palutud õpetajate tuppa, kus räägitakse kooli aastapäeva nädalaga seonduvast.

Kolmapäeval, 22. novembril kell 15.30 ootavad saksa keele õpetajad M. Matto ja A.Roots saksa keele klassi (ruum 204) õpilasi, kes sõidavad 16.-20. dets. Saksamaale Euroopa Liidu teemalisele seminarile.
23. - 25. novembrini toimuvad Jõgeval Betti Alveri luulepäevad, millest võtavad 24.-25. novembrini osa ka meie kooli näitetrupid. 
11ndike trupp koosseisus: Hanna Moor, Kätlin Oinus, Kairi Kaljuste, Erika Pärn, Eveli Post, Liina Vaabel, Mari Kirss, Liisa Leppik, Kristi Sobak, Helina Mats, Moonika Pärt, Helena Krinal, Sirel Heinloo, Sander Stroom, Andres Ainelo, Meelis Brikker, Indrek Lillemägi. 
12ndike trupp: Jaana Hinno ja Inge Vent.
	23. -25. novembrini on segakoor "Anima” ja segarahvatantsurühm "Tantsutallad" kontsertreisil Läti pealinnas Riias. Treffneriste võtab vastu vanalinnas asuv Riia II Keskkool.

Neljapäeval ja reedel, 23.-24. novembril külastab kooli Immanueli Kolledži juhtkonna liige Markus Sulkava ning kohtub Austraalias õppinud meie kooli õpilastega.
	Inglise keele tõlkevõistlusest osavõtjad (33) tõlkisid ühe lehekülje Nick Hornby romaanist High Fidelity. Võitjate autasustamine toimub esmaspäeval, 27. novembril  infominutite ajal auditooriumis. Ootame kõigi tõlkijate osavõttu. Täname lahke abi eest Keelevara, keelefirmat Dialoog ja Heivo Kikkatalo.
Esmaspäeval, 27. novembril kell 12.00 toimub aulas 12.a klassiga lipuvalve proov.
	Detsembrikuu toiduraha palume maksta ülekandega hiljemalt 28. novembriks. Talongid väljastatakse kantseleist 29.nov.-1.dets.
1.ja 22. detsembril talongiga söömist ei ole.
Kui õpilane sööb arvestuste nädalal (11.-15.12.), on detsembris  14 toidupäeva (14 x 15 = 210.-,  poiste-ports 14 x 22 = 308.-). Kui õpilane arvestuste nädalal ei söö: 9 toidupäeva (9 x 15.- = 135.- või poisteports 9 x 22.- = 198.-).
Jaanuaris 2007 (8.-31.01) on 18 toidupäeva  (18 x 15.- = 270.-, poisteports 18 x 22.- =396.-). Jaanuari toiduraha palume maksta ülekandega  hiljemalt 19. detsembriks. Talongid väljastatakse kantseleist 20.-22.dets.
	Kooli 123. aastapäeva balli pääsmeid hinnaga 60 krooni on õpilastel võimalik alates 22. novembrist osta huvijuhi käest. Balli toimumise päeval (2. detsembril) on pääsme hind 80.-. Kogu aastapäeva ürituste kava on üleval kooli koduleheküljel!!!



