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Juhtkond tänab
	Tarkusepäeva korraldajaid ja esinejaid: õpetaja Hele Kiisel, vilistlased Jaan ja Juhan Aru, Mari Hiio, Mihkel Kree ja Kristjan Korjus ning MHG vilistlane Leopold Parts.

Õppetöö
	Õpetaja Ü. Roostoja on haige, tema tundide asendused: 

Esmaspäev, 21.12.
10.a	5.-6. tund inglise keel õp. D. Kubi – 141
10.e	5.-6. tund inglise keel õp. D. Kubi – 141
Teisipäev, 22.12.
10.a	3. tund inglise keel õp. D. Kubi – 202
10.e	3. tund inglise keel õp. D. Kubi – 202
11.b	õp. Ü. Roostoja rühma õpilased tulevad kooli 3. tunniks
11.c	õp. Ü. Roostoja rühma õpilased tulevad kooli 3. tunniks
11.d	õp. Ü. Roostoja rühma õpilased tulevad kooli 3. tunniks
12.a	5. – 6. tund iseseisev töö inglise keelest õp. K. Rootsi – 312 
12.e	5. – 6. tund iseseisev töö inglise keelest õp. K. Rootsi – 312 
	Kolmapäeval, 23. detsembril 

9.00-9.45 – aineõpetajad teatavad II perioodi hinded. Õpetajad ootavad õpilasi hinnete teatamiseks järgmistes ruumides:
Priidu Beier			203
Marcus Hildebrandt		221
Merille Hommik		304
Ülle Hüva			136
Anna – Liisa Jõgi		207
Liile Jõgi			303
Toomas Jürgenstein 		203
Saima Kaarna			225
Ülle Keerberg			220
Hele Kiisel			135
Olga Kornilova		301
Danica Kubi			312
Mall Matto			204
Anneli Mägi			206
Tiina Niitvägi-Hellamaa	310
Katrin Ojaveer		221
Siim Oks			213
Eha Paabo			217
Priit Parisoo			228
Tiina Pluum			102
Kristiina Punga		144
Helgi Pähno			218
Madis Reemann		212
Ülli Roostoja			221
Aive Roots			200
Külli Rootsi			309
Anneli Saarva			228
Age Salo			107
Ülle Seevri			227
Anne Tartu			308
Helgi Tering			105
Ehtel Timak			139
Ljubov Titova			302
Olga Titova			201

Õpetaja U. Kokassaar teatab 10.c klassile hinded bioloogia tunni ajal ning õpetaja A. Ristikivi 10.d, 10.e ja 11.d klasside õpilastele ajaloo tunni ajal, 12.b ja 12.d klassi õpilased saavad hinded õpinguraamatusse kanda teisipäeval, 22.12. kell 11.45 ruumis 141. Õpetaja A.-L. Jõgi teatab 12.d klassi bioloogia hinded 11.01. infominutites. Juhul kui õp. Ü. Roostoja kolmapäevaks ei parane, teatavad tema õpilastele III perioodi hinded 23.12. õpetajad K. Ojaveer ja M. Hildebrandt ruumis 221. Eesti keele ja ajaloo proovieksami hinded saavad 12. klasside õpilased teada pärast talvevaheaega.

9.45-10.30 – klassijuhatajatund toimub järgmistes klassiruumides:

12.a – 213	11.a - 102	10.a - 139 
12.b – 144	11.b - 221	10.b - 135
12.c – 136	11.c - 220	10.c - 217
12.d – 225	11.d - 141	10.d - 105
12.e – 202	11.e - 203  	10.e - 107

10.30 jõulujumalateenistus Jaani kirikus (segakoori lauljad kogunevad kell 10.00)

	Esmaspäeval, 11. jaanuaril on tundide ajad muudetud:

1. tund (valikained)		8.00 – 8.45
klassijuhataja infominutid	8.50 – 9.20
2. tund   9.20 – 10.05
3. tund 10.15 – 11.00
I söögivahetund
4. tund 11.25 – 12.10
II söögivahetund
5.-6. tund 12.30 – 14.00
7.-8. tund 14.10 – 15.40
	Klassijuhataja infominutid toimuvad järgmistes ruumides:

12.a – 213	11.a - 102	10.a - 139
12.b – 144	11.b – 227	10.b - 135
12.c – 136	11.c – 220	10.c - 217
12.d – 225	11.d – 141	10.d - 105
12.e – 202	11.e - 203	10.e - 107
	II perioodi järelarvestused on 13.-20. jaanuarini 2010. aastal. Täpne ajakava teatatakse 11. jaanuari infolehes.

Õpilased
	10.b ja 10.c klassi õpilased ja klassijuhatajad tutvusid 17. detsembril, imeilusal talvepäeval, Taagepera lossi ajaloo ja ümbrusega, nautisid jõululõunat ning täiendasid teadmisi etiketist.
	12. klasside õpilastel, kes ei ole tagastanud õppealajuhatajale hinnetelehti (kui seal on vigu), palutakse seda teha hiljemalt 22. detsembriks. Kui vigu ei ole, jääb hinneteleht õpilasele.

Õpetajad
	23. detsembri õhtuks palutakse aineõpetajatel kanda II perioodi hinded õpetajate toas olevatesse tabelitesse.

Teated
	Esmaspäeval, 21. detsembril ootab ajalooring kõiki jõulueelsesse limonaadilauda. Üliõpilasseltsis Raimla esinevad ettekannetega akadeemiliste tudengiorganisatsioonide ajaloost ja tänapäevast Tiiu Kreegipuu (ENÜS), Toomas Jürgenstein (korp! Ugala) ning Aare Ristikivi (ÜS Raimla). Koguneme kell 16.00 valvelaua juures.

Teisipäeval, 22. detsembril korraldab 11ndike näitetrupp Teleaktiivne Korrastusmees teise suure vahetunni ajal söökla juures asuvas keldris jõuluperformance`i.
	Õpilased, kes ei kirjutanud erinevatel põhjustel 15. detsembril proovikirjandit, saavad seda teha 6. jaanuaril kell 9.30. Koguneda õppealajuhataja kabineti (209) juurde.
	TÜ Teaduskool ootab huvilisi veebipõhisele psühholoogiakursusele "Tunne
iseennast". Kursus on gümnasistidele tasuta. Lisainfo ning registreerumine kuni 4. jaanuarini 2010 www.teaduskool.ut.ee.
	Esmaspäeval, 11. jaanuaril kell 16.00 tutvustatakse auditooriumis Riia Stockholmi Kõrgemat Majanduskooli.

Võistlused
	Veebruaris 2010 peetakse väitluse maailmameistrivõistlused Qatari pealinnas Dohas, kus osaleb 58 riiki ja Eesti neljaliikmelise delegatsiooni koosseisus võistleb ka treffnerist Karmen Kütt (12.b). Kohtuniku ja treenerina sõidavad kaasa HTG vilistlased Eva Sule ning Liiri Oja. Karmen Kütt osales väga edukalt tudengitele mõeldud SSE Riga väitlusturniiril, kus ta pääses tiimikaaslasega poolfinaali ja oli individuaalarvestuses 8. kõneleja. 
	Eesti lipu 125. sünnipäeva puhul kuulutab Eesti Ajalooõpetajate Selts koostöös Riigikantseleiga välja virtuaalse loomingukonkursi üldhariduskoolide ja kutsõppeasutuste õpilastele. Konkurss toimub neljas kategoorias:

I  joonistusvõistlus (pildid, plakatid jne);
II  omaloomingu võistlus (luuletused, jutud, esseed jne);
III  fotovõistlus (fotod, filmid ja reportaažid jne);
IV  interaktiivse loomingu võistlus (info- ja teavitusmaterjalid, veebipäevikud, /PowerPoint/ esitlused, mängud jne).
Konkursil hinnatakse ideed, originaalsust, tehnilist ja kunstilist lahendust, samuti innovaatilisust. Konkursil võivad osaleda õpilased nii individuaalselt kui ka gruppidena. Konkursil osalemiseks palutakse võistlustööd või võistlustööde lingid saata Riigikantseleile e-posti aadressil eestilipp@riigikantselei.ee
mailto:eestilipp@riigikantselei.ee hiljemalt 17. jaanuaril 2010. aastal.
Õpilaskogu teated
	Õpilaskogu ja õpilasaktiiv müüvad aatriumis söögivahetundide ajal Unicefi heategevuslikke jõulukaarte. Õpilaskoguliikmete käest saab kaarte osta ka teistel aegadel.

Söökla teated
	Jaanuarikuu toiduraha palutakse maksta ülekandega hiljemalt 6. jaanuariks 2010. Jaanuarikuu koolitoidu maksumus: tava- ja taimetoit 15 päeva x 18.- =270.-, poisteports 15 x 25.- =375.-. Jaanuarikuu esimese nädala (11.-15.01.2010) talongid jagab 11. jaanuari hommikul klassijuhataja. Järgnevate nädalate talongidele palutakse kantseleisse järele tulla alates 11. jaanuarist.

Raamatukogu teated
	Raamatukokku palutakse tagastada kõik mittevajalikud õpikud ja raamatud.

Sport
	Arvestuste nädalal käis uisutamas 190 treffneristi, neist kümnendatest klassidest 95 õpilast, üheteistkümnendatest klassidest 55 õpilast ja 40 abiturienti. 69 õpilast kasutas uisutamisvõimalust kaks või enam korda. Arvukamalt olid esindatud 10.c klass (osavõtt 67%), 10.d klass (58%) ja 10.a klass (56%). Madalaima osavõtuaktiivsusega paistsid silma 12.c (11%) ja 11c klass (23%).

Eelteade
	19. jaanuaril toimub ajaloo-olümpiaadi 
koolivoor. Registreerida saab ajalooõpetajate juures. Teisipäeval, 12. jaanuaril on huvilistel võimalus ajalooringis kuulata loenguid, mis on seotud olümpiaaditeemadega.

Talvine koolivaheaeg
	24. detsembrist 2009 - 10. jaanuarini 2010. aastal. 
	Koolimaja on õpilastele vaheajal suletud, kuna koristusfirma teostab majas suurpuhastust. 
	Õpilastel, kellel on puust riidekapid, palutakse enne vaheaega kapipealne, kapialune ning garderoobi orvad asjadest tühjaks teha.



Rahulikke jõulupühi ja rõõmsat vaheaega!

