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Koolipere õnnitleb
	õpetajaid Aive Roots’i ja Danica Kubi, kes valiti koolis aasta õpetajaks;

infojuht Heivo Kikkatalo, kellele HTG õpetajad andsid aasta tegija 2013 tiitli.
Juhtkond tänab 
	11.c klassi õpilasi ning klassijuhataja Ehtel Timakut 10. klasside õpilastele rebaste päeva korraldamise eest;

kõiki õpetajaid, kes korraldasid abiturientide õppepäeva Vargamäel.
Õppetöö
	Järgmine õnnetund toimub neljapäeval, 3. oktoobril kell 15.45 auditooriumis (ruum 221). Õnnetunnis on võimalus õpilastel, kes mõjuval põhjusel kontrolltöö ajal puudusid koolist või kellel töö ebaõnnestus, sooritada järeltöö.

Õpilane, kes soovib järeltööd kirjutada õnnetunnis, on kohustatud seda tegema esimesel võimalusel (arvestame, et õppimiseks peab jääma vähemalt kaks päeva). Erandid on õpilase haigus, olümpiaadidel osalemine või mõni muu väga mõjuv põhjus. 
Õnnetunnis osalemiseks tuleb pöörduda aineõpetaja poole ning paluda luba järeltööks (õpilasele, kes ei ole käinud luba küsimas, õpetaja järeltöö teksti õnnetundi ei anna); registreeruda kooli kodulehel õnnetunni toimumise nädalal hiljemalt kolmapäeva õhtuks (3.10 õnnetundi saab registreeruda 2.10). Registreerumise lingi leiad kooli kodulehelt www.htg.tartu.ee
Muudatused tunniplaanis 
esmaspäev, 30.09
11.b	5. tund inglise keel õp. M. Savi rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 135 ning õp. K. Ojaveeri rühma tundi õp. M. Meier – 312
11.c	5. tund inglise keel õp. M. Savi rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 135 ning õp. K. Ojaveeri rühma tundi õp. M. Meier – 312
11.d 	5. tund inglise keel õp. M. Savi rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 135 ning õp. K. Ojaveeri rühma tundi õp. M. Meier – 312
teisipäev, 1.10
10.a	3. tund eesti keel õp. L. Tepp – 144
4. tund keemia õp. E. Paabo – 217
10.b	3. tund eesti keel õp. T. Pluum – 102
4. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 227
10.c	3. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 227
4. tund eesti keel õp. L. Tepp – 107
11.a	2. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
11.a	4. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühmal iseseisev töö õp. E. Hunt – 312 ning õp. M. Savi rühmal iseseisev töö õp. K. Rootsi – 144
11.b	2. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri tundi asendab õp. H. Köhler – 312 ning õp. M. Savi rühma tundi õp. K. Rootsi – 141
5. tund kehaline kasvatus (koos 12.e klassiga) õp. A. Saarva/P. Parisoo
11.c	2. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri tundi asendab õp. H. Köhler – 312 ning õp. M. Savi rühma tundi õp. K. Rootsi – 141
11.d	2. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri tundi asendab õp. H. Köhler – 312 ning õp. M. Savi rühma tundi õp. K. Rootsi – 141
11.e	4. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühmal iseseisev töö õp. E. Hunt – 312 ning õp. M. Savi rühmal iseseisev töö õp. K. Rootsi – 144
12.a	1. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136
12.b	5. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühmal iseseisev töö õp. K. Rootsi – 141 ja M. Savi rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 144
12.c	5. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühmal iseseisev töö õp. K. Rootsi – 141 ja M. Savi rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 144
12.d	5. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühmal iseseisev töö õp. K. Rootsi – 141 ja M. Savi rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 144
neljapäev, 3.10
11.a	2. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. M. Meier – 312, õp. M. Savi rühmal iseseisev töö õp. Ü. Seevri – 105
11.b	1. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. M. Meier – 312, õp. M. Savi rühma tundi õp. K. Rootsi – 105
3. tund disani töötuba, füüsika tundi õp.
M. Reemanniga ei toimu – 105
4. tund disani töötuba, matemaatika tundi õp. Ü. Hüvaga ei toimu – 105
11.c	1. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. M. Meier – 312, õp. M. Savi rühma tundi õp. K. Rootsi – 105
11.d	1. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. M. Meier – 312, õp. M. Savi rühma tundi õp. K. Rootsi – 105
11.e	2. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. M. Meier – 312, õp. M. Savi rühmal iseseisev töö õp. Ü. Seevri – 105
12.b	3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. M. Meier – 312, õp. M. Savi rühma tundi õp. K. Rootsi – 135
12.c	3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. M. Meier – 312, õp. M. Savi rühma tundi õp. K. Rootsi – 135
12.d	3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. M. Meier – 312, õp. M. Savi rühma tundi õp. K. Rootsi – 135
reede, 4.10
11.a	1. tund vene keel õp. O. Titova rühmal iseseisev töö õp. L. Titova – 302
11.e	2. tund inimeseõpetus (koos 11.d klassiga) õp. U. Saar – 221 
3. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225
4. tund vene keel õp. O. Titova rühmal jääb tund ära, õp. L. Titova rühma tund toimub
12.c	1.tund ajalugu õp. K. Punga - 202
12.d	4. tund ajalugu õp. K. Punga – 144
12.e	3. tund ajalugu õp. K. Punga – 144
esmaspäev, 07.10
11.a	3. tund vene keel õp. O. Titova rühmal iseseisev töö õp. L. Titova - 302
11.c	5. tund vene keel õp. L. Titova – 302
Teated
	30. septembrist 6. oktoobrini on meie koolis külas õpilased ja õpetajad Comeniuse projekti „Dwindling resources, growing challenges“ koolidest Belgiast ja Norrast. 4.-11. oktoobrini võõrustame õpilasi ja õpetajaid Hollandist.

Esmaspäeval, 30. septembril kell 16.00 peavad vilistlaskogu liikmed, kooli juhtkond ning töörühmade juhid õpetajate toas nõu kooli juubeli korraldamise teemal.
Ajalooring ootab teisipäeval, 1. oktoobril kell 15.45 kõiki huvilisi ruumis 141. Inga Sadrak räägib parvlaeva „Estonia“ hukust ning seejärel on võimalus vaadata filmi „Balti torm“.
	Kolmapäeval, 2. oktoobril kell 14.25 on kõik huvilised oodatud ruumi 141, kus YFU esindajad tutvustavad vahetusõpilasena välismaal õppimise

võimalusi.
	Eelmisel õppeaastal toimunud ajalooviktoriinide sarja peaauhinna ajakirja Imeline Ajalugu aastatellimuse võitsid Triin Sellis, Laura Katrin Leman (12.c), Henri Rosumovski ja Kaarel Viljaste (11.d). Koostöö jätkub ka sellel õppeaastal: neljapäeval, 3. oktoobril pärast 3. tundi toimub auditooriumis viktoriin ajakirja septembrikuu numbri sisu põhjal. 10-minutilisele valikvastustega viktoriinile on oodatud kaheliikmelised võistkonnad. Kohtumiseni!

Neljapäeval, 3. oktoobril kell 11.15 viivad Tallinna Tehnikaülikool ja Eesti Disainikeskus 11.b klassile ruumis 105 läbi disaini töötoa.
Reedel, 4. oktoobril tähistame koolis õpetajate päeva. 
Tundide ajad
1. tund 8.05 - 8.50
2. tund 9.00 - 9.45
3. tund 09.55 - 10.40
I  söögivahetund 10.40 - 11.00
4. tund 11.00 - 11.45
II söögivahetund 11.45 - 12.10
12.10 - 12.55 AKTUS võimlas
1. tund* 13.00 - 13.20
2. tund* 13.30 - 13.50
Õpilased annavad tunde koduklassides. Tunniplaan ilmub infostendile hiljemalt neljapäevaks, 3. oktoobriks. Õpetajate päeva korraldab 12.c klass.
	Autokool Selge alustab tundidega reedel, 4. oktoobril kell 14.20 ruumis 141.

Esmaspäeval, 7. oktoobril on kõigil alla 18 aasta vanustel treffneristidel võimalus osa võtta Eesti Noorteühenduste Liidu korraldatud varivalimistest. Varivalimistest osavõtmiseks on vaja isikut tõendavat dokumenti (ID-kaart või pass).
Tartu Ärinõuandla koostöös Tartu linnavalitsuse ettevõtlusosakonnaga korraldab 7. oktoobril Dorpati konverentsikeskuses õpilasfirmade tegevust tutvustava konverentsi „Õpilasfirma - võimalus Sinu jaoks?!“. Täpsem info õpetaja Ülle Seevrilt.
Huvilistel 11. ja 12. klassidest on võimalik külastada Kuperjanovi pataljoni. Õppekäik toimub 30. oktoobril. Õppekäik ja lõuna on õpilasele tasuta. Maksimaalne osalejate arv on 40. Oma osalussoovist palutakse teada anda õpetaja Aare Ristikivile hiljemalt 11. oktoobriks.
	Tartu Ülikooli Teaduskool pakub õpilastele uurimistööde koostamisel abi. Käivitub projekt „Teaduse õpikoda“, mis aitab õpilastel teha koostööd ülikooli teadlastega. Õpikoda toimub õppesessioonidena rühmatöö vormis, arutatakse teoreetilisi, metodoloogilisi jm probleeme. Registreerimise tähtaeg 10. oktoober, täpsem info ja registreerumisvorm: http://www.teaduskool.ut.ee/7842
Samuti pakub TÜ teaduskool õpilastele välja võimaluse taotleda uurimistööle ülikoolipoolne konsultant (kas etteantud teemade ja teadlaste hulgast või enda esitatud uurimisteemal). Sügisene tähtaeg taotluse esitamiseks on 18. oktoober. Info: http://www.teaduskool.ut.ee/7807
Konkursid
	TÜ eetikakeskus ja UNESCO Eesti rahvuslik komisjon kuulutavad välja fotokonkursi „Sallivus“. Pildile võib jäädvustada nii sallivust kui ka selle puudumist; fotole tuleb lisada selgitus (1000-2000 tähemärki), kuidas fotol nähtav sallivusega seondub, ja laadida töö üles kodulehele http://thales.ut.ee enne 15. oktoobrit.

Korp! Sakala Stipendiumifondil on hea meel välja kuulutada abiturientide esseekonkurss teemal „Koolivägivald - selle juured ja põhjused“. Esseekonkursi tööde laekumise tähtaeg on 20. oktoober 2013. Täpsem teave www.sakala.ee/esseekonkurss. 
	Tervise Arengu Instituudi eestvedamisel toimub „Suitsuprii klass 2013/2014“ võistlus. Konkursi toimumise aeg on 7. oktoober 2013-7. aprill 2014. Täpsem info www.terviseinfo.ee.
Olümpiaadid
	25. septembril toimunud bioloogiaolümpiaadi koolivooru tulemused on järgmised:

10. klass 
1. Maali Tars (10.c)
2. Johanna Maria Kirss (10.c)
3. Karl Lellep (10.c)
4. Mirjam Võsaste (10.c)
5. Maris Sala (10.c)
6.-7. Rein Leetmaa ja Hendrik Rull (10.c)
8. Ian Allan Leman (10.d)

11. klass
1. Janika Unt (11.c)
2. Henri Maalmann (11.c)
3. Aana-Liisa Kaste (11.a)
4. Anu Jaagosild (11.c)
5. Janeli Pelska (11.c)
6. Jürgen Ruut (11.c)
7.-9. Adel Tiisler (11.c), Lembe Kullamaa (11.d) ja Raul Volmer (11.c).
12. klass
1. Siim Kurvits (12.c)
2. Kristiine Aluvee (12.c)
3. Ainika Adamson (12.c)
4. Mariliis Jukk (12.b)
5. Laura Katrin Leman (12.c)
6. Aksel Johannes Part (12.c)
7. Kaspar Koolmeister (12.b)
8. Triin Sellis (12.c).
Õpetajad 
	Õpetaja Priidu Beier luges 24. septembril ETV saates „Kirjandusministeerium“ ette ühe oma luuletuse ja tutvustas lemmikraamatut.

Direktor Ott Ojaveer on 4. oktoobril Tallinna 21. Kooli juubeliüritustel.
	Õpetaja M. Reemann on õppetööst eemal 1. oktoobril; õpetajad K. Ojaveer ja M. Savi ning kooli psühholoog Triin Ulst on seotud Comeniuse projekti üritustega 30.09.-4.10.; õpetajad K. Orav-Puurand ja O. Titova on seotud Hollandi õpilaste külaskäiguga meie kooli 4.-11.10.
Õpilased
	10.c klassi õpilane Hanna-Liina Vingel jätkab alates 30. septembrist õpinguid Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis ning meie kooli 10.c klassis alustab õpinguid Markus Varki.

Kooliarsti teated
	1.-7. oktoobrini on tervisekontrolli oodatud 10.b klassi õpilased.

Sport
	23. ja 24. septembril toimusid Tartu meistrivõistlustel sõudmises, kus Marliis Reinkort (12.d) saavutas esikoha tüdrukute ühepaadil, naiste ühepaadil ja naiste kahepaadil. Margaret Koord (12.d) saavutas esikoha tüdrukute kahepaadil.

Noorte karikavõistlustel sulgpallis võitis  U17 neidude paarismängus esikoha Eliise Joanna Kikas (10.b)
Alma linnasprindi III etapil esinesid edukalt meie kooli neiud, kes võtsid neli esimest kohta: I koht Kristiine Aluvee ja Marianne Haug (12.c), II koht Karoliina Sikkal (12.d) ja Silvia Luup (10.c), III koht Laura Anna Tammesoo ja Kristel Sibul (10.b) ja IV koht Kaisa Sander ja Merily Taras (11.b). Kolme etapi kokkuvõttes võitis gümnaasiumite üldkarika meie kool.
Vabariiklikul valikorienteerumisvõistlustel Pikasaares saavutas meie kooli võistkond ülekaaluka võidu. Võistkonda kuulusid Kristiine Aluvee (12.c) I koht, Margret Zimmermann (12.b) II koht, Marianne Haug (12.c) III koht, Kristel Sibul (10.b), Kaisa Sander (11.b), Karoliina Sikkal (12.d), Kaspar Nummert ja Kaarel Kree (12.b). Õnnitleme!

