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Juhtkond tänab 
	kõiki õpetajaid, kes aitasid kaasa sügispikniku korraldamisele Taevaskojas.

Õppetöö
	Esmaspäeval, 23. septembril kell 9.30-13.30 toimub matemaatikaõpetajate eestvedamisel ruumides 141, 217 ja 221 (auditoorium) matemaatika kooliolümpiaad. Olümpiaadist võtavad osa kõik 10.a (ruumis 141) ja 10.b (ruumis 217) klassi õpilased ning valikuliselt õpilased ülejäänud klassidest (ruumis 221). Õpilased lõunatavad kohe pärast ülesannete lahendamist, osalevad klassijuhataja infominutites ning 5. tunniplaanijärgses tunnis.

Olümpiaadi ajal on klassiruumides
kell 9.20-10.45
141	E. Timak (10.a)
217	M. Reemann (10.b)
221	K. Orav-Puurand
kell 10.45-12.30
141	K. Punga (10.a)
217	A. Saarva  (10.b)
221	H. Kiisel
kell 12.30-13.45
141	 Ü. Seevri (10.a)
217	H. Kiisel (10.b)
221	K. Orav-Puurand
	Bioloogiaolümpiaadi koolivoor toimub 25. septembril. Osaleda soovijail palutakse õpetaja Saima Kaarna juures (ruum 226) enne 23. septembrit end registreerida.

Muudatused tunniplaanis 
neljapäev, 19.09
11.a	2. tund inglise keel õp. M. Hildebrandt (136)
2. tund õp. K. Ojaveeri ja õp. M. Savi rühma õpilased - interaktiivne osalusmäng DECIDE (105)
11.b	1. tund õp. K. Ojaveeri ja õp. M. Savi rühma õpilased - interaktiivne osalusmäng DECIDE (105)
11.c	1. tund õp. K. Ojaveeri ja õp. M. Savi rühma õpilased - interaktiivne osalusmäng DECIDE (105)
11.d	1. tund õp. K. Ojaveeri ja õp. M. Savi rühma õpilased - interaktiivne osalusmäng DECIDE (105)
11.e	2. tund inglise keel õp. M. Hildebrandt (136), õp. K. Ojaveeri ja õp. M. Savi rühma õpilased - interaktiivne osalusmäng DECIDE (105)
12.a	1. tund filosoofia õp. T. Jürgenstein (102)
2. tund muusika õp. Ü. Keerberg (220)
12.b	1. tund muusika õp. Ü. Keerberg (220)
3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri ja õp. M. Savi rühma õpilased õp. M. Meier (102)
12.c	3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri ja õp. M. Savi rühma õpilased õp. M. Meier (102)
12.d	3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri ja õp. M. Savi rühma õpilased õp. M. Meier (102)
reede, 20.09
12.b	2. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi – 141
esmaspäev, 23.09
10.a	kell 9.30-13.30 matemaatika kooli- olümpiaad
kell 13.30-14.05 lõuna
kell 14.05 – klassijuhataja infominutid
kell 14.35-15.50 keemia õp. E. Paabo (217)
10.b	kell 9.30-13.30 matemaatika kooli-olümpiaad
kell 13.30-14.05 lõuna
kell 14.05 – klassijuhataja infominutid
kell 14.35-15.50 geograafia õp. Ü. Seevri (227)
10.e	3. tund prantsuse keel õp. T. Niitvägi-Hellamaa (102)
11.a	4. tund inglise keel õp. K. Ojaveer (107)
11.e	4. tund inglise keel õp. K. Ojaveer (107)
12.b	3. tund inglise keel õp. K. Ojaveer (107)
12.c	3. tund inglise keel õp. K. Ojaveer (107)
12.d	3. tund inglise keel õp. K. Ojaveer (107)
Teated
	Segakoor ANIMA uue lauluaasta esimene proov toimub esmaspäeval, 16. septembril kell 16.00 kooli aulas. Kõik lauljad on oodatud!

Ajalooring alustab hooaega teisipäeval, 17. septembril kell 15.45 ruumis 141. Eelmisel aastal välismaal õppinud treffneristid Liina-Riste Pappel
(Saksamaa), Merilin Teppo (Uus-Meremaa) ja Linda Paluteder (USA) räägivad oma aastast välismaal, muuhulgas ka sellest, mille poolest erineb ajaloo õppimine meil ja mujal. Kõik huvilised on oodatud!
	Teisipäeval, 17. septembril algab kell 16.00 auditooriumis esimene selle õppeaasta klassidevaheline mälumäng. Tule osalema!
	3. oktoobril on huvilistel võimalus osa saada Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Kunstiakadeemia ja Eesti Disainikeskuse õpitoast, kus töötatakse välja innovatiivseid mobiilirakendusi. Töötoas osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine (kuni 20. septembrini) aadressil aare.ristikivi@htg.tartu.ee
	Kuni 20. septembrini saab registreerida Tartu Ülikooli teaduskooli kursustele. Täpsem info www.teaduskool.ut.ee
	Autokoolid tutvustavad 11. ja 12. klasside õpilastele õppimisvõimalusi reedel, 20. septembril kell 14. 25 ruumis 107.

Konkursid
	Kooli aastapäeva meenete konkursi võitis Oliver Kuusk 12.e klassist, vilistased Els Heile ja Kaarel Adamson pälvisid HTG-teemalise lauamänguga II koha, eripreemiaga tunnustatakse Andrea Uibo (11.e) konkursitöö kavandit.
	Ajakiri Akadeemiake kuulutab välja õpilaste uurimistööde konkursi. Tööde esitamise tähtaeg on 29.09.2013. Parimad tööd avaldatakse ajakirjas. Täpsem info aadressilt www.akadeemiake.ee /http://akadeemiake.ee/nouded-artiklitele/ 

Tervise Arengu Instituut (TAI) kutsub taas õpilasi osalema üleriigilisel loovtööde konkursil SÖÖGIVAHETUND, mille tänavune teema on „Koolisöökla aastal 2050“. Tööde esitamise tähtaeg on 21. oktoober. Täpsem info konkursi tingimuste kohta on aadressil www.terviseinfo.ee 
15. oktoobril algavad Eesti ühiskonnaõpetuse 11. meistrivõistlused. Interaktiivsed meistri-võistlused toimuvad internetis ja koosnevad kahest osast. Esmalt tuleb vastata Eesti tuntud poliitikute kaasabil koostatud küsimustele ja seejärel võib kogutud punktide ulatuses teha
majandustehinguid. Täpsem info http://www.tuulberg.ee/mv/
Õpetajad koolitustel
	Õpetajad K. Ojaveer ja M. Savi osalevad 18.‑21. septembrini Comeniuse projekti koordinaatorite nõupidamisel Šotimaal;
inglise keele õpetajad E. Hunt, Ü. Roostoja ja M. Hildebrandt on ainealasel täiendkoolitusel 20. septembril;

psühholoog T. Ulst on magistriõppe sessioonil 20. septembril;
arendusjuht A. Ristikivi TÜ Innovatsioonikoolide nõupidamisel 18. septembril;
õppealajuhataja A. Punga koolijuhtide koolitusel 18.-19. septembril.
Laupäeval, 14. septembril toimus TLÜ Haridusinnovatsioonikeskuses mäluasutuste ja õpetajate koostöös valminud tunnikavade esitlus. Esitlusel osales õpetaja Kristiina Punga, kes on üks tunnikavade autor.
Kooliarsti teated
	Alates 17. septembrist algab 10. klasside õpilaste profülaktiline läbivaatus. 17.-20. septembrini on tervisekontrolli oodatud 10.a klassi õpilased.

Sport
	Taevaskoja piknikul toimunud köieveo võitis 12.b klass. Teise koha saavutas 10.c ja kolmanda koha 11.d klassi võistkond.

Söökla teated
	Oktoobrikuu toiduraha palutakse maksta ülekandega hiljemalt 26. septembriks.

Oktoobrikuu koolitoidu maksumus:
	kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal

* tava- ja taimetoit 18 päeva x 1.36 eurot = 24,48 eurot, poisteports 18 päeva x 1.80 eurot = 32.40 eurot;
	kui õpilane ei söö arvestuse nädalal

* tava- ja taimetoit 13 päeva x 1.36 eurot = 17.68 eurot, poisteports 13 päeva x 1.80 eurot = 23.40 eurot.
	Kantseleist saab toidutalonge 27. ja 30. septembril.


