1

HTG INFO
Nr. 12
01. detsember 2008
	
Juhtkond tänab
·	õpetajaid Ülle Hüva, Hele Kiiselit 
ja Liile Jõgi õpilaste võistluseks ettevalmistamise ning tööde parandamise eest viie kooli võistluse eelkohtumisel;
	õpetajaid Anneli Saarvat ja Priit 
Parisood õpilastele spordinädala ning vilistlastele korvpalliturniiri korraldamise ja läbiviimise eest.

HTG 125
* Esmaspäev, 1. detsember: kell 16.00 on auditooriumisse oodatud nii 10. kui ka 11. klasside 5-liikmelised võistkonnad, et välja selgitada parim kooli ajaloo tundja.
* Teisipäev, 2. detsember: kell 18.00 toimub aulas 2009. aasta balli peremehe ja perenaise konkurss. Tulle astuvad 9 paari. Tule vaatama ja kaasa elama! 
* Tähelepanu!!! Suurte vahetundide ajal saab aatriumi II korrusel MASKE osta! Jätkub ainult kõige kiirematele!
* Reede, 5. detsember:
Õppetunde ei toimu.
kell 8.00 	Õpilaskogu juhatus ning õpetajad mälestavad kooli asutajat Uue - Jaani kalmistul
kell 9.00 	koolipere kogunemine Hugo Treffneri ausamba juurde, rongkäik Kalevipoja mälestusmärgi juurde (võtke kaasa teeküünlad!)
kell 9.50 	liigume koolimajja (10ndikud hooviustest, 11ndikud peauksest ja 12ndikud Rüütli tn. linnapoolsest uksest)
kell 10.00 	tee ja küpsised aatriumis (samal ajal algab kontsertaktuse ja balli peaproov Vanemuise Kontserdimajas)
kell 10.30 	auditooriumis mängufilm "Indrek" - kõik 10. klassid + 12.a ja 12.b klass
kell 10.30	aulas riigikogu liikme Hannes Astoki loeng teemal "Kuidas olla e-keskkonnas tubli kodanik" - kõik 11. klassid + 12.c, 12.d ja 12.e kl.
kell 12.15 	auditooriumis mängufilm "Indrek" - kõik 11. klassid + 12.c, 12.d ja 12.e kl.
kell 12.15	aulas riigikogu liikme Hannes Astoki loeng teemal "Kuidas olla e-keskkonnas tubli kodanik" - kõik 10. klassid + 12.a ja 12.b klass
kell 14.00 	koguneb segakoor Jaani kirikusse peaprooviks
kell 16.00 	kontsertjumalateenistus Jaani kirikus (kutsetega)
	Laupäev, 6. detsember:

Koolimaja on avatud kella 8.30 – 17.30
kell 14.00 	kontsertaktus Vanemuise Kontserdimajas (kontserdimaja uksed avatakse kell 13.15, saal kell 13.30)
kell 19.00	aastapäevaball Vanemuise Kontserdimajas (kontserdimaja uksed avatakse kell 18.00)
BALLI PÄÄSMED: 
* vilistlastele eelmüügist hinnaga 200EEK (võimalik osta Vanemuise Kontserdimajast, Tartu Kaubamajast ning Piletilevi müügikohtadest üle Eesti), 6. detsembril pileti hinnaks 250EEK
* õpilased saavad pileti osta eelmüügist huvijuhilt 100EEK, 6. detsembril maksab pilet 250EEK





* Kooli aastapäevale pühendatud spordinädala tulemused:
Võrkpall: I koht - 11.a, II koht - 11.b, III koht - 10.c
Saalihoki: I koht - 12.c, II koht - 12.a, III koht - 12.d
Korvpall: I koht - 12.b, II koht - 12.e, III koht - 12.a
Saalihoki õpilaste ja õpetajate vahel
7:4 õpetajate kasuks (10. klassid võitsid 2:1, 11. klassid ja 12. klassid kaotasid vastavalt 1:3 ja 1:3)
"Sops" - neidudest võitis Katrin Jõgi (11.c) tulemusega 7m ja noormeestest Henri Raadi (11.a) tulemusega 9m.
* 27.vilistlasturniiri korvpallis võitis 2005.a lennu võistkond, II koha saavutas 1999.a. ja III koha 2001.a. lennu võistkond.
Eelmisel nädalal
	27. novembril toimus Viljandis 

44. viie kooli võistluse eelkohtumine matemaatikas. Meie parimad olid:
10. klass
1.-2. Urmet Lepasson 10.b
1.-2. Ants Remm 10.a
5. Kristjan Eimre 10.a
7. Ülari Lees 10.a
9.-10. Alvar Parvelo 10.b
9.-10. Kersti Perandi 10.a
Koolide järjestus:
HTG 
NRG 
CRJG 
MHG 
TTG 
11. klass
1.-2. Robert Oppar 11.b
3. Vahur Steinberg 11.b
6. Eveli Verev 11.a
9. Sander Tammesoo 11.a
10. Siiri Ladva 11.a
Koolide järjestus:
HTG 
CRJG 
NRG 
MHG 
TTG 
Suur tänu kõigile võistlejatele!
Õppetöö 
	Õpetaja Siim Oks osaleb täiendkoolitusel 

3. detsembril, õpetaja Tiiu Kreegipuu viibib koolitusel 4.-10. detsembrini Pariisis.
Muudatused tunni- ja ruumide plaanis:
K 3.12.
11.e	1.-2. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo - 228
3.-6. matemaatika õp. E. Timak - 139
12.c	4. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi - 141
10.a	5.-6. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo - 228
11.a	7.-8. tund jääb ära

N 4.12.
10.c	4. tund keemia õp. E. Paabo – 217

E 8.12.
10.c 	3. tund informaatika õp. A. Mägi/L. Jõgi – 206/303
4. tund kirjandus õp. H. Tering – 105
5.-6. tund kunst õp. P. Beier – 144
10.d	3. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 227
4. tund informaatika õp. A. Mägi/L. Jõgi – 206/303
12.d	3. tund ajalugu õp. A.Ristikivi 141	

	Õnnetund toimub teisipäeval, 2. detsembril kell 15.30 ruumis 221.


	Esmaspäeval, 8. detsembril on 

muudatus infominutite toimumise ajas:
1. tund 8.00 – 8.45
2. tund 8.55 – 9.40
3. tund 9.50 – 10.35
	Infominutid 
	I söögivahetund
4. tund 11.15 – 12.00
	II söögivahetund
5.-6. tund 12.30 – 14.00
7.-8. tund 14.10 – 15.40
Infominutid toimuvad järgmistes ruumides: 
10.a – 220	10.b – 213	10.c – 303
10.d – 227	10.e – 202
11.a – 105	11.b – 144	11.c – 217
11.d – 105	11.e – 102
12.a – 225	12.b – 136	12.c – 139
12.d – 141	12.e – 107
Olümpiaadid
	Laupäeval, 6. detsembril kell 9.00 toimub informaatikaolümpiaadi koolivoor ruumis 303. Kogunemine alates 8.30. Osavõtust teatada aadressil anneli.magi@htg.tartu.ee
Vabariiklikule geograafiaolümpiaadile 

on kutsutud järgmised meie kooli õpilased:
Agnes Vask (11.a), Anu-Liis Laar (10.c), Agu Bleive (11.d), Mark Gimbutas (12.c), Priit Lille (12.b), Uku-Laur Tali (10.c), Kristjan Jansons (10.a)
	Teated

	Saksa keelediplomi eksami kirjalik osa 
toimub 2. ja 3. detsembril Tartu Raatuse Gümnaasiumis.

	Neljapäeval, 4. detsembril algusega

	kell 13.45 toimub auditooriumis õppimisvõimaluste tutvustus Tallinna Ülikoolis.  Üritusest on kohustatud osa võtma 11.d ja 11.e klasside õpilased ning kõik soovijad teistest klassidest.

	Tänu Tartu Linnavalitsusele on kõikidel 

	Tartu koolidel ja lasteaedadel võimalus tasuta kasutada Lõunakeskuses asuvat siseliuvälja. Meie kooli õpilastel on sel õppeaastal viimane võimalus uisutada II perioodi arvestuste nädalal 10. - 16. detsembrini kell 9.00-11.00. 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.
Noored sotsiaaldemokraadid koguvad

juba neljandat aastat Tartu puudust-kannatavate perede lastele jõulukingitusi. Kooli ökostendi juures on vastava plakati all kast, kuhu palutakse tuua omakorralikud vähekasutatud mänguasjad või raamatud. Anna sinagi oma panus!
	Eksamitele registreerumine

	Abiturientidel palun hiljemalt 

19. detsembriks teatada klassijuhatajatele oma lõpueksamite (nii riigi- kui ka koolieksamite) valik. Kui on soov üks koolieksam asendada uurimistööga, siis tuleb ka sellest teada anda 19. detsembriks. Uurimistöö koostamise soovi korral peab olema kokkulepe uurimistöö juhendajaga.
Nõuded kooli lõpetamiseks sätestab HM määrus nr. 75, 24.12.2001.a. 
Eksamivalikuid on võimalik veel muuta 5. – 9. jaanuarini 2009. Eksamivaliku muutmise soovi korral tuleb siis kindlasti pöörduda õppealajuhataja poole. Pärast 9. jaanuari ei ole eksamisoovi enam võimalik muuta. 
13.-16. jaanuaril toimub eksamivaliku kinnitamine. Selleks tuleb igal õpilasel  isiklikult anda allkiri valitud eksamite sooritamise soovi kohta Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse ametlikule blanketile. Allkirjade andmiseks koostatakse koolis klasside kaupa täpne ajagraafik, mis avaldatakse 5. jaanuari infolehes. Allkirjastamata eksamisoov on kehtetu. 
10. klasside õpilased, kes soovivad 2009. a. kevadel sooritada geograafia riigieksamit ja 11. klasside õpilased, kes soovivad sooritada majandusõpetuse koolieksamit, saavad 20. detsembrini registreeruda õpetaja Ü. Seevri juures. 
Kooli õppenõukogu kinnitab 2009.a. eksamivalikud 29. jaanuaril.
	Sport

	14.novembril toimus Lähte spordihoones 

järjekordne sõpruskohtumine HTG ja Lähte ÜG saalihokivõistkondade vahel. Õpilaste vahelises kohtumises õnnestus Lähte võistkonnal esmakordselt võit koju jätta tulemusega 6:4. Õpetajate võistkondade kohtumine lõppes seekord sõbraliku viigiga 8:8.
Õpilaskogu teated
	Reedel, 21. novembril toimus 

noortefoorumi "101 last Toompeale" lõppfoorum ning meie koolist osalesid seal Liivi Varul (12.e), Kristjan Martin Kasterpalu (10.b) ja Maarja Helena Meriste (10.e). Aitäh osavõtjatele!
	Õpilaskogu üldkoosolek toimus

neljapäeval, 27. novembril, kus juhatus tutvustas klassivanematele 2008/2009 aasta õpilaskogu tegevuskava ja eelarvet ning arutati ka muid päevakajalisi teemasid ning üritusi.
Kooliarsti teated
	Profülaktilisele läbivaatusele on 

oodatud järgmiste klasside õpilased:
E 01.12. - 11.c
T 02.12. - 11.c
K 03.12. - 11.c
N 04.12. - 12.a
	01.detsember on AIDS-i vastu 
võitlemise päev. Garderoobi kõrvale on üles pandud temaatiline stend. Kõik on oodatud stendiga tutvuma. Oma silm on kuningas!








Konkursid ja võistlused
·	Paul Keres 93
IV koolide karikavõistlused males toimuvad 8. jaanuaril algusega kell 10.30 Tallinnas. Võistlema on oodatud kõikide üldhariduskoolide õpilased. Registreeruda saab 20. detsembrini. Võistkonna koosseis: 3 poissi ja 1 tüdruk. Täpsem informatsioon on õpilaste infostendil!

