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 Koolipere õnnitleb
• õpetaja Anne Tartut, kes valiti Tartu
linnas aasta õpetajaks 2010,
• õpetaja Liile Jõgi, kellele Tartu
Kultuurkapital andis enesetäiendamise

stipendiumi,
• vilistlasi Indrek Ilometsa ja Mart
Oravat, kellele HTG õpetajad andsid

aasta tegija 2010 tiitli.

Koolipere tänab
• kooli endist direktorit Allan Liimi, kes
kaasautorina kinkis koolile kogumiku "Eesti
kooli ajalugu" 2. köide (aastad 1860 – 1917).

Juhtkond tänab
• 11.c klassi õpilasi ja nende klassijuhatajat
Eha Paabot väga hästi ette valmistatud ning
läbi viidud 10. klasside tutvumisõhtu eest.

Õppetöö
• Õpetaja Danica Kubi osaleb Berliini
maratonil 24.- 27. septembrini.
• 12.d ja 12.e klass ja õpetajad Helgi
Tering, Tiina Pluum, Toomas Jürgenstein
ning Aare Ristikivi on reedel, 24. septembril
loovpraktika laagris Vargamäel.

Muudatused tunniplaanis
Reede, 24.09
10.a 5.-6. tund inglise keel (õp. D. Kubi
rühm) õp. K. Rootsi - 312
10.b 1-2. tund ruum inglise keel (õp. D.
Kubi rühm) õp. M. Park - 139
10.c 1-2. tund ruum inglise keel (õp. D. Kubi
rühm) õp. M. Park - 139
10.e 3.-4. tund kehaline kasvatus koos 11.d
klassiga
12.a 1.-2. tund füüsika õp. S. Oks – 213
12.c 3. tund inglise keel (õp. D. Kubi rühm)
õp. M. Park – 139
12c 4. tund inglise keel (õp. D. Kubi rühm,
iseseisev töö) - 139
12.d tunde ei toimu
12.e tunde ei toimu
Religiooniloo valikkursus 7.-8. tunni ajal
jääb ära
Esmaspäev, 27.09

10.a 4. tund inglise keel (õp. D. Kubi rühm)
õp. M. Park – 312
10.b 2. tund inglise keel (õp. D. Kubi rühm)
õp. M. Park – 102
10.c 2. tund inglise keel (õp. D. Kubi rühm)
õp. M. Park – 102
12.a 5.-6. tund inglise keel (õp. D. Kubi
rühm) õp. M. Park - 202
12.c 3. tund inglise keel (õp. D. Kubi rühm)
õp. M. Park – 102

Õpetajad
• Atesteerimiskomisjon andis õpetaja Olga
Kornilovale vanempedagoogi ametijärgu.
Õnnitleme!
• Teisipäeval, 21. septembril esineb kooli
direktor Ott Ojaveer hariduskonverentsil
„Hariduse jätkusuutlik areng 2010“
ettekandega.
• Õppealajuhataja Aime Punga viibib 22. ja
24. septembril Tallinnas sisehindamise
käsiraamatu koostajate nõupidamisel.
• 24.-25. septembrini toimub aulas Eesti
tantsuõpetajate rahvatantsurühma laager.

Õpilased
• 13. septembril avati Tartu
loomemajanduskeskuses noorte kunstnike
näitus, kus saab tutvuda ka treffneristi Helmi
Marie Langsepa (12.d) loominguga.

Teated
• Täna, 20. septembril kell 12.10
tutvustatakse aatriumis enesekaitse
treeninguid, mis on üks osa vanglakoolituse
eelkoolitusest.
• Selge Autokool tutvustab
õppimisvõimalusi 11. ja 12. klassi õpilastele
teisipäeval, 21. septembril kell 17.00
ruumis 141.
• Ajalooring kutsub kõiki huvilisi
teisipäeval, 21. septembril konverentsile
"800 aastat võidust Ümera jõel".
Kogunetakse kell 15.45 kooli fuajees.
Vajalik on eelregistreerimine ajalooõpetaja
juures.
Ajalooringi kokkusaamisel 14. septembril
valiti ringile uus kindralsuperintendant.
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Auväärset tiitlit kannab nüüdsest Katrin
Helena Kuslap (11.d).
• Treffneri õpilaskogu alustab uut
õppeaastat ja ootab klassivanemaid
kolmapäeval, 22. septembril kell 15.40
raamatukokku. Lisaks klassivanematele on
oodatud kõik õpilaskogu tegemistest
huvitatud treffneristid.
• Neljapäeval, 23. septembril korraldab
11.a klass 10. klasside õpilastele rebaste
päeva. Õhtuseks rebaste jooksuks palutakse
klassidel neile määratud ajaks koguneda
kooli hoovi:
16.30 - 10.a
16.45 - 10.b
17.00 - 10.c
17.15 - 10.d
17.30 - 10.e
• Tartu Ärinõuandla ja Tartu linnavalitsuse
ettevõtlusosakond kutsuvad gümnasiste 4.
oktoobril konverentsile "Õpilasfirma -
võimalus Sinu jaoks?". Konverentsil
jagatakse häid kogemusi õpilasfirmade
loomisest ning püütakse soovi korral asjast
huvitatud õpilastele juhendajad leida.
Lisainfo Anna-Liisa Jõgilt.
• Tervise Arengu Instituut kuulutas välja
võistluse "Suitsuprii klass 2010/2011".
Võistlus toimub 11.10.2010-11.04.2011 ning
auhindadena loositakse välja rahalised
toetused klassiekskursioonide läbiviimiseks.
Lisainfo: www.terviseinfo.ee,
registreerumine Anna-Liisa Jõgi juures.

Roheliste töögrupp
• Roheliste töögrupil on hea meel teada
anda, et huviringi uus juhendaja on kooli
vilistlane Minea Kaplinski.
• Möödunud nädalavahetusel matkasid
rohelised Jõgevamaal.
• Töögrupp saab taas kokku kolmapäeval,
22. septembril kell 17.00 ruumis 203.
Arutatakse erinevaid ettevõtmisi ja tegemisi-
toimetusi, mis uuel aastal plaanis. Kõik uued
ja vanad huvilised on oodatud!

Sport
• Rasketes ilmaoludes toimunud SEB Tatu
rattamaratoni 89km distantsi lõpetas 2103.
kohaga Remi Leopard (10.b). 40km raja
läbisid Marvin Maran (10.b), Henri Annilo
(11.b), Laura Kivi, Kati Tammjärv, Hans-

Kristjan Kask, Vahur Tambaum (kõik 12.a)
ja Hendrik Roland Helm (12.c).

Kooliarsti teated
• Tervisekontrolli on oodatud järgmiste
klasside õpilased:
E. 20.09. – 10.a
T. 21.09. – 10.a
K. 22.09. – 10.a
N. 23.09. – 10.b
R. 24.09. – 10.b

• Hambaarst Ülle Hansson ootab
meie kooli õpilasi TÜ Stomatoloogia
Polikliinikusse, Raekoja plats 6, III korrus
profülaktilisele hammaste kontrollile
10.a klassi õpilasi esmaspäeval, 27.09 kell
12.05
10.b klassi õpilasi kolmapäeval, 29.09. kell
11.55
10.c klassi õpilasi reedel, 01.10. kell 11.55
10.d klassi õpilasi kolmapäeval, 06.10. kell
11.55
10.e klassi õpilasi reedel, 08.10. kell 11.55
Päeval, mil klass läheb
stomatoloogiapolikliinikusse kontrollile, on
õpilastel lubatud einestada I söögivahetunnil,
pärast 3. tundi.

Söökla teated
• Oktoobrikuu toiduraha arvestus

- kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal
(tava- ja taimetoit 15päeva x 18.- = 270.-,
poisteports 15päeva x 25.- = 375.-);
- kui õpilane ei söö arvestuste nädalal
(tava- ja taimetoit 10 päeva x 18.- =180.-,
poisteports 10 päeva x 25.- =250.-).

Toiduraha palutakse maksta ülekandega
hiljemalt 28. septembriks.
Talonge väljastatakse kantseleist alates 29.
septembrist.
• Reedel, 17. septembril jäid II vahetunnil
sööjad salatist ilma, sest I vahetunnil oli
kogu salat ära söödud. Tuletame veel kord
meelde, et salatit võib võtta näidisportsjoni
jagu.
• Kui toidutalong ununeb koju, tuleb küsida
sekretärilt uus talong ja järgmisel päeval viia
eelmise päeva kasutamata talong sekretärile.


