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HTG INFO

Juhtkond tänab
	psühholoog Kaia Raigi õpilastele töövarjupäeva organiseerimise eest.
	õpetajaid Ülle Seevri ja Eha Paabot õpilaste ettevalmistamise eest olümpiaadideks.

HTG näitetruppide õpilasi ning nende juhendajaid Kristjan Kaljusaart ja Piret Karrot kooli ning Tartu linna esindamise eest Betti Alveri luulepäevadel.
Muudatused tunniplaanis
	Õpetaja A. Ristikivi viibib inimõigustealase projekti üritustel Viinis 23. ja 24. novembril, õpetaja A. Mägi on haiguslehel ka 23. novembril. Õpetajad A.-L. Jõgi ja D. Kubi osalevad 27. novembril Saaremaa miniteaduspäevadel.

Esmaspäev, 23.11
10.a	5.-6. tund iseseisev töö informaatikast õp. L. Jõgi – 206
11.b	7.-8. tund õp. A. Mägi rühmal jääb ära
Teisipäev, 24.11
10.d	5.-6. tund loeng kooli ajaloost huvijuht U. Saar - 221
10.e	1.-2. tund religioonilugu õp. T. Jürgenstein – 203
	7.-8. tund keemia õp. H. Pähno – 217
11.d	1.-2. tund keemia õp. H. Pähno – 141
	7.-8. tund jääb ära
11.e	3.-4. tund ERNI õp. T. Pluum – 303
12.b	3. tund matemaatika iseseisev töö õp. H. Kiisel
12.d	7.-8. tund TÜ küsimustiku täitmine – õp. U. Saar - 303
Reede, 27.11
11.b	1.-2. tund inglise keel õp. D. Kubi asendab õp. K. Ojaveer
12.a	7.-8. tund inimeseõpetus õp. A.-L. Jõgi jääb ära
12.bcd	5.-6. tund inglise keel õp. D. Kubi rühmal iseseisev töö õp. A. Tartu - 203
Inglise keele ab kursuse tundi asendab õp. K. Ojaveer
	27. novembril lõpeb kolmetunniliste kursuste I kursus. Loodus- ja humanitaarharu 10. klasside õpilastel jätkub informaatika 2. kursus ning 12. klasside õpilastel filosoofia 2. kursus endise tunniplaani alusel. 

11.d klassil lõpeb näitekirjanduse (õp. H. Tering) ja 11.e klassil ERNI (õp. T. Pluum) kursus ning 30. novembrist algab 11.d klassis muusikaajaloo (õp. Ü. Keerberg) kursus ja 11.e klassis näitekirjanduse kursus (õp. H. Tering).
Lõppevate kursuste hinded kantakse II perioodi dokumentidesse.
Muudatused ruumi- ja tunniplaanis alates esmaspäevast, 30. novembrist seoses kursuste vahetusega:
Teisipäev
10.e	3. tund kunst õp. P. Beier – 136
11.a 	3.-4. tund eesti keel õp. T. Pluum – 102
11.d 	3. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
	4. tund eesti keel õp. H. Tering - 105
11.e	3. tund kirjandus õp. H. Tering – 105
12.b	4. tund kunst õp. P. Beier - 139
Kolmapäev
10.b	1.-2. tund kirjandus õp. A. Salo – 107
	3.-4. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo - 228
Neljapäev
10.e	3.-4. tund religioonilugu õp. T. Jürgenstein – 203
Reede
10.b	3.-4. tund kunst õp. P. Beier – 102
10.e	1.-2. tund kunst õp. P. Beier – 203
11.a 	3.-4. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo - 228
11.d 	5.-6. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220
11.e	1.-2. tund kirjandus õp. H. Tering – 105
Olümpiaadid
	Tartu linna geograafiaolümpiaadil osales gümnaasiumiastmes 35 õpilast. Meie kooli õpilaste paremad tulemused:

1. Agu Bleive 12.d
2. Anu-Liis Laar 11.c
3. Agnes Vask 12.a
4. Kristjan Jansons 11.a
6.-7. Eeva-Lotta Käsper 10.c
6.-7. Liis Lääts 10.c
8. Laura Kasearu 10.a
10.-11. Uku-Laur Tali 11.c
	7. novembril toimus keemia lahtine võistlus. Meie parimad olid:

vanem rühm (54 osavõtjat)
6. Katrin Kalind 12.c
14. Roland Matt 12.c
noorem rühm (98 osavõtjat)
1. Eva-Lotta Käsper 10.c
23. Tuuli Lõhmus 10.a
Õpetajad
	Direktor O. Ojaveer osaleb 24. ja 25. novembril Tallinnas Saksa keelediplomi koolide direktorite konverentsil.

Õpilased
	20. ja 21. novembril Jõgeval toimunud Betti Alverile pühendatud XVII luulepäevadel pälvis žürii eripreemia sõnatu kontseptualismi eest Oliver Taul (11.c klass).

Mälumäng
	16. novembril toimus selle hooaja teine klassidevaheline mälumäng, mille tulemused olid järgmised:

I koht (77 punkti) “Õpetajad” (Anna – Liisa Jõgi, Toomas Jürgenstein, Siim Oks, Aare Ristikivi)
II koht (63 punkti) “Vilistlane Jüri & Co” (Kristjan Jekimov, Jüri Mälberg, Ants Siim)
III koht (62 punkti) “Vahur on vallatu” (Maria Sakarias (11.b), Triin Harak,
Pille Kokk, Ats Kuldkepp – külalisvõistkond Miina Härma Gümnaasiumist)
Parima rebaste võistkonnana sai kuuenda koha (45 punkti) 10.c klass (Madli
Kaljula, Allan Kustavus, Eva-Lotta Käsper, Madle Timm) .
Teated
	Õnnetund toimub teisipäeval, 24. novembril kell 15.30 ruumis 221.

Sel teisipäeval, 24. novembril kutsub ajalooring kõiki huvilisi vaatama filmi "Wind That Shakes the Barley", mis räägib Iirimaa iseseisvumisest. Algus on kell 15.45 klassis 141.
Kooli psühholoog ootab 26. novembril klasside esindajaid oma kabinetti teatmike "Abiturient 2010" ja lisamaterjalide järele.
	Kooli ajaloo teine loeng kõikidele 10. klasside õpilastele toimub neljapäeval, 26. 

novembril kell 13.55 - 15.25 auditooriumis.
	Neljapäeval, 26. novembril kell 15.30 toimub ruumis 107 YFU infotund. Kõik 10. ja 11. klasside õpilased on oodatud tutvuma õppimisvõimalustega välismaal.

Reedel, 27. novembril 7.-8. tunni ajal vaatavad 10. klasside õpilased auditooriumis filmi kooli 125. aastapäeva tähistamisest. Kõik vanemate klasside õpilased on samuti oodatud.
Reedel, 27 novembril võtavad kell 16.00 saalihokis mõõtu meie kooli õpetajad ja Lähte Ühisgümnaasiumi õpetajad. Tulge omadele kaasa elama!
Reedel ja laupäeval (27.-28.11) on koolimajas segakoor "Anima" laululaager. Täpsem informatsioon õp. Ü. Keerbergilt.
Väga hea inglise keele oskusega 10. klassi õpilastel on võimalus kandideerida õpilaskohale Suurbritannia erakoolis 2010/2011 õppeaastal. Viimane kuupäev Tallinna Ülikooli keelekeskusele taotluse esitamiseks on 21. detsember. Täpsem info inglise keele õpetajatelt.
Tartu Ülikooli Kliinikumi verekeskus tänab kõiki treffneriste, kes doonoripäeval verd loovutasid. Lahkeid annetajaid (nii esmakordseid kui ka kogenud doonoreid) oli meie koolis 31. 
	Hambaarst Ülle Hansson ootab meie kooli 11.d klassi õpilasi kolmapäeval, 25.11. kell 11.50 TÜ Stomatoloogia polikliinikusse (Raekoja plats 6, III korrus) profülaktilisele hammaste kontrollile. Õpilastel on lubatud einestada I söögivahetunnil pärast 3. tundi.
Kooliarsti teated
	Algab 11. klasside profülaktiline läbivaatus.

23.11.-11.a
24.11.-11.a
25.11.-11.a
26.11.-11.a
27.11.-11.a
	Veel sellel nädalal on soovijatel võimalus vaktsineerida gripi vastu. 

Söökla teated
	Sööjate vähesuse tõttu lõpetab söökla hommikuste pannkookide pakkumise. Kõik õpilased on oodatud sööma neile ette nähtud

vahetunnil.
	Detsembrikuu toiduraha palume maksta ülekandega hiljemalt 25. novembriks. Detsembrikuu koolitoidu maksumus: 

* kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal (tava- ja taimetoit 16 päeva x 18.- = 288.-, poisteports 16 päeva x 25.- = 400.-); 
* kui õpilane ei söö arvestuste nädalal (tava- ja taimetoit 11 päeva x 18.- = 198.-, poisteports 11päeva x 25.- = 275.-). 
Talonge väljastatakse kantseleist alates 27. novembrist.
Kooli 126. aastapäeva tähistamine
Esmaspäev, 23. november
15.50 – 19.00 saalihoki välkturniir 5T+5P
Teisipäev, 24. november
15.40 – 19.00 korvpalli välkturniir 4T+4P
Kolmapäev, 25. november
15.40 SOPS
16.15 saalihoki õpilaste ja õpetajate vahel 3x15 minutit. Mängitakse järjekorras 10., 11. ja 12. klass.
Neljapäev, 26. november
15.40 – 20.00 võrkpalli välkturniir 3T+3P
Esmaspäev, 30. november
16.00 kooli ajaloo viktoriin 10. klasside õpilastele auditooriumis 
(igast klassist oodatakse auditooriumisse ühte viieliikmelist võistkonda, kaasõpilased on oodatud kaasa elama)
Neljapäev, 3. detsember
18.00 – 20.00 kooli 127. aastapäeva balli peremehe ja perenaise konkurss aulas
Reede, 4. detsember
Hommikul kell 08.15 viivad ÕK juhatus  ja kooli juhtkond lilled ning küünlad H. Treffneri hauale ja ausamba juurde.
Tundide ajad:
7.-8.     08.10 – 09.15 (valikained)
1.-2.     09.20 – 10.25 
I söögivahetund 10.25 – 10.50
(aulas sätivad toole 12.c klassi õpilased)
3.-4.   10.50 – 11.55 
II söögivahetund 11.55 – 12.25
(segakoor laulab aulas hääli lahti)
12.25 – 13.30  10. klassid + 11.d ja 11.e on 5.-6. tunnis 
12. klassid + 11.a, 11.b ja 11.c on  AKTUSEL
13.40 – 14.45  12. klassid + 11.a, 11.b ja 11.c on  5.-6. tunnis
10. klassid + 11.d ja 11.e ning külalised on AKTUSEL (pärast II aktust 
teevad saali korda 11.e klassi õpilased)
16.00        algab vilistlasturniir
Aktust korraldab 12.c klass (lipuvalve proov toimub teisipäeval, 1.detsembril kell 11.45 aulas)
NB! Õpilased, kelle kasutada on metallist riidekapid (12.a, 12.b ja kõik 
10ndikud), peavad need reedel, 4. detsembril pärast koolipäeva lõppu asjadest tühjaks tegema, ukse lahti jätma ja võtme endaga kaasa võtma. Kappe saavad kasutada balli külalised.
Laupäev, 5. detsember
09.00 – 16.00 jätkub vilistlasturniir
12.00–14.00 lendude kohtumine (2000/2010) auditooriumis
19.00–00.00 kooli 126. aastapäeva ball (uksed on avatud kella 18.00st)

Balli pääsmete hinnad:
• kuni 5. detsembrini õpilased 60.- ja pääse kahele 100.- (huvijuhi käest); vilistlased 120.- ning pääse kahele 200.- (kantseleist);
• 5. detsembril õpilased 80.- (kantseleist) ja vilistlased 150.- (kantseleist)
Piletid saab osta 23. novembrist.
NB! Pääsmeid müüakse ka kohapeal.
Lõpueksamitele registreerumine
	Abiturientidel palutakse hiljemalt 18. detsembriks teatada klassijuhatajatele oma lõpueksamite (nii riigi- kui ka koolieksamite) valik. Nõuded kooli lõpetamiseks sätestab HM määrus nr. 75 (24. 12. 2001)

Gümnaasiumi lõpetamiseks on õpilasel kohustus läbida vähemalt 96 kursust; lõputunnistusele kantavad kooliastmehinded peavad olema positiivsed ning tuleb sooritada viis lõpueksamit, millest vähemalt kolm on riigieksamid. Kolme kohustusliku riigieksami hulgas võib olla üks võõrkeeleeksam, seega õpilased, kes soovivad sooritada riigieksamit kahes võõrkeeles, peavad valima vähemalt neli riigieksamit.
Õpilased, kes soovivad Saksa keelediplomi eksami tulemust arvestada saksa keele riigieksamina, peavad registreeruma kindlasti ka saksa keele riigieksamile.
Üks koolieksam on lubatud asendada uurimistööga. Uurimistöö koostamise soovi korral peab olema kokkulepe uurimistöö juhendajaga. Koolieksami asendamisest uurimistööga tuleb samuti teada anda 18. detsembriks.
Eksamite valik on õpilasele vaba, kuid olles teinud valiku, on õpilane vastavalt kooli õppekavale kohustatud läbima eksamiks ettevalmistava(d) kursuse(d). Koolieksami asendamisel uurimistöö või praktilise tööga, tuleb töö koostamisel ja vormistamisel lähtuda koolis välja töötatud juhendist.
Eksamikursusi korraldatakse kõigis riigieksamiteainetes. Kui koolieksami sooritajaid on vähem kui 10 õpilast, juhendatakse õpilasi individuaalselt.
Eksamivalikuid on võimalik muuta kuni 20. jaanuarini 2010. a. 
10. klasside õpilased, kes soovivad 2010. aasta kevadel sooritada geograafia riigieksami, saavad 18. detsembrini registreeruda õpetaja Ü. Seevri juures. 
Kooli õppenõukogu kinnitab eksamivalikud 28. jaanuaril 2010. aastal.
Eelteade
	1. ja 2. detsembril viiakse Raatuse Gümnaasiumis läbi Saksa keelediplomi eksami kirjalik osa. Algus on mõlemal päeval kell 9.00. Täpsemat informatsiooni eksaminõuete kohta annab asjaosalistele õp. M. Matto.

Infopädevuse kursusel osalevad õpilased on kutsutud 4. detsembril kell 14.00 Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsisaali avaseminarile, kus gümnasistidele kõnelevad riigikogu spiiker Ene Ergma ja ülikooli rektor Alar Karis.

