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Koolipere õnnitleb
	Eva-Maria Tõnsonit (10.a), kes sai tunnustuskonkursil „Eestimaa õpib ja tänab“ aasta õppuri auhinna;

õpetaja Ülle Seevrit, kes valiti tunnustuskonkursil „Eestimaa õpib ja tänab“ gümnaasiumiõpetaja kategoorias nominendiks;
õpetaja Ljubov Titovat, kellele Tartu Kultuurkapital annab õpetajastipendiumi.
Juhtkond tänab 
	õpetajaid Katrin Ojaveeri, Marilin Savi, Triin Ulsti ning õpilasi, kes võõrustasid Comeniuse projekti külalisi Norrast ja Belgiast;
	õpetaja Tiina Pluumi õpilase eduka ettevalmistamise eest konkursiks;
	„Miilangu“ toimetust kampaania jalgrattaga kooli korraldamise eest.

Õpetajad tänavad
	12.c klassi õpilasi väga südamliku ning hingega läbi viidud õpetajate päeva korraldamise eest koolis.

Koolipere tänab
	vilistlast Margus Lentsiust, kes täiendas kooli fototehnikat objektiiviga, millega on võimalik teha kvaliteetseid grupipilte.

Õppetöö
	I perioodi arvestused toimuvad 14.-18. oktoobrini. Kooli lõpueksami osana toimub 12.c klassil bioloogia 7. kursuse arvestus.

Arvestuste nädalal ei helise koolikell, muudetud on tundide ajad.
Tundide ajad arvestuste nädalal:
1. tund	  8.15 –   9.45
2. tund	10.15 – 11.45
3. tund	12.15 – 13.45
4. tund	14.15 – 15.45
Kõikidel õpilastel palutakse arvestuste nädalal säilitada koolimajas (eriti aatriumis) vaikus.
Klassidel, kel I perioodil on kuus arvestust, toimub üks arvestus reedel, 11. oktoobril ainetunni ajal. Et 1. tunni ajal toimuva arvestuse pikkus on 90 minutit, on reedel, 11. oktoobril tundide ajad muudetud.
11. oktoobri tundide ajad ja arvestused
1. tund   8.05 –   9.20
2. tund   9.40 – 10.55
3. tund 11.25 – 12.40
4. tund 13.10 – 14.25
5. tund 14.30 – 15.45
10.a	1. tund (8.05 – 9.15) matemaatika õp. E. Timak - 139
10.b	2. tund füüsika õp. M. Reemann - 225
10.c	2. tund keemia õp. E. Paabo – 217 
11.a	2. tund füüsika õp. S. Oks – 213
11.b	1. tund(8.05 – 9.15) matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
11.c	4. tund keemia õp. E. Paabo – 217
11.d	1. tund (8.05 – 9.15) ajalugu õp. A. Pettai – 141 
11.e	1. tund (8.05 – 9.15) füüsika õp. S. Oks - 213
12.c	1. tund (8.05 – 9.15) matemaatika õp. K. Orav-Puurand – 202
	Järgmine õnnetund toimub reedel, 11. oktoobril kell 15.50 ruumis 221 (auditoorium). Õnnetunnis osalemiseks tuleb registreeruda elektrooniliselt hiljemalt 9. oktoobri õhtuks.

Uurimis- ja praktilised tööd 12. klassis
	12. klasside praktilise- ja uurimistööde kaitsmine toimub 18. oktoobril kell 10.15-13.15 ruumis 221.

UPT kursus 11. klassile
	Ajavahemikus 7.-11. oktoobrini tuleb kõikidel 11. klassi õpilastel teatada oma juhendaja ning valida teema. Registreerimine toimub Moodle’i keskkonnas, täpsem info on kursuse UPT2 avalehel.

Esmaspäeval, 14. oktoobril kohtutakse potentsiaalsete juhendajatega. Kell 12.00-12.20 on õpilased oodatud kooskõlastama oma esimest teemavalikut, kell 12.25-12.45 on võimalus kohtuda teise võimaliku juhendajaga. Õpetajad peavad oma valiku lõplikult kinnitama hiljemalt 1. novembriks.
Praktilise ja uurimistööde juhendajad ootavad 11. klasside õpilasi kell 12.00-12.45 järgmistes ruumides:
Priidu Beier			202
Marcus Hildebrandt		135
Erika Hunt			221
Ülle Hüva 			136
Mari Jõgiste			304
Toomas Jürgenstein 		203
Saima Kaarna			225
Ülle Keerberg			220
Hele Kiisel			136
Tiiu Kreegipuu		208
Helen Köhler			221
Mall Matto			204
Anneli Mägi			206
Tiina Niitvägi-Hellamaa	110
Katrin Ojaveer		312
Siim Oks			213
Kerli Orav-Puurand		136
Eha Paabo			217
Jaan Paaver			214
Priit Parisoo			228
Anneli Saarva			228
Andre Pettai			141
Tiina Pluum			102
Kristiina Punga		144
Helgi Pähno			216
Madis Reemann		212
Ülli Roostoja			200
Aive Roots			200
Külli Rootsi			309
Uve Saar			313
Age Salo			107
Marilin Savi			308
Ülle Seevri			227
Liisa Tepp			139
Helgi Tering			105
Ehtel Timak			136
Ljubov Titova			301
Olga Titova			302
Õpetaja Aare Ristikivi kohtub tema juures uurimistööd teha soovivate õpilastega reedel, 11. oktoobril kell 14.30 ruumis 104.
	II perioodil toimuvad järgmised vabaaine kursused:
rootsi keel (c) 2 õp. K. Punga – 221/144

saksa keel (c) 5 õp. M. Matto – 204
saksa keel (c) 2 õp. A. Roots - 202
usundiõpetus 2 õp. T. Jürgenstein - 203
prantsuse keel (c) 4 õp. T. Niitvägi-Hellamaa - 309
majandusõpetus 2 õp. Ü. Seevri – 227
eesti kunsti ajalugu õp. P. Beier - 107
Esimene tund on esmaspäeval, 28. oktoobril kell 8.00-9.15.
Muudatused tunniplaanis 
kolmapäev, 09.10
11.e	3. tund vene keel õp. O. Titova rühmal iseseisev töö õp. L. Titova – 302
neljapäev, 10.10
10.a	1. ja 2. tund tund matemaatika õp. E. Timak – 139
4. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo
10.b	4. tund vene keel õp. O. Titova rühmal iseseisev töö õp. L. Titova - 302
10.c	4. tund vene keel õp. O. Titova rühmal iseseisev töö õp. L. Titova - 302
11.c	1. tund vene keel õp. L. Titova – 302
4. tund kirjandus õp. T. Pluum - 102
11.e	1. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo
12.b	2. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi - 213
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
12.e	3. tund kirjandus õp. T. Pluum – 102
reede, 11.10
10.b	3. tund eesti keel iseseisev töö õp. T. Pluum - 135
12.b	4. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi – 135
	II perioodi tunniplaan valmib 18. oktoobriks.

Teated
	Teisipäeval, 8. oktoobril korraldab HTG õpilaskogu koolielu elavdamise toetamiseks aatriumis koogimüügi. Tulge müüma ja ostma!

Ajalooring kutsub teisipäeval, 8. oktoobril jalutuskäigule Ülejõel koos kunstiajaloolase Enriko Talvistuga. Kogunemine kell 15.45 valvelaua juures. Olge soojalt riides!
Kolmapäeval, 9. oktoobril kell 14.25 ootavad kõiki huvilisi ruumis 141 meie vilistlased Marilyn Fridolin ja Madli Kaljula, et rääkida vabatahtlikuteenistusest välismaal.
Neljapäeval, 10. oktoobril kell 14.25 ruumis 105 tutvustab karjäärinõustaja Ele Linder Tartu Karjäärikeskuse pakutavaid teenuseid. Kõik huvilised on oodatud! Lisainfo Triin Ulstilt ruumis 311.
	Laupäeval, 12. oktoobril toimub noortefoorumi „101 last Toompeale“ Tartu eelfoorum. See on iga-aastane üritus, mille eesmärgiks on toetada noorte osalust riiklikes otsustusprotsessides piirkondlike eelfoorumite ning Toompeal toimuva lõppfoorumi kaudu, mille käigus pannakse kokku noorte seisukohti kajastav dokument. Sel aastal on noortefoorumi teema „Laste ja noorte kaasamine kohaliku elu korraldamisel“. Täpsema info:

http://www.lastekaitseliit.ee/noortekogu/
	Tänu Tartu linnavalitsusele on jätkuvalt kõikidel Tartu koolidel ja lasteaedadel võimalus kasutada Lõunakeskuses asuvat siseliuvälja. Liuvälja kasutamise graafiku koolidele ja lasteaedadele koostab Tartu linnavalitsuse haridusosakond. Koolile eraldatud ajal on riietus-ja duširuumide kasutamine tasuta, uiskude laenutamise eest tuleb tasuda 1 euro. Vastavalt kehtivale lepingule lubatakse siseliuväljale korraga maksimaalselt 80 õpilast ning kui jääl on vähem kui 60 õpilast, võib OÜ Lõunakeskus müüa jääle lubamiseks täiendavaid pileteid. Meie kooli õpilastel on sel õppeaastal võimalus uisutada 15.-18. oktoobril, 11.-13. detsembril ja 12.-14. veebruaril kell 9.00-11.00. Igale klassile on arvestuste nädala plaanis määratud uisutamiseks küll kindel päev, kuid kui arvestuste graafik lubab, võib ka teistel päevadel meie koolile ette nähtud ajal uisutama minna. Kui klassil on suuline arvestus, on mõistlik koostada vastamise ajagraafik nii, et need, kes soovivad uisutada, saavad seda teha. Kasutage ära kõik võimalused! Uisutama on oodatud ka õpetajad. Täpsema informatsiooni saamiseks palun pöörduge kehalise kasvatuse õpetajate poole.

Uisutamise võimalused 15.-18. oktoobrini:
teisipäev, 15.10
10.a, 10.b, 10.d, 11.b, 11.d, 12.a, 12.b,12.c, 12.d
suuline arvestus  11.a
kolmapäev, 16.10
10.b, 10.c, 10.d, 10.e, 12.a, 12.e
suuline arvestus 11.a, 11.b, 11.c, 11.d, 11.e,12.b, 12.c, 12.d
neljapäev, 17.10
10.a,10.c, 10.e, 11.d, 11.e, 12.b
suuline arvestus  10.d, 11.a, 11.b, 11.c, 12.c, 12.d, 12.e
reede, 18.10
10.a, 10.b, 10.d, 12.e
suuline arvestus 10.e, 11.d, 11.e, 12.a, 12.b
	Aatriumis on avatud 12.d klassi õpilase Priit Paluoja praktilise tööna valminud fotonäitus „Pilk“, millel on jäädvustatud viis kooliga seotud inimest.

Tantsuansambli TANTSUTALLAD sügis- laager toimub 25. – 27. oktoobrini koolimajas.
Konkursid
	Päästeamet ootab inimesi alates 16. eluaastast osa võtma postrikonkursist teemal „Kodu tuleohutuks“. Osalemiseks tuleb esitada originaalne hüüdlausega poster, mis propageerib kodust tuleohutust ning motiveerib inimesi selle eest hoolt kandma. Postrite saatmise viimane tähtaeg on 10. november. Täpsem info: http://www.rescue.ee/loominguvoistlus
	Riigikohus kuulutab oma 94. aastapäeva puhul välja järjekorras üheksanda õpilastööde kaasuskonkursi. Osalemiseks palutakse töö saata hiljemalt 10. novembriks. Täpsem info: www.riigikohus.ee

Heategevusühing Hea Tegu on korraldamas kõikidele eestlastele mõeldud luulekonkurssi „Sahtlist raamatusse“. Konkursi peamiseks eesmärgiks on pakkuda noortele autoritele võimalust anonüümselt konkureerida teiste autoritega. Teine suurem eesmärk on koondada Eesti parimate sotsiaal- ja punkluule autorite looming ühtsete kaante vahele. Zürii valib välja kõikidest maakondadest viis parimat autorit, kelle kõik kolm konkursil osalenud tööd trükitakse ära kevadel ilmuvas raamatus. Tööde esitamise tähtaeg on 15. november. Täpsem info: www.fil.ee
	Eesti Tervishoiu Muuseum ja Sihtasutus Archimedes kutsuvad 14-19-aastaseid õppivaid noori osalema meditsiinialaste teadustööde konkursil. Uurimisobjektiks võivad olla tervishoid, meditsiin ja nende valdkondade ajalugu. Konkursitööks on kirjalik uurimus või teemakohane projekt ehk näituse, muuseumi ekspositsioon jms. 
Tööde esitamise tähtaeg 1. märts 2014. Lisainfo: http://www.tervishoiumuuseum.ee/
	Eesti Mõttespordi Liit korraldab Interneti vahendusel mõttespordi olümpiaadi. Võistlused toimuvad neljal alal: vene kabe, male, gomoku ehk viis ritta ja sudokude lahendamine. Huvilistel palutakse pöörduda informaatikaõpetaja Anneli Mägi poole.

Olümpiaadid ja võistlused
	Matemaatikaolümpiaadi koolivooru tulemused on järgmised:

10. klass (80 osavõtjat)
1.-2. Svenno Saan (10.a)
1.-2. Eva-Maria Tõnson (10.a)
3. Mirjam Iher (10.b)
4. Mark Laasu (10.a)
5. Jonatan Kalmus (10.b)
6. Aksel Allas (10.a)
7. Aaro Abolkaln (10.b)
8.-10. Miina Solveig Muru (10.a)
8.-10. Rain Sarapuu (10.a)
8.-10. Elo-Maria Pauman (10.b)
11. klass (26 osavõtjat)
1.-2. Triinu Hordo (11.a)
1.-2. Simmo Saan (11.b)
3. Raul Rinken (11.b)
4. Hans Daniel Kaimre (11.b)
5. Andri Parvelo (11.b)
6. Toom Lõhmus (11.b)
7.-8. Kaur Paarop (11.a)
7.-8. Villem Tõnisson (11.a)
9.-10. Karina Raudsik (11.b)
9.-10. Joonas Tomingas (11.a)
12. klass (22 osavõtjat)
1. Anu Parvelo (12.a)
2. Kaur Kristjuhan (12.b)
3. Ruti Kirikmäe (12.a)
4. Siim Sammul (12.b)
5. Tuule Sõber (12.b)
6.-7. Kaarel Viikna (12.a)
6.-7. Liisi Metsoja (12.a)
8. Martin Kabanen (12.a)
9. Sander Randaru (12.a)
10. Tiit Oja (12.a)
	Laupäeval, 5. oktoobril pälvis Laura Porovart (12.e) Koerus Aruküla mõisas Kalju Lepiku nimelisel luulevõistlusel I luulepreemia. Lisaks sai ta ka kõige kaljulepikulikuma luule autori tiitli.

Õnnitleme ajakirja Imeline Ajalugu viktoriini parimaid:
1. Laura Katrin Leman ja Triin Sellis (12.c)
2.-3. Liisi Voll ja Anna Edela (11.d) ning Meril Mägi ja Marianne Sokk (12.e).
Võistlussari jätkub, jälgige reklaami!
Õpetajad 
	Õpetajad J. Paaver ja S. Oks osalevad 10. oktoobril koolitusel; õpetaja A. Ristikivi on 14.-18. oktoobril seminaril välismaal, õpetaja H. Kiisel on 11. oktoobril alates kella 11st HTMi koolitusel ja õpetajad K. Orav-Puurand ja O. Titova on 7.-11. oktoobrini seotud Hollandi õpilaste külaskäiguga meie kooli.

Kooliarsti teated
	7.-11. oktoobrini jätkub 10.b klassi õpilaste tervisekontroll. 

Kõigil soovijatel on ka sel aastal võimalik ennast gripi vastu vaktsineerida. Selleks tuleb järgmise nädala jooksu kooli medkabinetis nimi kirja panna. Vaktsiin on tasuline.
Söökla teated
	Novembrikuu toiduraha palutakse maksta ülekandega hiljemalt 28. oktoobriks. Novembrikuu koolitoidu maksumus:

* tava- ja taimetoit 21 päeva x 1.36 eurot = 28.56 eurot,
* poisteports 21 päeva x 1.80 eurot = 37.80 eurot.
	Talonge väljastatakse kantseleist 29.-31. oktoobril.

Eelteated
	Sügisvaheaeg on 19.-27. oktoobrini. Vaheajal on koolimaja õpilastele suletud, kuna koristusfirma teostab suurpuhastust.
	Järgmine infoleht ilmub esmaspäeval, 28. oktoobril.


