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	Õpetajad ja juhtkond tänavad
	12.d klassi õpilasi ja nende

klassijuhatajat Tiina Pluumi meeleoluka õpetajate päeva korraldamise eest. 
	AS Toidutorni maitsva üllatuse eest

õpetajate päeval
	Koolipere õnnitleb

	Õpetaja HELE KIISELit, kellele omistati

Aasta Tegija 2008 tiitel.
	Õpetaja MALL MATTOt, kellele õpetaja

Aare Ristikivi andis üle Hea kolleegi taldriku. 
	Õppetöö 

	Homme, 7. oktoobril, ootavad direktor ja

huvijuht kõiki noormehi kell 9.30 auditooriumisse.
	Teisipäeval, 07.oktoobril kell 15.30 toimub

auditooriumis (ruum 221) ”õnnetund” kõigile neile, kel on mingil põhjusel jäänud tegemata septembrikuul toimunud kontrolltöö. Kontrolltöö sooritamise loa saamiseks tuleb pöörduda aineõpetaja poole, kes annab nimelise töö ”õnnetunni” läbiviijale.
	Õpetaja Aare Ristikivi osaleb 8.-10. 

oktoobril  Strasbourgis toimuval konverentsil.
	Õpetajad Ülle Hüva ja Hele Kiisel 

osalevad 10.-11. oktoobril matemaatika-õpetajate päevadel.
Muudatused tunni- ja ruumide plaanis:
T 07.10.
12.d	1.-2. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi - 141
7.-8. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi - 141
N 09.10.
10.e	12. tund ajalugu õp. T. Kreegipuu – 141
10.d	3.-4. tund eesti keel õp. H. Tering – 105
5.-6. tund keemia õp. H. Pähno – 141
R 10.10.
12.d	muusika õp. Ü. Keerberg – 220 
12.a	kirjandus õp. H. Tering – 105
10.d	eesti keel õp. H. Tering - 141
	I perioodi arvestused toimuvad 
14.-20. oktoobrini.

10.b, 10.c, 10.d, 11.a, 11.b ja 11.e klassil on I perioodil kuus arvestust. Seetõttu toimuvad esimesed arvestused juba esmaspäeval, 13. oktoobril tundide ajal alljärgnevalt:
10.b	matemaatika arvestus 5.-6. tund – 135
10.c	geograafia arvestus 5.-6. tund – 221 (ajalugu õp. T. Kreegipuu 3. tund – 227)
10.d	geograafia arvestus 5.-6. tund – 221
11.a	keemia arvestus 7.-8. tund – 217
11.b	matemaatika arvestus 2.-3. tund – 135
11.e	füüsika arvestus 5.-6. tund – 217
NB! kõik arvestusele eelnevad ja järgnevad tunnid toimuvad kehtiva tunniplaani alusel.
	Bioloogiaolümpiaadi koolivooru
parimad:
10.klassid

1.	Uku-Laur Tali	10.c
2.-3.	Anu-Liis Laar	10.c
2.-3	Maai-Liina Kulla  10.b
4.	Lille Kurvits	10.c
5	Ingel Tärk	10.c
6.	Silvia Koljal	10.c
11.klassid
1.	Martin Hurt	11.b
2.	Helena Kisand 11.c
3.	Kristiina Tamsson	11.c
4.	Risto Võsaste	11.c
5.	Katrin Kalind	11.c
6.	Roland Matt	11.c
12. klass
1.	Mark Gimbutas	12.c
2.	Kai Tiitsaar		12.c
3.-4.	Linda Rusalepp	12.c
3.-4.	Henrik Koorits	12.c
5.	Leana Peedo		12.c
6.	Priit Marmor		12.c

Eelteade
Tänu Tartu Linnavalitsusele on kõikidel Tartu koolidel ja lasteaedadel võimalus tasuta kasutada Lõunakeskuses asuvat siseliuvälja. Liuvälja kasutamise graafiku koolidele ja lasteaedadele koostab Tartu Linnavalitsuse Haridusosakond. Koolile eraldatud ajal on riietus – ja duširuumide kasutamine ning uiskude laenutamine tasuta. Vastavalt kehtivale lepingule lubatakse siseliuväljale korraga maksimaalselt 80 õpilast ning kui jääl on vähem kui 60 õpilast, võib OÜ Lõunakeskus müüa jääle lubamiseks täiendavaid pileteid.
Meie kooli õpilastel on sel õppeaastal võimalus uisuväljal uisutada I perioodi arvestuste nädalal 14.- 17. oktoobrini kell 9.00-11.00 ja II perioodi arvestuste nädalal 10.-16. detsembrini. Igale klassile on määratud uisutamiseks küll kindel päev, kuid kui arvestuste graafik lubab, võib ka teistel päevadel meie koolile ettenähtud ajal uisutama minna. Kasutage ära kõik võimalused! Uisutama on oodatud ka õpetajad. Täpsema informatsiooni saamiseks pöörduge palun kehalise kasvatuse õpetajate poole.
	Jaapani nädal

	6.-10. oktoobrini toimub HTGs 

jaapani nädal, kus tutvustame killukesi jaapani kultuurist ja toome selle muidu nii kauge maa natuke Eestile lähemale. Kavas on erinevad üritused: filmiõhtud, võitluskunstide demonstratsioon-esinemised, jaapani kalligraafia töötuba, erinevad loengud jaapani keelest ja kultuurist. Ürituste täpne ajakava on stendidel ja koolimaja seintel! Kõik õpilased ja õpetajad on väga oodatud osa võtma ja vaatama!
	Teated

	23. septembril toimunud HTG mälumängu

tulemused olid järgmised: 
I koht (73 punkti): "9 ja pool näppu" (Juhan Valge, Priit Lille, Jüri Mälberg, Mihkel Sarv- 12.b) 
II koht (70 p): "Õpetajad" (Siim Oks, Age Salo, Anna-Liisa Jõgi, Aare Ristikivi)
III koht (64 p): " Qrõõša" (Tõnis Tasa, Maksim Buldakov, Taavi Karelson, Simmo Stockholm – 12.b) 
IV koht (60 p): "Pall" (Jaak Sõnajalg, Karl Ehatäht, Vahur Steinberg, Karmen Kütt -  11.b)
V koht (58 p): "Soomusauto" (Johannes Sats, Ülo Lepik, Kristjan Kaljusaar – 12.d ja vilistlane Toomas Krips)
Parim rebaste võistkond: VI koht (56 p): "Villased" (Anu-Liis Laar, Lille Kurvits, Tõnis Tars, Laure Vallo – 10.c)
Võistkondi oli kohal 17, sealhugas kaks Miina Härma Gümnaasiumist.
	25. septembril toimunud Rebaste jooksu

tulemused olid järgmised: I koha saavutas 10.a, II – 10.b, III – 10.e.
	29. septembril toimus Miina Härma 

Gümnaasiumis mälumäng. Meie koolist oli kohal 2 võistkonda:
I koht (81 p) - "Valge lill" (Henrik Ling, Jüri Mälberg, Juhan Valge, Priit Lille -  12.b)
II koht (80 p) - "HTG I" (Tõnis Tasa 12.b, Jaak Sõnajalg 11.b, Kaarel Siim 12.b, Madis Hurt 11.b) 
	30. septembril toimus Haridus- ja

Teadusministeeriumis ministri vastuvõtt rahvusvahelistel õpilasvõistlustel Eestit edukalt esindanud õpilastele. Meie koolist olid vastuvõtule palutud Rudolf Bichele, Katrin Kalind, Ardi Loot, Roland Matt, Kärt Must, Timo Sild, Kai Tiitsaar.
	Ajalooring kutsub seekord kõiki

Toomemäele jalutama. Esmaspäeval, 6. oktoobril kell 16 - start aatriumist. Oodatud on kõik huvilised!
	Euroopa Liidu teemast huvituvad ja

saksa keelt praktiseerida soovivad õpilased on neljapäeval, 9. oktoobril kell 11.45 oodatud ruumi 204. 13.-18. detsembril Saksamaal toimuva seminari programmi võib juba praegu küsida saksa keele õpetajate Mall Matto või Aive Rootsi käest. 
	Lingvistikaülesannete lahendamisest

huvitatud õpilased on oodatud konsultatsioonile neljapäeval, 9. oktoobril kell 15.30 ruumi 107.
	10.-11. oktoobril toimub 10.c ja 11.c 

klassi ühine „ööakadeemia“.
	Õpilaste teaduslik ajakiri Akadeemiake

pikendab artiklite esitamise tähtaega järgmise numbri koostamiseks 11. oktoobrini. Täpsem informatsioon õpilaste infostendil!
	Kuidas kandideerida Inglismaa

ülikoolidesse? Firma Bellnor esindaja teeb tutvustava ettekande ja räägib lähemalt sellel aastal toimuvatest reisidest, kuhu on oodatud nii õpilased kui ka õpetajad. Kavas on rääkida Inglismaa haridussüsteemist ning firma Bellnor koostöökoolidest Inglismaal ja Küprosel. Tutvustav üritus toimub esmaspäeval, 13. oktoobril kell 12.10 auditooriumis. 
	Sõrmuste rahad tuleb klassijuhataja 

kätte ära tuua esmaspäevaks, 13. oktoobriks!
	Teisipäeval, 7. oktoobril,  toimub kooli

hoolekogu koosolek. Arutatakse kooli 2005/2006 - 2007/2008 õppeaastate sisehindamise aruannet, 2007/2008 õppeaasta õppetöö tulemusi, 10. klasside komplekteerimist ja kevadel kooli lõpetanute edasiõppimist.
	Direktor Ott Ojaveer osaleb 8. oktoobril

Vabariigi Presidendi Kantselei, mõttekoja ja Tartu Ülikooli poolt korraldataval  kärajapäeval TÜ aulas.
	Õppealajuhataja Aime Punga osaleb 

8. ja 9. oktoobril Jänedal Tartu koolijuhtide koolitusel.
	14. oktoobril kell 8.00-12.00 toimub

õpetajatele sisekoolitus. 
	Klassivanemate ümarlaud

	Kolmapäeval, 1. oktoobril toimus 

selle õppeaasta esimene klassivanemate ümarlaud. Räägiti 
kooli õppekava ülesehituse põhimõtetest;
koolikohustuse täitmisest;
söökla olukorrast;
kooli puhtusest.
NB! Viimasel ajal on täheldatud pillavat ümberkäimist tualettpaberiga ja seda eriti noormeeste WC-des. Tuletame meelde, et WC-paberi kasutamise eesmärk ei ole ummistuste tekitamine.
Järgmine klassivanemate ümarlaud toimub II perioodil. Kooli direktor ja õppealajuhataja ootavad klassidelt küsimusi ja asjalikke ettepanekuid koolielu parendamiseks.
	Õpilaskogu teated

	Kolmapäeval, 8. oktoobril kell 15.30 

toimuvad ruumis 203 Õpilaskogu juhatuse valimised 2008/2009 õppeaastaks. Osalema on oodatud õpilasaktivistid kõikidest klassidest. Väga tähtis on klassivanemate kohalolek!
	Kooliarsti teated

	Profülaktilisele läbivaatusele on oodatud

järgmiste klasside õpilased:
E 06.10. – 10.d
T 07.10. – 10.d
K 08.10. - 10.d
N 09.10. - 10.e
R 10.10. - 10.e
	Esimene esmaabi tund toimub 9. oktoobril

kell 14.00. Jälgi reklaami ning saad teada toimumiskoha ja täpsed teemad! Rühma suurus on piiratud, tule varakult kohale!
	Konkursid ja võistlused

	Tervise Arengu Instituudi korraldatav

ülevabariigiline võistlus "Suitsuprii klass" algab 27. oktoobril. Osa võtma on oodatud kõik tubakavabad klassid koos klassijuhatajatega. Auhinnad loositakse kevadel. Loe lisa stendilt!


