1
HTG INFO

Koolipere õnnitleb
	Õpetaja Urmas Kokassaar’t, kelle tööd Eesti Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu tunnustas hariduspreemiaga.

Õppetöö 
	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 on nende klasside õpilastel esimesed arvestused juba teisipäeval, 13. oktoobril tundide ajal. Arvestuste nädalal ei helise koolikell.

Tundide ajad arvestuste nädalal:
1.-2. tund	08.15 – 09.45
3.-4. tund	10.15 – 11.45
5.-6. tund	12.15 – 13.45
7.-8. tund	14.15 – 15.45
Kõikidel õpilastel palutakse arvestuste nädalal säilitada koolimajas (eriti aatriumis) vaikus, et mitte segada koolikaaslaste õppetööd.
	II perioodi tunniplaan valmib 20. oktoobriks.
	Kolmapäeval, 21. oktoobril ilmub järgmine infoleht, toimuvad klassijuhatajate infominutid ning tundide ajad on muudetud. 
1.-2. tund	08.10 – 09.40
3. tund	09.50 – 10.35
I söögivahetund

4. tund	10.55 – 11.40
klassijuhataja infominutid
II söögivahetund
5.-6. tund	12.30 – 14.00
7.-8. tund	14.10 – 15.40
Õnnetund on teisipäeval, 13.10 kell 15.30 ruumis 221.
	Teisipäeval, 13.10 peab MTÜ Mondo haridusprojektide juht Paul Senosi 11.c ja 12.e klasside õpilastele loengu maailmaharidusest. Loeng toimub inimeseõpetuse ja ühiskonnaõpetuse tundide raames.
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Muudatused tunniplaanis
	12. ja 13. oktoobril osaleb õp. A. Roots täiendkoolitusel. 

12. – 14. oktoobrini kasutatakse ruumi 102 kohalike valimiste eelhääletamise läbiviimiseks ning 15. oktoobrist kuni põhivalimisteni on klass suletud, seega ei toimu selles ruumis ainetunde.

teisipäev, 13.10
10.b	4. tund õp. A. Rootsi tundi asendab õp. M. Matto – 227
10.c	4. tund õp. A. Rootsi tundi asendab õp. M. Matto – 227
	5.-6. tund eesti keel õp. T. Pluum – 144
10.d	4. tund õp. A. Rootsi tundi asendab õp. M. Matto – 227
	7.-8. tund eesti keel õp. T. Pluum – 144
11.a	3. tund kirjandus õp. T. Pluum – 105
11.b	1.-2. tund kirjandus õp. T. Pluum – 107
	3. tund õp. A. Rootsi tundi asendab õp. M. Matto – 220
11.c	3. tund õp. A. Rootsi tundi asendab õp. M. Matto – 220
	7. tund inimeseõpetus õp. A.-L. Jõgi - 202
11.d	3. tund õp. A. Rootsi tundi asendab õp. M. Matto – 220
11.e	1.-2. tund saksa keel õp. O. Titova – 302
4. tund kirjandus õp. T. Pluum – 225
11.b,c,d	3. tund õp. A. Rootsi tundi asendab õp. M. Matto – 220

kolmapäev, 14.10
11.a	7.-8. tund kirjandus õp. T. Pluum – 105
11.e	5.-6. tund kirjandus õp. T. Pluum – 105

neljapäev, 15.10
11.b	3.-4. tund kirjandus õp. T. Pluum -144
11.e	5.-6. tund kirjanduse arvestus õp. T. Pluum – 144

Olümpiaadid
Bioloogiaolümpiaadi koolivooru parimad 
10. klass
1. Eva-Lotta Käsper (10.c)
2. Liia Lääts (10.c)
3. Sten-Oliver Salumaa (10.c)
4. Marilin Vridolin (10.d)
5. Angela Kannukene (10.c)
6. Raul Kääp (10.c)
11. klass 
1. Uku-Laur Tali (11.c)
2. Lille Kurvits (11.c)
3. Silver Käppa (11.c)
4. Anu-Liis Laar (11.c)
5. Tõnis Tars (11.c)
6. Riho Vahtras (11.c)
12. klass 
1.Madis Hurt (12.b) 
2.-3. Katrin Kalind ja Anna Smertina (12.c), 4. Eveli Verev (12.a)
5. Kristiina Tomasson (12.c)
6. Risto Võsaste (12.c)
Õpetajad
	Kolmapäeval, 14. oktoobril toimub 8.30 - 11.30 auditooriumis õpetajate sisekoolitus.

Reedel, 16. oktoobril kell 16.00 algab Dorpati konverentsikeskuses Tartu linnapea Urmas Kruuse vastuvõtt laulu- ja tantsukollektiivide juhtidele, kes võtsid oma rühmadega osa Tartu laulupeost ning üldlaulu- ja tantsupeost. Meie koolist on vastuvõtule kutsutud Ülle Keerberg, Uve Saar ja Ott Ojaveer.
Laupäeval, 10. oktoobril toimus Eesti Ajalooõpetajate Seltsi aastakoosolek. Esmakordselt kuulutati välja "Aasta tegu" ja selle tiitli pälvis õpetaja Aare Ristikivi esimese üleriigilise ühiskonnaõpetuse olümpiaadi korraldusmeeskonna juhtimise eest. Olümpiaadi elektroonilise eelvooru tehnilise poole eest vastutas õpetaja Anneli Mägi. Aare Ristikivi valiti taas EASi juhatuse liikmeks.
Teated
	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 uisutada I perioodi arvestuste nädalal 14.- 20. oktoobrini kella 09.00-11.00. 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.
19. novembril toimub Tartu Kutsehariduskeskuse Info- ja Karjäärinõustamiskeskuse korraldusel töövarjupäev abiturientidele. Osavõtusoove registreerib 15. oktoobrini psühholoog Kaia Raig. Töövarjuks saajate arv on piiratud.
	Tartu Ülikool tutvustab teaduskondi ja õppekavasid lahtiste uste päevadel sügisesel koolivaheajal 26. ja 27. oktoobril. Huvilistele on võimalik osaleda loengutel ja praktilistes tundides, küsimustele vastavad õppejõud ja tudengid. Vaata programmi ja osale!
Üritused
	Ühiskonnaõpetuse õpetaja Aare Ristikivi tänab õpilasi Louise Injarabjani (11.d) ja Toomas Laigut (11.e) abi eest varivalimiste läbiviimisel meie koolis. Kokku käis hääletamas 163 õpilast, kõige aktiivsem klass oli 12.c klass 20 osalejaga. Valimiste tulemused jõuavad peagi kooli kodulehele.
5. oktoobril toimunud HTG klassidevahelise mälumängu tulemused olid

järgmised:
I koht (71 punkti) “Õpetajad” (Anna-Liisa Jõgi, Toomas Jürgenstein, Siim Oks, Aare Ristikivi)
II koht (62 punkti) “Vahur on vallatu” (Martin Kilp, Pille Kokk, Ats Kuldkepp, Maria Sakarias – külalisvõistkond Miina Härma Gümnaasiumist)
III koht (60 punkti) “Mustad Lambad” (Lille Kurvits, Anu-Liis Laar, Priit Sulamägi, Laura Valli – 11.c)
IV koht (59 punkti) “Pall” (Karl Ehatäht, Karmen Kütt, Robert Oppar, Vahur Steinberg – 12.b)
Seekordsel mälumängul osales rekordarv võistkondi - 18. Parima rebastevõistkonnana saavutas 10. e klass viienda koha.
Kooliarsti teated
	Kooliarst ootab profülaktilisele läbivaatusele  

E. 12.10 – 10.c
T. 13.10 – 10.c
Arvestuste nädalal profülaktilist läbivaatust ei toimu.
	21. - 22.10. viibib kooliõde täiend- koolitusel.

Söökla teated
	Kooli söökla on arvestuste nädalal avatud kell 07.40 – 08.15 ja 10.00 – 14.00. Lõunatada saab söökla lahtiolekuaegadel, kindlaid söögivahetunde klassidele ei ole.
	Novembrikuu toiduraha palutakse maksta ülekandega hiljemalt 29. oktoobriks 2009. Novembrikuu koolitoidu maksumus: 

tava- ja taimetoit 21 päeva x 18.- = 378.-, poisteports 21 päeva x 25.- = 525.-. Toidutalonge saab kantseleist alates 2. novembrist.
Eelteade
	II perioodil muutuvad esmaspäevased tundide ajad, kuna on vajadus pikendada esimest söögivahetundi:

1. tund 	8.00 – 8.45
2. tund		8.50 – 9.35
3. tund 	9.45 – 10.30
4. tund		10.55 – 11.40
Infominutid	11.40 – 12.10	
5.-6. tund	12.30 – 14.00
7.-8. tund	14.10 – 15.40
	Teisipäevast, 20. oktoobrist algavad kooli aulas ballieelsed seltskonnatantsu-kursused. 

Tunnid on teisipäeviti ja neljapäeviti kell 17.45 - 19.15. Kursustele on oodatud eriti 10. klasside õpilased. Üks kord maksab 10 krooni ja jalas peavad kindlasti olema tantsukingad.
	Järgmine infoleht ilmub 21. oktoobril.


