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Juhtkond tänab
	11.e klassi ning nende klassijuhatajat Toomas Jürgensteini väga hästi korraldatud aastapäevaballi eest;

õpetajaid Anneli Saarvat ja Priit Parisood vilistlasturniiri ning õpilastele spordinädala korraldamise ja läbiviimise eest;
12.c klassi, kooli näiteringe, õpetaja Ülle Keerbergi, Inna Samuilovit ja kõiki lauljaid ning õpilaskogu liikmeid kooli aastapäeva üritustel piduliku meeleolu loomise eest.
Koolipere tänab
	Vilistlasi Indrek Ilometsa ja Mart Oravat, kes kinkisid koolile raamatu „Rektor Hugo Kaho“ ja kogumiku „Tartu Ülikool luules“.

Õppetöö
	II perioodi arvestused toimuvad 9.-15. detsembrini. Klassidel, kel on II perioodil kuus arvestust, on esimesed arvestused juba teisipäeval, 8. detsembril ainetundide ajal. 11.c klassil on bioloogia arvestus III perioodil esimeses paaristunnis (tunnis, mis kestab 90 minutit). Kehalise kasvatuse tundide aeg on neljapäeval, 10. detsembril ja esmaspäeval, 14. detsembril kell 14.15 – 15.45. 
Selgitus 12.a ja 12.b klassi ajaloo ja matemaatika arvestuse toimumise kohta:
12.a ja 12.b klassi ajaloo riigieksamit sooritavatel õpilastel toimub ajaloo arvestus neljapäeval, 10.12. kell 8.15 – 11.45 auditooriumis ning matemaatika arvestus esmaspäeval, 14.12. kell 8.15 – 9.45 ruumis 203. Õpilastel, kes ei soovi sooritada ajaloo riigieksamit toimub matemaatika arvestus neljapäeval, 10.12. kell 8.15 - 9.45 ruumis 144 ning ajaloo arvestus esmaspäeval, 14.12. ruumis 144.

Arvestuste nädalal ei helise koolikell, koolimajja pääseb hooviuksest. Tundide ajad arvestuste nädalal (NB! reedel, 11. detsembril on 1.-2. tund kell 8.00 – 9.30)
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. 
	III perioodi tunniplaan valmib 15. detsembriks.

Kolmapäeval, 16. detsembril 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	13.30 – 14.00
7.-8. tund	14.10 – 15.40
	Reedel, 11. detsembril toimub meie koolis 45. viie kooli eelvõistlus matemaatikas. Võistlusest võtavad osa Tartu Kesklinna Kooli, Miina Härma ja Tamme gümnaasiumi, Nõo reaalgümnaasiumi ja Viljandi C. R. Jakobsoni nimelise gümnaasiumi võistkonnad. Seoses võistlustega on sel päeval muudetud arvestuste aegu:

1.-2. tund  	08.00 – 09.30
3.-4. tund	10.15 – 11.45
5.-6. tund	12.15 – 13.45
7.-8. tund	14.15 – 15.45
Muudatused tunniplaanis
	Õpetaja U. Kokassaar viibib 7. ja 8. detsembril tööülesannete täitmisel Türil.

esmaspäev, 7.12
10.b	5.-6. tund füüsika õp. M. Reemann - 202
10.c	5.-6. tund keemia õp. E. Paabo – 227
	7.-8. tund valmistumine bioloogia arvestuseks -227
teisipäev, 8.12
10.c	1.-2. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136
	3. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 203
12.a	1.-2. tund matemaatika õp. H. Kiisel – 135, füüsika praktikumi ei toimu.
Olümpiaadid
	Füüsika kooliolümpiaadi tulemused

10. klass (20 osavõtjat)
1. Taavi Adamson 10.a
2. Eva-Lotta Käsper 10.c
3. Voldemar Balder 10.a
4. Tuuli Lõhmus 10.a
5. Kaur Karus 10.b
6.-7. Kaspar Kesli 10.b
6.-7. Sten-Oliver Salumaa 10.c
11. klass (13 osavõtjat)
1. Ants Remm 11.a
2. Uku-Laur Tali 11.c
3. Urmet Lepasson 11.b
4.-5. Artur Pata 11.b
4.-5. Kaarel Tõnisson 11.a
12. klass (7 osavõtjat)
1. Roland Matt 12.c
2. Aarne Lees 12.a
3. Vahur Steinberg 12.b
Konkursid
	Viie kooli kohtumise eelvõistlusel matemaatikas võistlevad 10. klasside arvestuses: 

Laura Kasearu (10.a)
Eva-Lotta Käsper (10.c)
Jaagup Repän (10.a)
Kristiina Matrosov (10.b)
Olivia Luige (10.a)
Kristel Luik (10.a)
Taavi Adamson (10.a)
Heiki Ojasild (10.a)
Kaur Karus (10.b) 
Ken Riisalu (10.c)
Varu
Tuuli Lõhmus (10.a)
Heleene Tambet (10.b)
Henri Annilo (10.b)
11. klasside võistkond:
Urmet Lepasson (11.b)
Artur Pata (11.b)
Ants Remm (11.a) 
Kersti Perandi (11.a) 
Kristin Jesse (11.a) 
Hanno Soo (11.a)
Ando Haldna (11.b)
Hans-Kristjan Kask (11.a)
Alvar Parvelo (11.b)
Kristjan Eimre (11.a)

Varu
Mark Laane (11.b)
Kristjan Martin Kasterpalu (11.b)
Ülari Lees (11.a)
	30. novembril võistlesid kümnendad klassid kooli ajaloo tundmises. Viktoriini paremusjärjestus:

I - 10.d klass
II - 10.a klass
III - 10.b klass
IV - 10.e klass
V - 10.c klass
	Balli perenaise ja peremehe konkursi žürii otsuse kohaselt korraldab HTG 127. aastapäeva balli 10.d klass. Õnnitleme!

Õpetajad
	Järgmised kümme õppenädalat on meie koolis pedagoogilisel praktikal Tartu Ülikooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja eriala üliõpilased Markus Läll ja Meelis Burget.
Teisipäeval, 8. detsembril alates kella 12.00st osalevad õppealajuhataja Aime Punga ja direktor Ott Ojaveer Tartu koolijuhtide seminaril.

Õpetaja Olga Titova andis hea kolleegi taldriku edasi õpetaja Danica Kubile. Õnnitleme!
Vilistlased
	Laupäeval, 5. detsembril andis vilistlane Tõnu Murašev koolile üle Eesti Olümpiakomitee tänukirja sportlike traditsioonide loomise ja hoidmise eest. 

Teated
	Õnnetund on teisipäeval, 8. detsembril kell 15.30 ruumis 221.

Tänu Tartu Linnavalitsusele on meie kooli õpilastel võimalik 9. - 15. detsembrini kella 9.00 – 11.00 kasutada Lõunakeskuses asuvat siseliuvälja. Koolile eraldatud ajal on riietus– ja duširuumide kasutamine ning uiskude laenutamine tasuta. 
Igale klassile on arvestuste nädala 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 palun pöörduge kehalise kasvatuse õpetajate poole.
Teise korruse näitusel "Kunstitrenni vanade uued pildid" on võimalus tutvuda vilistlaste Sirli Metsiku, Pikne Kama, Katre Karja, Laivi Suurvälja, Merike Reiljani ja Silja Ergi loominguga.
	Teisipäeval, 8. detsembril kell 18:00 korraldab HTG väitlusklubi ruumis 135 kõnestiilikoolituse, mille viib läbi staažikas väitleja, kohtunik ja retoorikatreener Kajar Kase! Kajar õpetab, kuidas veenvalt kõneleda, et kõne sisu kõige tulemuslikumalt edasi anda, ning kuidas vältida enamlevinud stiiliprohmakaid. Teooriale järgneb videoväitlus HTG väitlejatele. Kõik huvilised, sh väitlemisega mitte tegelevad õpilased, on oodatud koolitusel osalema!
11.b klass kaunistab teisipäeval, 8. detsembril II suurel vahetunnil koolimaja jõulukuused. 
Söökla teated
	Kooli söökla on arvestuste ajal avatud kella 11.00st – 15.00ni. Lõunatada saab söökla lahtiolekuaegadel, kindlaid söögivahetunde klassidel ei ole.

Kooliarsti teated
	Profülaktilisele läbivaatusele on oodatud

7. detsembril 11.b klass
8. detsembril 11.b klass
	Arvestuste nädalal õpilaste profülaktilist läbivaatust ei toimu.

Eelteade
	Laupäeval, 19. detsembril on treffneristidel taas võimalus osa saada Tarkusepäevakesest, kus teiste teemade hulgas tuleb juttu ka sellest, miks ahvid on vahel ratsionaalsemad kui inimesed, ja võrreldakse praegust majanduskriisi suure depressiooniga. Üritusel esinevad Jaan Aru, Mihkel Kree, Mari Hiio, Kristjan Korjus ning Leopold Parts. Täpsem info stendil.


