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Õpetajad tänavad
	12.d klassi õpilasi ja klassijuhataja 

Anna-Liisa Jõgi südamest tehtud ja südamesse mineva õpetajate päeva eest!
Juhtkond tänab
	Õpetaja Ülle Seevrit õpilaste ettevalmistamise eest Baltimaade geograafiaolümpiaadiks 

Koolipere õnnitleb
	Huvijuht Uve Saart, kellele HTG õpetajad andsid aasta tegija 2009 tiitli.

Õpetaja Olga Titovat, kellele õppealajuhataja Aime Punga andis üle Hea kolleegi taldriku.
Koolipere tänab 
	Karl Treffnerit, kes on võimaldanud alates 2002. aastast kaheksal treffneristil õppida Immanueli Kolledžis Austraalias. Esmapäeval, 5. oktoobril on K. Treffner koos kooli esindajatega palutud Tartu linnapea Urmas Kruuse vastuvõtule Raekotta.

Õppetöö 
	Esmaspäeval, 5. oktoobril viib õpetaja S. Kaarna auditooriumis (221) läbi bioloogiaolümpiaadi koolivooru. Olümpiaad algab kell 12.15. Olümpiaadist osa võtvad õpilased puuduvad alates 5. tunnist.
	I perioodi arvestused toimuvad 14.- 20. oktoobrini. 10.a, 10.c, 10.d, 11.a, 11.b, 11.d, 11.e, 12.b, 12.c ja 12.d klassil on I perioodil kuus arvestust. Seetõttu toimuvad esimesed arvestused juba teisipäeval, 13. oktoobril tundide ajal. Arvestuste plaan pannakse õpilasstendile 6. oktoobril.
	Õpetaja H. Tering on 6.oktoobril, õp. A. Salo 9.oktoobril ning õp. A. Roots 12.-13.oktoobril täiendkoolitusel.

Muudatused tunniplaanis
teisipäev, 06.10
12.c	5.-6. tund matemaatika õp. L. Jõgi – 202
10.e	5.-6. tund eesti keel õp. A. Salo – 107
	7.-8. tund matemaatika õp. L. Jõgi – 213
11.d	7.-8. tund keemia õp. H. Pähno – 107
12.b	5.-6. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
	7.-8. tund kirjandus õp. A. Salo – 107
12.d	4. tund füüsika õp. S. Oks – 107
reede, 9.10
10.b	3.-4. tund geograafia õp. Ü. Seevri - 227
10.d	3.-4. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
10.e	3.-4. tund prantsuse keel õp. T. Niitvägi-Hellamaa – 217
	5.-6. tund prantsuse keel õp. T. Niitvägi-Hellamaa - 227
12.a	5.-6. tund füüsika õp. S. Oks – 202
12.b	1.-2. tund inimeseõpetus õp. A.-L. Jõgi – 107, 7.-8. tundi ei toimu
12.e	5.-6. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
esmaspäev, 12.10
10.b	7.-8.tund õp. A. Rootsi tundi asendab õp. M. Matto - 227
10.c	7.-8.tund õp. A. Rootsi tundi asendab õp. M. Matto - 227
10.d	3. tund eesti keel õp. T. Pluum – 105
	7.-8.tund õp. A. Rootsi tundi asendab õp. M. Matto - 227
11.a	5.-6- tund kirjandus õp. T. Pluum – 105
11.b	4. tund kirjandus õp. T. Pluum – 135
	5.-6. tund õp. A. Rootsi tundi asendab õp. M. Matto - 227
11.c	5.-6. tund õp. A. Rootsi tundi asendab õp. M. Matto - 227
11.d	5.-6. tund õp. A. Rootsi tundi asendab õp. M. Matto - 227
11.e	4.tund õp. A. Rootsi tundi asendab õp. O. Titova - 302
SKc5	1. tund jääb ära
Õpetajad
	Õppealajuhataja Aime Punga osaleb 7. oktoobril partnerkoolide koostöövõrgustiku ümarlaual Tallinna Tehnikaülikoolis ning 8. oktoobril Haridus- ja Teadusministeeriumis sisehindamise nõunike teabepäeval.

Neljapäeval, 8. oktoobril kell 15.30 toimub õpetajate toas humanitaarsuuna– ja keeleõpetajate ühine nõupidamine. Teemaks on humanitaaride praktikum.
Teated
	Alates esmaspäevast, 5. oktoobrist on aatriumis üleval Eesti Disainikeskuse näitus „Disain tuleb külla”. Näitus tutvustab parimaid Eesti disaini näiteid, milledest mitmed seovad endas ka head äriideed koos insenerlahendustega. 
	Teisipäeval, 6. oktoobril kell 15.30 on ruumis 107 TTÜ ja Eesti Disainikeskuse disainitöötuba. Täpsem info stendil. Registreerimine Anna-Liisa Jõgi juures aljogi@htg.tartu.ee.
	Teisipäeval, 6. oktoobril kell 15.45 ootab ajalooring kõiki huvilisi ruumi 141, kus õpetaja Aare Ristikivi räägib ühest eesti ajaloo suurimast müsteeriumist - 13. sajandist pärinevatest trapetsikujulistest hauaplaatidest. 
	6. oktoobri õhtupoolikul ja 8. oktoobri hommikupoolikul on meie külalisteks Läti ja Leedu erinevate koolide direktorid. 
	Õnnetund toimub kolmapäeval, 7. oktoobril kell 15.30 ruumis 221. 

Neljapäeval, 8. oktoobril kell 13.55 on ruumis 221 TTÜ infotund. TTÜ turundus- ja kommunikatsiooniosakonna regionaal-esinduse juhataja Alge Lechtmets tutvustab õppimisvõimalusi TTÜ-s. TTÜ üliõpilas-esinduse esindaja kõneleb tudengielust Tehnikaülikoolis. Infotundi on oodatud kõik 11. ja 12. klasside õpilased, kes tunnevad huvi tehnika-, loodus- ja sotsiaalteaduste vastu.
Neljapäeval, 8. oktoobril toimuvad meie koolis varivalimised. Kõikidel õpilastel on vahetundide ajal võimalus ruumis 141 anda oma hääl ühe Tartu linnavolikogu kandidaadi poolt. Tutvuda saab valimisnimekirjade ja erakondade programmidega.
	Kolmapäeval, 30. septembril toimus selle õppeaasta esimene klassivanemate ümarlaud. Räägiti kooli kodukorrast, maja korrashoiust, probleemidest garderoobis, söögivahe-tundidest ning kooli õppekavast. Täpsem info klassivanematelt. 
10. klasside õpilased, kes soovivad osaleda Comeniuse koostööprojektis, palun tooge sooviavaldused esimesel võimalusel Anna-Liisa Jõgi kätte või kantseleisse. NB! Õpilasvahetuse raames meile külla tulevaid Portugali õpilasi EI majutata peredes. 
Üritused
	Reedel, 9. oktoobril tähistame aulas kooli endise direktori Allan Liimi 80. juubelit. 
	Neljapäeval, 8. oktoobril kell 13.55 viivad Jaanika Jaal (12.d) ja Mihkel Raag (TÜ üliõpilane) ruumis 107 üleeuroopalise suitsetamisvastase kampaania Help! For a Life Without Tobacco raames läbi koolituse õpilastele. Mitteformaalne koolitus koosneb lühiloengust, ühistest aruteludest, videoklippide vaatamisest ja mängudest ning on eriti soovitatav 10. klasside õpilastele. Ole kohal, ole teadlik ning tee ise oma valikud!
	Saksakeelne filmiõhtu neljapäeval, 8. oktoobril algusega kell 20.00 auditooriumis.

Näidatakse tragikomöödiat perekond Kerneri tegemistest Saksa Demokraatliku Vabariigi päevil ning pärast Berliini müüri langemist. Erinevate auhindadega pärjatud film „Good Bye, Lenin!” (121 min) käsitleb ajavahemikku 1978-1990.
Olümpiaadid
	25.-27. septembril Lätis toimunud Baltimaade geograafiaolümpiaadil võitis

Anu-Liis Laar (11.c) kuldmedali.
Tänutäheks heade tulemuste eest loodus- ja täppisteaduste valdkonnas 2008/2009 õppeaastal viibisid 25. oktoobril haridus- ja teadusministri Tõnis Lukase vastuvõtul järgmised meie kooli õpilased:
Kristina Sakarias 10.a 
Tuuli Lõhmus 10.a 
Voldemar Balder 10.a 
Keilyn Laur 10.a 
Kaur Karus 10.b 
Ken Riisalu 10.c 
Eva -Lotta Käsper 10.c
Liis Lääts 10.c
Kaarel Tõnisson 11.a 
Hans-Kristjan Kask 11.a 
Hanno Soo 11.a 
Artur Pata 11.b 
Lille Kurvits 11.c 
Anu-Liis Laar 11.c 
Laura Valli 11.c 
Rauno Padari 12.a 
Aarne Lees 12.a 
Siiri Mägi 12.a
Vahur Steinberg 12.b 
Robert Oppar 12.b 
Helena Kisand 12.c 
Anna Smertina 12.c
	Haridus- ja teadusministri vastuvõtule 2008/2009 õppeaastal rahvusvahelistel võistlustel Eestit edukalt esindatud õppuritele 30. sept. olid meie koolist kutsutud:

Eva-Lotta Käsper 10.c
Uku-Laur Tali 11.c
Laura Adamson 11.a
ja vilistlased Mark Gimbutas, Riinu Ots ning Ardi Loot
Klasside tegemised 
	12.c klass on koos klassijuhatajaga 4. - 5. oktoobril õppeekskursioonil Vargamäel.

Reedel, 9. oktoobril jäävad koolimajja ööakadeemiat pidama 12.b klassi õpilased ja nende klassijuhataja.
Arsti teated
	Kooliarst ootab profülaktilisele läbivaatusele  

E. 05.10.- 10.b
T. 06.10.- 10.b
K. 07.10.- 10.b
N. 08.10.- 10.b
R. 09.10.- 10.b
	Hambaarst Ülle Hansson ootab meie kooli õpilasi TÜ Stomatoloogiapolikliinikusse (Raekoja plats 6 III korrus) profülaktilisele hammaste kontrollile

10.b klassi õpilasi esmaspäeval, 5.10. kell 12.00 
10.c klassi õpilasi kolmapäeval, 07.10. kell 11.50
10.e klassi õpilasi neljapäeval, 08.10. kell 11.50 
10.d klassi õpilasi reedel, 09.10. kell 11.50
Söökla teated
	Kooli söökla jätkab pannkoogihommikutega enne tundide algust. Sooje võileibu ja putru pakutakse ettetellimisel.
	Koolitoitu (talongi alusel) on võimalik alates teisipäevast, 29. septembrist soovijatel süüa ka kell 9.40 - 9.50 

Eelteade
	12. - 14. oktoobrini kasutatakse klassiruumi 102 kohaliku omavalitsuse eelhääletuse läbiviimiseks. Sel perioodil ruumis ainetunde ei toimu.
	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.- 20. oktoobrini kella 9.00-11.00. Igale klassile on arvestuste plaanis määratud uisutamiseks kindel päev. 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 kehalise kasvatuse õpetajate poole.
Raamatukogu teated
	 Veebiraamatukogust  RIKSWEB saavad kõik õpetajad ja õpilased vaadata, kas huvipakkuv teos või õpik on kooli raamatukogus olemas ning kas raamat on kohal või välja laenutatud.

Raamatukogule kingiti Eesti Keele Sihtasutuse koostatud 6-köiteline eesti keele seletav sõnaraamat.

