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Koolipere õnnitleb
kauaaegset ajalooõpetajat Maia Käppat juubeli puhul!

Juhtkond tänab
	kõiki õpilasi ja õpetajaid, kes aitasid ehtida koolimaja jõuludeks;

õpilasi, tänu kellele on täienenud kooli muusemi kogud: Mall Kand (12.e), Sigrid Sibul ja Henrik Ling (11.b) ning Jaan Hendrik Murumets (10.e). Ootame ka edaspidi teie kõigi abi!
Õppetöö
	Õpetaja E. Paabo tundide asendused 17.-20. detsembrini:

E. 17.12.
11.e	7.-8. tund jääb ära
K. 19.12.
11.b	kooli 3. tunniks, 3.-4. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136
11.e	5.-6. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
7.-8. tund jääb ära
12.c	7.-8. tund jääb ära
N. 20.12.
12.c	1.-2. tund füüsika õp. M. Kask – 217
11.e	3. tund füüsika õp. M. Reemann - 217
11.b	5.-6. tund kirjandus õp. A. Salo - 217
Eksamikursus 7.-8. tund jääb ära.
Neljapäeval, 20.12. toimub psühholoogia valikkursuse tund ruumis 105.
	Õpilased, kes ei kirjutanud 18.12. proovikirjandit, saavad seda teha 4. jaanuaril kell 9.00. Koguneda õppealajuhataja kabineti juurde.

17. detsembril algab kolmas periood. Infominutid toimuvad järgmistes ruumides:
10.a – 202 11.a – 213 12.a – 135 
10.b – 144 11.b – 217 12.b – 105 
10.c – 107 11.c – 141 12.c – 139 
10.d – 227 11.d – 102 12.d – 225 
10.e – 203 11.e – 220 12.e – 136 
söögivahetunnid III perioodil:
I vahetunnil (pärast 3. tundi): 
10.a, 11.d, 11.e, 12.a, 12.b, 12.c, 12.d, 12.e
	II vahetunnil (pärast 4. tundi):
10.b, 10.c, 10.d, 10.e, 11.a, 11.b, 11.c
Praktikumid:
*  füüsika praktikum 
11.a klassil - teisipäeviti kell 14.00 – 15.30 ja 11.b klassil kell 8.00 – 9.30 TÜ füüsikahoones, Tähe 4. Esimene tund toimub 18. detsembril.
* 11. reaalklasside tehnoloogia-praktikumid algavad 2008.a. jaanuaris ja toimuvad teisipäeviti kell 15.30 – 17.00. Tehnoloogiakursuse läbimine on 11.a ja 11.b klasside õpilastele kohustuslik. Õpilastel on võimalik valida materjalitehnoloogia (juhendaja TÜ professor Jaak Kikas) või Eesti Maaülikooli tutvustava tehnoloogia-kursuse vahel. Kursusest on vabastatud reaalainete olümpiaadikursustel osalejad. Klassijuhatajatel palun esitada õppealajuhatajale kursustest osavõtvate õpilaste nimekirjad 20. detsembriks.
* 11.c klassil algab 2008.a. TÜ õppejõu dots. M. Martini poolt juhendatav zooloogia praktikum. Täpsed toimumisajad ilmuvad järgmises infolehes.
	21. detsembril ei toimu tunde. 
Kell 10.00 – 11.15 – hinnete kandmine õpinguraamatutesse.

Kell 11.15 – 11.50 – klassijuhatajatund.
Kell 12.00 – jõulujumalateenistus Jaani kirikus.
Kell 10.00 – 11.15 ootavad õpetajad õpilasi hinnete teatamiseks järgmistes ruumides:
Aare Ristikivi		202
Age Salo			107
Aive Roots			201
Anna-Liisa Jõgi		221
Anne Tartu			308
Anneli Mägi		206
Anneli Saarva		228
Danica Kubi		312
Eha Paabo			217
Ehtel Timak 		139
Hele Kiisel			135
Helgi Tering        		105
Helmet Toots		109
Katrin Ojaveer		312
Kristiina Punga		144
Külli Rootsi			309
Liile Jõgi			303
Ljubov Titova		302
Madis Reemann		212
Maia Käppa			141
Mall Matto 	      		204
Margit Park			309
Merille Hommik		304
Märt Kask			213
Olga Kornilova		301
Priidu Beier			203
Priit Parisoo			228
Saima Kaarna		225
Tiina Pluum 		102
Toomas Jürgenstein		203
Ülle Hüva			136
Ülle Keerberg      		220
Ülle Seevri			227
Ülli Roostoja		308
Õpetaja Urmas Kokassaar teatab 10.c klassile hinded bioloogia tunni ajal, õpetaja S. Oksa füüsikakursuse hinded teatab õpetaja M. Reemann. 12. klasside õpilased saavad eesti keele hinded teada pärast talvevaheaega.
21. detsembri õhtuks palun aineõpetajatel kanda II perioodi hinded õpetajate toas olevatesse tabelitesse.
	12. klasside õpilastel, kes ei ole tagastanud õppealajuhatajale hinnetelehti (kui seal on mõni viga), palutakse seda teha hiljemalt 20. detsembriks. Vigade puudumisel jääb hinneteleht õpilasele.

Riigieksamitele registreerumine
Abiturientidel tuleb hiljemalt 20. detsembriks teatada klassi-juhatajatele oma lõpueksamite (nii riigi- kui ka koolieksamid) valik. Nõuded kooli lõpetamiseks sätestab HM määrus nr. 75, 24.12.2001.a. 
* kooli lõpetamiseks tuleb sooritada vähemalt viis lõpueksamit, millest vähemalt kolm on riigieksamid
* õpilasel on õigus kõik eksamid sooritada riigieksamitena
* kõigile lõpetajatele on kohustuslik emakeele riigieksam (seda eksamit ei märgi tabelisse)
* kolme kohustusliku riigieksami hulgas võib olla üks võõrkeeleeksam (õpilased, kes soovivad sooritada kahte võõrkeeleeksamit peavad valima neli riigieksamit)
* ühes õppeaines võib sooritada riigieksami või koolieksami
* õpilased, kes soovivad Saksa keelediplomi eksamit arvestada riigieksamina, peavad registreeruma ka saksa keele riigieksamile.
Eksamivalikute lõplik kontroll toimub 07. – 11. jaanuarini. Muutustest tuleb anda teada õppealajuhatajale (mitte klassijuhatajale). Hilisem eksamisoovide muutmine ei ole võimalik. 
16.-18. jaanuaril kinnitavad õpilased eksamisoovid oma allkirjaga. Allkirjastamata eksamisoov on kehtetu. 
10. klasside õpilased, kes soovivad 2008.a. kevadel sooritada geograafia riigieksamit, saavad 20. detsembrini registreeruda õpetaja Ü. Seevri juures. 
Sport
	Arvestuste nädalal käis uisutamas 148 treffneristi, neist kümnendatest klassidest 66 õpilast, üheteist-kümnendatest klassidest 45 õpilast ja 37 abiturienti. 68 õpilast kasutas uisutamisvõimalust 2 või enam korda. Arvukamalt olid esindatud 10.c klass (osavõtt 53%), 10.e klass (42%) ja 10.a klass ning 11c klass (42%). Madalaima osavõtu-aktiivsusega paistsid silma 12.e (3%) ja 12.d klass (13%);
	Tartu linna ja maakonna koolide karikavõistlustel sõudeergo-meetritel Concept 2 saavutas meie kooli võistkond koosseisus Erik Salo (10.c), Riho Koop (10.a), Magnus Lelumees (10.a) ja Oliver Kuur (11.c) tubli 7. koha.

II perioodil püstitasid HTG rekordid Teele Kepler 11.a (ripe kangil 1.55,7) ja Lauri Hämarik 11.b (eestoengus kätekõverdused 92x minutis).
	Eesti noorte ja juunioride meistrivõistlustel karates võitis Siim Küünal (11.c) omas kehakaalus hõbemedali.

Laupäeval, 15. detsembril toimus Kunstigümnaasiumis järjekordne jõuluturniir võrkpallis harrastajatele. Kümne võistkonna konkurentsis tuli esikohale HTG, kes finaalis alistas Karlova gümnaasiumi võistkonna. Kolmandale kohale tuli Kunstigümnaasiumi võistkond. Meie võidukasse võistkonda kuulusid Leelo Valgma, Helen Kask (12.b), Johanna Rosenthal (10.a), Merlin Paas (11.e), Lauri Tamm (10.d), Taavi Tammekivi (11.a), Ranno Koorep (11.c) ja Karl Haljasmets (11.d). Turniiri parimaks mängijaks noormeeste seas tunnistati Lauri Tamm. 
Õnnitleme!
Teated
	24. novembril toimus füüsika lahtine võistlus. Meie tublimad olid:

10. KLASS (61 osavõtjat):
4. Roland Matt 10.c
8. Aarne Lees 10.a
11. KLASS (47 osavõtjat):
4. Ardi Loot 11.a
6. Heino Soo 11.a
8. Kaarel Siim 11.b
10. Lauri Hämarik 11.b
12. KLASS (42 osavõtjat):
4. Andreas Valdmann 12.a
	11. detsembril toimus Tartu Linnavalitsuse korraldatud konverents "Noorte tervis ja noored tervisest", kus esines ettekandega Helena Krinal (12.a). Näidisväitlusega esinesid Epp Sinisaar (12.a), Gea Lepik, Katrin Lepp, Agnes Urbanik, Martin Mets ja Mihkel Trei (12.b).
	Karl Haljasmets (11.d) võttis edukalt osa Tartu Ülikooli usuteaduskonna juures asutatud Teaduse ja Religiooni Kolleegiumi 2007.a. esseekonkursist. 

	15.-19. detsembril osalevad õpetajad M.Matto ja A.Roots ning saksa keelt õppivad õpilased Saksamaal Otzenhauseni Euroopa Akadeemia poolt korraldataval Euroopa Liidu teemalisel seminaril. Õp. Matto ja Rootsi tunnid toimuvad vastavalt tunniplaanile ning tunde asendavad õp. A.-L. Jõgi ja K. Punga.

	Seoses meditsiinitöötajate koolitu-sega 17. ja 18. detsembril Pärnus on arstikabinet suletud.
	Kooli 125. aastapäeva balli peremehe ja perenaise konkursi võitsid Valdur Rosenvald ja Elis Lepik (10.e). 
	3. jaanuaril kell 10.00 – 16.00 ja 4. jaanuaril kell 9.00 – 15.00 toimub õpetajatele täiendkoolitus, mille viib läbi Tiina Naarits. 

	Esmaspäeval, 17. detsembril kell 16.00 tutvustab kooli vilistlane aastast 2007 - Jaan Kalmus auditooriumis erinevaid salvestusi viimase paari aasta tegemistest meie koolis (tutvumisõhtud, rebaste jooksud, õpetajate päevad jne.) Kõik treffneristid on oodatud!!!
	Teisipäeval, 18. detsembril jäävad ära huviringide tunnid.
	Inimeseõpetuse järelarvestus 11.c, 12.a ja 12.b klassile toimub teisipäeval,18. detsembril algusega kell 15.30 ruumis 203 
	Neljapäeval, 20. detsembril algusega kell 14.00 toimub auditooriumis Eesti Maaülikooli tutvustus. Õppimisvõimalusi EMÜs tuleb tutvustama prof. Anne Luik, kes  peab loengu mahemajandusest. Oodatud on kõik huvilised – ka 11. klasside õpilased.

Neljapäeval, 20. detsembril kell 18.00 algab aulas õpilaste jõulupidu. Klasside kingikotte oodatakse kuuse alla kella 17.00ks.
HTG aastapäeva ballil tehtud pilte saab vaadata ja tellida huvijuhi juures (ruum 313).
Raamatukokku palutakse tagastada kõik  mittevajalikud õpikud.
Toiduhind jaanuaris
Alates 1. jaanuarist on koolitoidu hind 18 krooni ja poisteportsu hind 25 krooni. Jaanuarikuus (7.-31.01.) on 19 toidupäeva. (19 x 18.- = 342.-,  poisteports 19 x 25.- = 475.-). Jaanuari toiduraha palume maksta  ülekandega  hiljemalt 2. jaanuariks. 
Kes on jaanuarikuu eest juba vana hinna järgi maksnud, neil palume seoses uue hinna kehtestamisega teha täiendav ülekanne 57 krooni. 
Talongid väljastatakse kantseleist 7. jaanuari hommikul.  Pärast 2. tundi saavad talongid I vahetunni sööjad (10.a, 11.d, 11.e, 12.a, 12.b, 12.c, 12.d, 12.e), ja pärast 3. tundi II vahetunnil sööjad (10.b, 10.c, 10.d, 10.e, 11.a, 11.b, 11.c).
	Seoses suurpuhastusega on koolimaja vaheajal suletud.

Jõuluvaheaeg on 22.12.-06.01.


Vana aasta sammub
vaikselt ajalukku,
keerab enda kannul
ajaukse lukku.

Kõik jääb seljataha – 
kes see mullust muudaks!
Oi, kui kõik, mis paha,
maha matta suudaks!

Tulgu ilus aasta
küünla valgusvihus!
Piparkoogiraas ta
pisikeses pihus

pärast jõulupuhkust
meenutagu seda:
piprast kui ka suhkrust
tehti aasta süda!
		/Leelo Tungal/


Kosutavat talvepuhkust!

Kohtumiseni 7. jaanuaril!



