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07. september  2009
Juhtkond tänab
	12. c klassi ja klassijuhataja Liile Jõgi väga hästi korraldatud lõpuaktuse ning lõpuõhtu eest 2009. aasta abiturientidele.
	Ülle Keerbergi ja segakoori; 
Keiu Virrot ja 12. klasside näiteringi ning Henri Raadit (12.a), Magnus Lelumeest (12.a), Evert Rööpsoni (12.b) ja Erik Salo (12.c) Ülejõe pargis toimunud 1. septembri aktuse pidulikuks muutmise eest.

Õppetöö 
	Õpetaja Marcus Hildebrandt viibib täiendkoolitusel Suurbritannias Exteris 7.- 18. septembrini. Tema tunde asendavad 1.-17. septembrini õpetaja M. Park ning 18. septembril õpetaja K. Ojaveer.

12.b klass, klassijuhataja K. Punga ja eesti keele õpetaja A. Salo sõidavad reedel, 11. septembril pärast 4. tundi (kell 12.00) õppeekskursioonile Vargamäele.
	Muudatused tunniplaanis:

R. 11.09
12a	1.-2. tund kirjandus õp. A. Salo – 221
5.- 6. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo
12b	1.-2. tund kirjandus õp. A. Salo – 221
5.- 6. tund füüsika õp. M. Reemann – jääb ära, klass sõidab Vargamäele
12c	1.- 2. tund ajalugu õp. K. Punga – 144
5.- 6. tund bioloogia õp. S. Kaarna – 227
Rootsi keele valikkursuse tunde ei toimu.
Alates 14. septembrist on muutunud 11.c klassi tunniplaan.
Esmaspäev (alates 14.09.)
12c	2. tund inimeseõpetus õp. A.-L. Jõgi – 213
Teisipäev (alates 15.09.)
12c	7. tund inimeseõpetus õp. A.-L. Jõgi – 202, 8. tundi ei toimu
	Praktikumid

	11.a ja 11.b klassi füüsikapraktikumid toimuvad TÜ õppehoones Tähe 4 ruumis 325 TÜ õppejõu Helgi Oksa juhendamisel. 

Esimesed praktikumitunnid: 
11a - neljapäeval, 10. septembril kell 12.15 
11b - teisipäeval, 8. septembril kell 8.00
Olümpiaadid
	Teaduskool soovib kõigile head kooliaasta algust! Algaval õppeaastal pakutakse 7.-12. klasside õpilastele kursuseid erinevatest ainevaldkondadest: matemaatikast, füüsikast, keemiast, informaatikast, bioloogiast ja humanitaarvaldkonnast. Kursustele saab registreeruda kuni 28. septembrini veebiaadressil: http://www.teaduskool.ut.ee/kursused Konsulteeri eelnevalt vastava aine õpetajaga!

Kui soovite, et kõik teaduskooli poolt korraldatavate võistluste, olümpiaadide ja õppepäevade uudised jõuaksid otse teie meilile, siis liituge olümpiaadide meililistiga olympiaadid@lists.ut.ee. 
Listiga liitumiseks minge veebileheküljele http://lists.ut.ee:8888/wws/info/olympiaadid ning vajutage nupule   "Liitu listiga".
Õpetajad
	16. juunil andis õpetaja Merille Hommik Hea kolleegi taldriku edasi õppealajuhataja Aime Pungale. Õnnitleme!

Õpetajad Ülle Keerberg ja Uve Saar tänavad kõiki lauljaid ja tantsijaid imeliste hetkede eest selle aasta laulu- ja tantsupeol! 
	Teated 

	Kolmapäeval, 9. septembril sõidame kooliga Taevaskojale sügispiknikule. Täpsem informatsioon klassijuhatajatelt! 

10. klasside õpilaste huviringidesse registreerumine:
Segakoor (Ü. Keerberg)   
07.09.kell 15.45 - 10.a ja 10.b ruumis 220/200 
08.09 kell 15.30 - 10.c  ja 10.e neiud; 
                 16.30 noormehed  ruumis 220 
Kunstiring (M. Hommik)     
07.09 kell 15.45 ruumis 304 
Spordiring (A. Saarva / P. Parisoo)     
Registreerimine alates 7. septembrist. Informatsiooni saab kehalise kasvatuse õpetajatelt. 
Tantsuring (U. Saar)    
08.09 kell 15.30 noormehed ja kell 16.30 neiud ruumis 200. 
NB! 11ndikud! Kui teil on endiselt soov tulla tantsima, siis peaksite ka teie tulema 10ndikega samal ajal tantsukatsetele! 
Wo-Do (R. Pääsuke)    
08.09 kell 18.00 auditooriumis 
Ajalehering (A. Salo)    
14.09 kell 15.45 ruumis 110 
Näitering (K. Kaljusaar)    
14.09. kell 15.30 auditooriumis 
Ajalooring (A. Ristikivi)    
15.09. kell 15.30 ruumis 141 
Väitlusring (A. Urbanik, G. Lepik)    
15.09 kell 17.30 näidisväitlus auditooriumis

	Teatris "Vanemuine" alustab tööd teatriring. Esimene kohtumine toimub 
esmaspäeval, 7. septembril kell 17.00 Vanemuise teatri väikeses majas. 
Liituda saab ka hiljem.
	Selge autokool tutvustab õppevõimalusi 11. ja 12. klasside õpilastele teisipäeval, 8. septembril kell 15.45 ruumis 141. 
	OÜ Autosõit tutvustab oma kooli õppevõimalusi neljapäeval, 10. septembril kell 15.45 ruumis 141. 

9. septembril 14.00 - 16.00 külastavad kooli Leedu haridusametnikud ning ülikoolide professorid.
	Koostöö ülikoolidega

	Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskond arvestab eelneva õpikogemusena ja lubab vabaainena üle kanda HTG-s läbitud materjalitehnoloogia ning keemia- ja füüsikapraktikumid. TÜ matemaatika-informaatikateaduskond lubab vabaainena üle kanda HTG reaalsuuna informaatika 2. ja 3. kursuse. Lisainfo http://www.ut.ee/et/oppimine/koolidele või Anna-Liisa Jõgilt.

8. ja 9. septembril peab üks tänapäeva tuntumaid evolutsiooniteadlasi Amotz Zahavi Tartus kaks avalikku loengut. TÜ bioloogilise mitmekesisuse tippkeskus ootab kõiki treffneriste kuulama. Vaata lisa stendilt!
Kuuel treffneristil oli sel suvel võimalus olla TTÜ laborites ühe- kuni kahenädalasel praktikal. Laborihõngu käisid katsumas Vahur Roosimaa ja Sander Tammesoo (12a), Karmen Kütt, Sigrid Laas, Mari-Liis Suits ja Madis Hurt (12b).
	Stipendiumid  ja konkursid

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond alustab 1. septembril taotluste vastuvõttu 2010.a stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks.
Stipendiume ja toetusi jagatakse üldfondist ja 128-st allfondist. Taotluse saab esitada kuni 15. oktoobrini (nimetatud kuupäevaks peab taotlus olema sihtasutusse jõudnud!). Vaata lisa: www.erkf.ee" www.erkf.ee. Täpsed juhised toetuse taotlemiseks leiate alljärgnevalt leheküljelt:
http://www.erkf.ee/index.php?tmp=100
Eelmisel aastal said ERKF stipendiumi kaks treffneristi.
	ERKF allfond Tiina Liiviku fond, asutatud 1999. aastal Tiina Våghammari poolt, toetab Tartu gümnaasiumides õppivaid hea õppeedukusega õpilasi, kelle kodune majanduslik kindlustatus on nõrk. Jagamisele tuleb 10 000 kr. 

Tiina Tammani fond on asutatud 2003. aastal Tiina Tammani poolt eesmärgiga toetada üliõpilasi ja gümnaasiumiastmel õppivaid noori, kel on loomulikku annet ärksaks ja iseseisvaks mõttetegevuseks ning soovi ja tahtmist seda arendada. Et taolisi noori leida, toimub igal sügisel esseekonkurss. Parimate tööde autoritele määrab halduskogu stipendiumi õpingute jätkamiseks. 
Konkursil osalemiseks tuleb Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond kontorisse 15. oktoobriks toimetada eestikeelne essee paberil väljatrükituna (arvutipikkusega kuni 2-3 lk. 1,5 reavahega, kasutades Times New Roman 12) koos Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond kodulehel leiduva ankeediga (http://www.erkf.ee/index.php?tmp=100). Palun lisage ka õppeasutuse tõend, mis tõendab Teie õppimist vastavas õppeasutuses. Iga osaleja võib valida sobiva teema etteantute seast. Parimate tööde autoritele määrab halduskogu stipendiumi õpingute jätkamiseks.
2009. aasta esseeteemad:
1. Kümme aastat tagasi arvas Lennart Meri, et meie riik ja rahvas vajavad kirikut enam kui eales varem. Kas tal oli õigus? Kas see käiks ka tänase päeva kohta? 
2. Ma istun oma mätta otsas ja vaatan maailma.
3. Kuidas ma tuleksin toime ilma elektrita? 
4. On see tõsi, et mõned meist on võrdsemad kui teised?
5. Milleks meile majanduslikult raskel ajal parlament ja valitsus?
6. Kas eesti keeles on küllaldaselt sõnu, et maailmast aru saada?
	Korp! Sakala Stipendiumifond kuulutab välja abiturientide esseekonkursi teemal "Minu panus Eesti kodanikuna".
Esseekonkursi tööde laekumise tähtaeg on 16. oktoober 2009. Esseed palume esitada eesti keeles pdf või doc formaadis ning saata aadressile esseekonkurss@korpsakala.ee. Konkursitööle palume lisada autori ees- ja perekonnanime, vanuse, kontaktandmed (e-posti aadress ja/või kontakttelefon) ning kooli nime. Täpsem teave www.korpsakala.ee/esseekonkurss. Konkursi võitjad kuulutatakse välja 6. novembril 2009. Pidulik stipendiumite üleandmine toimub korp! Sakala 100. juubeli raames korraldatud ballil 13. novembril 2009 Tartus.

Avatud Eesti Fondi Noortefondist saavad oma ideedele toetust taotleda kõik 15-29aastased Eestis elavad noored. Taotlemiseks ei pea olema ühegi organisatsiooni liige,  projekte saab esitada ka üksikisiku või vaba sõpruskonnana. 
Noortefondi eesmärk on toetada julgeid ja omanäolisi algatusi, mis julgustavad noori kaasa rääkima nende jaoks olulistel teemadel. Oodatakse projekte, mis toetavad avatud ühiskonda, väärtustavad kodanikuaktiivsust ja sallivust ning on sisult ja vormilt uuenduslikud. Toetussummad peaksid üldjuhul jääma vahemikku 2000 kuni 20 000 krooni. Projekti teemale ja tegevustele piiranguid ei ole, aga eriti tähtsaks peetakse toetada projekte, mis puudutavad järgmisi valdkondi:
	Noorte kaasamine, kodanikuaktiivsuse edendamine ja noorte osalusvõimaluste suurendamine 

Kultuurilise mitmekesisuse väärtustamine ja erinevatest rahvustest noorte ühistegevused 
Tõrjutud ja ebasoodsas olukorras noorte kaasamine 
Tervishoid, eriti HIV/AIDSi ennetamine
Säästev areng ja keskkonnateemad 
Sooline võrdõiguslikkus ja võrdsed võimalused 
Kogu info taotlusvõimaluste kohta leiate Noortefondi kodulehelt
 <http://www.oef.org.ee/noortefond>. 
	Üritused 

	I perioodi ülekoolilised üritused: 
09.09	sügispiknik 
17.09	10. klasside tutvumisõhtu koolimajas 
22.09	õpilaskogu valimised 
24.09	rebaste jooks 10. klassidele 
02.10	õpetajate päeva tähistamine koolimajas 
06.10	klassidevaheline mälumäng auditooriumis 
20.10 - 01.12 ballieelsed seltskonnatantsu kursused aulas 
Ööakadeemiate jaoks on veel mõned vabad ajad. Kel soovi, palun pöörduge huvijuhi poole.

12. klasside lõpuõhtul anti välja järgmised KÕVERNAELAD:
Lõpetajad
Lennu printsess - 	Liis-Marii Saavaste 
Lennu prints -   	Lauri Läänelaid 
Lennu naljahammas - Priit Raamat ja Janar Saks  
Kunstiinimene - 	Liina Lepik 
Pillimees -  		Allan Avi 
Nobeli preemia laureaat - Mark Gimbutas 
Emajõe Ööbik -   	Indrek Niibo 
Rännumees -  		Tõnis Tasa 
Jutupaunik  -   	Keijo Lehes 
Pilvebaleriin -     Saile-Johanna Langsepp 
„Mida Juku ei õpi, vaatab spikri pealt”  -   				Kristjan Jõgi 
„Nagu orav rattas”-   	Marit Sirgmets 
„Aega on…”  - 	Leelo Moor 
Citius, altius, fortius -  Rauno Koorep 
Väike päike igas päevas” -  Janar Saks 
Õpetajad
Toriseja - 	Ülle Hüva 
Häbelik  - 	Priidu Beier 
Aevastaja  -   	Tiina Pluum 
Doktor  -      	Eha Paabo 
Õnneseen -    	Anna-Liisa Jõgi 
Unimüts  -  	Toomas Jürgenstein 
Ninatark -     	Saima Kaarna 
Lumivalgeke -  Age Salo 
Prints valgel hobusel -   Aare Ristikivi 
Võlupeegel - 	Ülle Keerberg 
12. - 22. juulini viibis Tantsutaldade valikkoosseis koos õpetajate Uve Saare ja Anneli Saarvaga rahvusvahelisel tantsufestivalil Türgis Istanbulis. Festivalil tehtud pilte ja videosalvestust võite vaadata kooli koduleheküljel!
Koolisöökla teated
	Alates teisipäevast, 8. septembrist pakub söökla hommikueinet. Einet pakutakse esmaspäeviti 8.15 – 8.55 ja teisipäevast reedeni 7.40 - 8.10. Tasuda saab sularahas. Ettepanekuid menüü osas palutakse edasi öelda toidu jagajatele. Kindlasti pakutakse hommikusööki septembrikuu jooksul. Sõltuvalt sööjate arvust tehakse otsus jätkamise kohta 1. oktoobriks.

Palume sööklas panna kasutatud toidunõud korrektselt kogumiskärudele, noad-kahvlid eraldi, taldrikud virna nii, et need ümber ei kuku, ning toidujäätmed selleks kärul ettenähtud kogumiskasti. Aitäh! 
Õpilaskogu teated
	Esmaspäevast, 7. septembrist alustab aatriumi II korrusel tööd Rebaste Koda, kus õpilaskogu liikmed jagavad 10ndikele kõikvõimalikku informatsiooni kooli ja koolielu kohta. Ole julge ja mine uuri!
Raamatukogu info

	Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves kinkis koolile 1. septembri aktusel 12 teost sarjast „Eesti mõttelugu”. Kõik huvilised saavad kingitud raamatuid lugemiseks laenutada kooli raamatukogust:
Kaarel Robert Pusta "Kontrastide aastasada" 
Ilmar Tõnisson "Emajõe ääres" 
Mati Unt "Theatrum mundi" 
Jüri Uluots "Seaduse sünd" 
Lennart Meri "Poliitiline testament" 
Uku Masing "Meil on lootust" 
Gustav Suits "Vabaduse väraval" 
Peeter Põld "Lastest tuntakse meid" 
Ants Piip "Õiguse jõud" 
Jakob Hurt "Looja ees" 
Karl Ristikivi "Viimane vabadus" 
Villem Reimann "Mis meist saab?”

Koolipere õnnitleb
infojuht Heivo Kikkatalot poja sünni puhul.


