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Juhtkond tänab
	12.e klassi ja nende klassijuhatajat 
Külli Rootsit noorte talentide õhtu ettevalmistamise ja läbiviimise eest.

	10. klasside näitetruppi ja nende juhendajat Keiu Virrot Betti Alveri luulepäevade Tartu vooru võidu puhul.

Õppetöö 
	Õnnetund toimub teisipäeval, 

18. novembril kell 15.45 ruumis 221.
	Klassivanemate ümarlaud 

toimub kolmapäeval, 19. novembril algusega kell 15.30 ruumis 204. Õpilaste küsimustele vastavad kooli direktor ja õppealajuhataja.
	Kolmapäeval, 19. novembril 

algusega kell 15.45 saavad ruumis 221 sooritada järelarvestusi õpilased, kellel langesid kahe järelarvestuse ajad kokku. Sellisel juhul tuleb õpilasel kindlasti sooritada õigel ajal suuline arvestus; valida aine, milles ta sooritab järelarvestuse ettenähtud ajal; teavitada teise aine õpetajat kokkulangevusest, paludes luba sooritada järelarvestus selles aines 19. nov.
	19. nov. saavad järelarvestusi sooritada ka õpilased, kes väga mõjuval põhjusel (haigus) ei saanud järelarvestusele tulla. Puudumise põhjusest ning järelarvestuse sooritamise soovist tuleb eelnevalt aineõpetajat informeerida. Õpilasi, kes on koolipäeva jooksul tundidest puudunud, on õpetajatel õigus mitte lubada sel päeval toimuvatele järelarvestustele.

	Järelarvestuste hindeid teatavad 

aineõpetajad esmaspäeval, 24. novembril.
	Õpetaja Aare Ristikivi osaleb 

kolmapäeval, 19. novembril ühiskonnaõpetuse ainekava koostamisel. Õpetaja Toomas Jürgenstein viibib esmaspäeval, 24. novembril konverentsil Siseministeeriumis. Neljapäeval, 20. novembril on 40 õpilast 12.a ja 12.b klassist koos õpetajate Ülle Hüva ja Ülli Roostojaga õppeekskursioonil Tallinna Tehnikaülikoolis.
12.a ja 12.b õpilased, kes ei sõida TTÜsse, on koolis ning neil toimuvad kõik tunnid. Õpetaja Ü. Roostoja tunde asendavad teised inglise keele õpetajad.
Muudatused tunni- ja ruumide plaanis:

K 19.11.
10.b 	5.-6. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 227
7.-8. tund kirjandus õp. T. Pluum – 102
10.c 	7.-8. tund ajalugu õp. T. Kreegipuu - 144
10.d 	5.-6. tund kunst õp. P. Beier – 135
7.-8. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 227
12.a 	5.-6. tund ajalugu õp. M. Käppa – 141
7.-8. tund eesti keel õp. H. Tering – 105
12.b 	5.-6. tund eesti keel õp. A.Salo - 107
12.c 	3. tund füüsika õp. S. Oks 213
5.-6. tund eesti keel õp. T. Pluum – 102
7.-8. tund ajalugu õp. M. Käppa – 141
12.d 	5.-6. tund ajalugu õp. T. Kreegipuu – 144
7.-8. tund kunst õp. P. Beier – 203
12.e 	1.-2. tund ühiskonnaõpetus õp. T. Kreegipuu - 141

N 20.11.
Õpetaja Ü. Roostoja tunde asendavad:
11bcd	1.-2. tund õp. K. Ojaveer – 136
12ae 	3. tund õp. K. Ojaveer – 308
12bcd 	4. tund õp. D. Kubi – 312
11ae	5.-6. tund  õp. M. Hildebrandt - 107

E 24.11.
10.a	2. tund füüsika õp. S. Oks – 213
	4. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
10.b 	2. tund eesti keel õp. T. Pluum – 102
	3.-4. tund füüsika õp. S. Oks – 213
10.d 	5.-6. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
	7.-8. tund kirjandus õp. H. Tering - 105
11.d 	3. tund eesti keel õp. H. Tering - 105
11.e 	3.-4. tund matemaatika õp. E. Timak – 139
12.c 	2. tund matemaatika õp. E. Timak – 139
	4. tund eesti keel õp. T. Pluum - 102
12.d 	2.-3. tund ajalugu õp. A. Ristikivi - 203
12.e 	7.-8. tund jääb ära
	Teisipäeval, 18. novembril on 

tundide ajad muudetud ning kell 11.40 kogunevad kõik tütarlapsed auditooriumisse. TÜ arstiteaduskonna üliõpilased valgustavad teid emakakaelavähi ennetamise võimalustest. Emakakaelavähk on Eesti naiste seas üks sagedamini esinevaid kasvajaid. Suundumus näitab, et see haigus ohustab üha nooremaid naisi. Samas on emakaelavähi väljakujunemine arvestataval määral ennetatav. Kuidas, sellest teile räägitaksegi.
Tundide ajad teisipäeval, 18. novembril:
1.-2. tund 08.10 – 09.40
3. tund 09.50 – 10.35
4. tund 10.55 – 11.40
5.-6. tund 12.30 – 14.00
7.-8. tund 14.10 – 15.40
NB! 18. novembril lõunatavad esimesel suurel vahetunnil, pärast 3. tundi, ainult neiud ning teisel suurel vahetunnil, pärast 4. tundi, saavad lõunat süüa kõik noormehed. Korraldus ei puuduta 12.c klassi. 

Õpilased
	HTG inglise keele tõlkevõistluse

tulemused olid järgmised:
I koht Annely Albert 12.d
II koht Heili Hein 12.d
II koht Ester Škerin 11.d
III koht Signe Kaasik 11.b
Võitjaid palutakse esmaspäeval, 17. novembril kohe pärast infominuteid ruumi 312 autasustamisele.
	10. novembril toimus Miina Härma 

Gümnaasiumis mälumäng, kus osales kolm meie kooli meeskonda. Tulemused olid järgmised:
I koht (71 punkti) - Madis Hurt (11.b), Tõnis Tasa (12.b), Jaak Sõnajalg (11.b), Kaarel Siim (12.b)
II koht (64 punkti) - Ants Siim (12.d), Johannes Sats (12.d), Mark Gimbutas (12.c)
VII koht (54 punkti) - Jüri Mälberg, Juhan Valge, Lauri Kasvand, Henrik Ling (kõik 12.b klassist)
	13. novembril toimus Tartu Kivilinna 

Gümnaasiumis Tartu koolinoorte mälumängusarja I etapp, meie koolist oli kohal neli võistkonda ja Treffnerile kuulus nelikvõit:
I koht (56 punkti) - Madis Hurt (11.b), Tõnis Tasa (12.b), Jaak Sõnajalg (11.b), Maksim Buldakov (12.b)
I koht (56 punkti) - Ants Siim (12.b), Andreas Joamets (MHG), Janar Saks (12.b), Kaarel Siim (12.b)
III koht (46 punkti) - Jüri Mälberg, Juhan Valge, Priit Lille, Mihkel Sarv (kõik 12.b klassist)
IV koht (44 punkti) - Uku-Laur Tali (10.c), Eveli Verev (11.a), Siim Tõnisson (11.a), Kristiina Tomasson (11.c)
	Keiu Virro juhendatav 10. klasside

näitetrupp võitis Betti Alveri luulekonkursi Tartu vooru ning esindab Tartu linna 21.-22. novembril Jõgeval toimuval lõppvõistlusel.
Teated
	Täna alustavad meie koolis 
pedagoogilist praktikat neli TÜ üliõpilast: Nadežda Tšernobai (juhendaja Merille Hommik), Siret Laks (juhendaja Toomas Jürgenstein), Laura Allikvee ja Kadri Metspalu (juhendajad Kristiina Punga ja Aare Ristikivi). Soovime tudengitele meeldivat koolikogemust!

	Täna kell 11.40 - 12.30 toimub aulas 

12. klasside pildistamine lõpualbumisse. 
	Huvijuhi juures on saadaval

kooli juubeliballi pääsmed hinnaga 100 krooni. Montoni ja Baltmani Tartu kauplustest saab ballipääsme esitamisel hinnaalandust 15%.
	Neljapäeval, 20. novembril kell 14.00 

räägib TÜ lektor Maie Toomsalu ruumis 107 nikotiini- ja kanepisõltuvusest, sellega kaasnevatest riskidest ning sõltuvusest loobumise võimalustest. Kõik huvilised on oodatud!
	Neljapäeval, 20. novembril algusega 

kell 18.00 toimub auditooriumis järjekordne filmiõhtu. Täpsem informatsioon stendidel!
	Neljapäeval, 20. novembril algab 

traditsiooniline kooli aastapäevale pühendatud klassidevaheline spordi-võistlus. Täpsem informatsioon kehalise kasvatuse õpetajatelt.
	20. ja 21. nov. kell 13.55 - 15.25 

toimub auditooriumis loeng  ballietiketist, kuhu on oodatud ka 11. ning 12. klasside õpilased!
	Neljapäeval, 20. novembril algusega

kell 15.45 toimub laiendatud juhtkonna nõupidamine. Arutatakse 10. kl. vastuvõtu korda ja kinnitatakse "Õpilaste uurimuslike tööde juhend".
	10.d ja 11.d klassi akadeemiline öö 

toimub 21. novembril.
Üritused
	Talentide õhtu tulemused
Zürii andis välja kaks laureaadi tiitlit:

* Hanna Mets (10.c)
* Sander Gering ja Helen Allikvee (10.e)
2008. aasta nooreks talendiks kuulutati grupp nimega FIFI PEKE koosseisus Liis Starkopf, Liina Uibo, Henri Raadi, Sander Tammesoo, Vahur Roosimaa (kõik 11.a klassist), Kärt Krautman (11.d) ja Louise Injarabian (10.d). Õnnitleme!
Sport
	Martin Tooming (12.a), Märt 

Lellsaar (11.a) ja Robert Oppar (11.b) tulid Premium 7/Tartu võistkonna koosseisus Eesti 2008. aasta karikavõitjaks võrkpallis U-20 vanuseklassis. Õnnitleme!
Söömine
	Palume tungivalt lõunatada klaasile 
ettenähtud söögivahetunnil (erandiks teisipäev, 18. november). Valel vahetunnil sööma minek tekitab sööklas ebameeldiva olukorra – söökla on ülekoormatud ning puhvetijärjekord venib pikaks. Samuti ei ole kokk arvestanud ettenähtust suurema sööjate arvuga ning õigel vahetunnil võivad talongiga sööjad toiduta jääda.
Toiduraha

	Detsebrikuu toiduraha palume maksta ülekandega hiljemalt 25. novembriks. Detsembrikuu koolitoidu maksumus: kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal (tava- ja taimetoit 14päeva*18.- = 252.-, poisteports 14*25.- = 350.-); kui õpilane ei söö arvestuse nädalal (tava- ja taimetoit 9 päeva*18.- = 162.-, poisteports 9*25.- = 225.-). Talonge väljastatakse kantseleist 26. ja 28 novembril.

Kooliarsti teated
	Jätkub 11. ja 12. klasside õpilaste

profülaktiline läbivaatus:
E 17.11. - 11.a
T 18.11. - 11.b
K 19.11. - 11.b
N 20.11. - 12.a
R 21.11. - 11.b
Eelteade
	Tegevust alustab bridži klubi, 

kuhu on oodatud algajad, kes soovivad bridži õppida. Klubi hakkab koos käima esmaspäeviti pärast 8. tundi ruumis 136. Esimene tund on 24. novembril. Lisainfo Lauri Hämarikult ja Taavi Karelsonilt (12.b).


