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Juhtkond tänab
	õpetajaid Siim Oksa, Madis Reemanni ja Ülle Seevrit õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest;

õpetajaid Ljubov Titovat ja Olga Titovat õpilaste õppekäigu korraldamise eest Sillamäe Vanalinna Kooli.
Õppetöö
	III perioodi infominutid toimuvad järgmistes ruumides:

10.a - 213	11.a - 135	12.a - 136
10.b - 102	11.b - 309	12.b - 225
10.c - 220	11.c - 139	12.c - 107
10.d - 227	11.d - 105	12.d - 202
10.e - 217	11.e - 141	12.e – 203
I vahetunnil (pärast 2. tundi) söövad lõunat 10.a, 10.c, 10.e, 11.a, 11.e, 12.b, 12.d ja 12.e klasside õpilased;
II vahetunnil (pärast 3. tundi) söövad lõunat 10.b, 10.d, 11.b, 11.c, 11.d, 12.a ja 12.c klasside õpilased
Kõikidel palutakse lõunatada klassile ette nähtud vahetunnil, et ära hoida söökla ülekoormus.
	III perioodi vabaained:
eesti keel (ab-kursus 10. klassidele) õp. Liisa Tepp – 107

eesti keel (ab-kursus 12. klassidele) õp. Helgi Tering - 105
rootsi keel (c ) 3 õp. Kristiina Punga – 221/144
saksa keel (c ) 6 õp. Mall Matto – 204 
saksa keel (c ) 3 õp. Aive Roots – 301
prantsuse keel (c ) 5 õp. Tiina Niitvägi-Hellamaa - 309
sissejuhatus ideede maailma õp. Toomas Jürgenstein – 203
Tunnid toimuvad esmaspäeviti kell 8.00-9.15 (1. tund), kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 14.25-15.40 (5. tund)
joonestamine (I rühm) õp. Raimond Lepiste – 202
fotograafia õp. Siim Oks - 213
Tunnid toimuvad esmaspäeviti kell 8.00 – 9.15 (1. tund), kolmapäeviti ja reedeti kell 14.25 – 15.40 (5. tund).
Vabaainete esimene tund on kolmapäeval, 18. detsembril kell 14.25-15.45. Joonestamise tund toimub neljapäeval, 19. detsembril kell 14.25 ruumis 202, reedel jääb tund ära.
10. klassi eesti keele ab-kursusest on kohustatud osa võtma kõik õpilased, kellel eesti keele esimene kursus ebaõnnestus.
12. klassi eesti keele ab-kursusele on oodatud abituriendid, kelle õigekirja- ja sõnastusoskus vajab lihvimist.
Meistriklassikursused (olümpiaadideks ettevalmitus) jätkuvad aineõpetajatega kokkulepitud ajal.
Õpetaja K. Orav-Puurand ootab matemaatika ab‑kursusele õpilasi, kel on ainetunnis jäänud mõni teema keeruliseks ja kes soovivad individuaalset juhendamist. Tunnid toimuvad neljapäeviti 5. tunni ajal. Järgmine tund on 9. jaanuaril 2014.
	III perioodi õnnetunnid toimuvad 17.01 (90 min), 24. ja 31. 01 ning 7.02 (90 min).

18. ja 19. detsembril alates kella 13st osalevad 24 õpilast 12.b ja 14 õpilast 12.c klassist Tartu linnavalitsuse tervishoiuosakonna korraldatud koolitusel „Elupäästev esmaabi elluastujatele“. Koolituse viib läbi Sihtasutus Tartu Kiirabi ning see toimub Tartu Kiirabi koolituskeskuses Riia tänav 18.
11.a ja 11.b klassi õpilastel on vastavalt kooli õppekavale kohustus läbida üks tehnoloogiakursus. Valida saab kahe Eesti Maaülikooli kursuse „Veetehnoloogia“ või „Mets ja matemaatika, mets ja füüsika“ (kuraator on vilistlane Juhani Püttsepp) või robootika (kursuse viib läbi õp. S. Oks) kursuse vahel. Kummalegi klassile on ette nähtud kuni 10 kohta kõigile kolmele kursusele. Kursusest on vabastatud matemaatika, informaatika, füüsika või keemia olümpiaadikursustel aktiivselt osalevad õpilased. 12. klasside õpilased, kellel eelmisel aastal jäi tehnoloogiakursus läbimata, tuleb kursusele registreerumiseks võtta ühendust õppealajuhatajaga. Klassijuhatajatel palutakse esitada õppealajuhatajale kursustest osa võtvate õpilaste nimekirjad 20. detsembriks.
	Reedel, 20. detsembril on tundide ajad muudetud, toimuvad kolm esimest tunniplaanijärgset tundi.

1. tund 8.05-8.50
2. tund 9.00-9.45
I söögivahetund 9.45-10.15
3. tund 10.15-11.00
kell 11.00-11.30 klassijuhataja aastalõpupooltund
II söögivahetund 11.30–12.00
Õpilaste jõulupidu algab kell 12.00 võimlas.
Klassijuhatajate pooltunnid toimuvad järgmistes klassiruumides:
10.a - 202	11.a - 105	12.a - 136
10.b - 135	11.b - 102	12.b - 225
10.c - 144	11.c - 206	12.c - 202
10.d - 217	11.d - 139	12.d - 203
10.e - 204	11.e - 220	12.e – 141
Klassijõulupeod toimuvad koduklassides.
Muudatused tunniplaanis
teisipäev, 17.12
10.a	3. tund vene keel kogu klassil õp. L. Titova - 227
10.b	5. tund füüsika õp. M. Reemann - toimub ka 1. tund 135
10.c	4. tund muusika õp. Ü. Keergberg - 220
10.e	4. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo - 228
11.a	3. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220, ära jääb 5. tund
11.e	3. tund ajalugu TÜ praktikant Indrek Pajur - 141
12.a	4. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Pettai - 141
12.b	3. tund matemaatika II perioodi arvestus õp. K. Orav-Puurand - 135
12.d	5. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Pettai - 141
12.e	5. tund jääb ära
kolmapäev, 18.12
10.b	3. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 227
4. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 136
10.d	3. tund ajalugu õp. T. Kreegipuu – 141
4. tund geograafia õp. Ü. Seevri - 227
10.e	3. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
12.b	4. tund jääb ära
PKc5	5. tund jääb ära
neljapäev, 19.12
JO1 (I rühma) 5. tund toimub ruumis 202

reede, 20.12
10.b	2. tund geograafia õp. Ü. Seevri – 107
10.d	3. tund keemia õp. E. Paabo - 217
10.e	1. tund keemia õp. E. Paabo – 217
11.b	1. tund inglise keel õp. M. Hildebrandt – 220
11.c	1. tund inglise keel õp. M. Hildebrandt – 220
11.d	1. tund inglise keel õp. M. Hildebrandt – 220
12.b	2. tund inglise keel õp. M. Hildebrandt – 220
12.c	2. tund inglise keel õp. M. Hildebrandt – 220
12.d	2. tund inglise keel õp. M. Hildebrandt – 220
Teated
	14.-15. detsembril külastas grupp meie õpilasi Sillamäe Vanalinna Kooli. Laupäeval tutvuti Sillamäega, külastati Sillamäe Linnamuuseumi, õhtul viibiti kirjanduslike kangelaste ballil, kus tantsiti vanu ballitantse, suheldi vene õpilastega, ööbiti vene peredes. Laupäeval külastati Narva linna.

Teisipäeval, 17. detsembril räägib ajalooringis maiustuste ajaloo teadur Otto Kubo jõulumaiustustest ja ettevõttest Kalev. Kõik huvilised on oodatud ruumi 141 kell 16.00.
Teisipäeval, 17. detsembril kell 18.00 on kooli aulas matemaatika õhtuõpiku esitlus. Õpiku autorid on kooli vilistlased Juhan Aru ja Kristjan Korjus ning raamatu toimetaja on õpetaja Hele Kiisel.
	Teisipäeval, 17. detsembril kell 17.30 toimub kooli võimlas HTG õpetajate ja Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnike vaheline saalihokivõistlus.

Neljapäeval, 19. detsembril pärast kolmandat tundi toimub auditooriumis viktoriin Imelise Ajaloo detsembrikuu numbri põhjal. Oodatud on kaheliikmelised võistkonnad, valikvastustega küsimustele vastamine võtab aega 10 minutit
Neljapäeval, 19. detsembril kell 15.45 räägib HTG vilistlane Henri Raadi ruumis 107 õppimisvõimalustest Suurbritannias. Oodatud on kõik 11. ja 12. klassi õpilased. 
Kooli jõulupidu korraldav 11.d klass palub 10.a, 10.d, 10.e, 11.b, 11.c, 11.d, 12.a, 12.d ja 12.e klassil jõulupeoraha (igalt inimeselt 50 senti) hiljemalt homseks, 18. detsembriks kantseleisse viia. 
Õpilastel, kes on valmis võimla kaunistamiseks tooma kooli karda, ehteid, kangast vms, palutakse need oma nimesildiga varustatult kantseleisse jätta, pärast pidu saab need ka kantseleist kätte.
	Järgmine infoleht ilmub 20. detsembril.

Olümpiaadid ja võistlused
	22. novembril toimus füüsikaolümpiaadi koolivoor.

10. klass (15 osavõtjat)
1. Eva-Maria Tõnson (10.a)
2. Jonatan Kalmus (10.b)
3. Anton Konovalov (10.a)
11. klass (13 osavõtjat)
1. Hans Daniel Kaimre (11.b)
2. Raul Rinken (11.b)
3. Simmo Saan (11.b)
12. klass (9 osavõtjat)
1. Kaur Kristjuhan (12.b)
2. Kaarel Kree (12.b)
3. Siim Sammul (12.b)
	30. novembril toimus füüsika lahtine võistlus. Meie parimad nooremas rühmas (139 osavõtjat)

1. Eva-Maria Tõnson (10.a)
10. Mirjam Iher (10.b);
vanemas rühmas (75 osavõtjat)
3. Kaarel Kree (12.b)
6. Simmo Saan (11.b)
9. Kaur Kristjuhan (12.b)
	14. detsembril toimus geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor. Gümnaasiumiastmes osales 35 õpilast. Meie kooli parimad:

10. klass
1. Eva Maria Tõnson (10.a)
2. Taur Lillestik (10.c)
3. Karoliine Holter (10.b)
11. klass
1.-2. Hans Daniel Kaimre (11.b)
1.-2. Raul Rinken (11.b)
3. Lembe Kullamaa (11.d)
12. klass
1. Kristiine Aluvee (12.c)
2. Triin Sellis (12.c)
Õpetajad
	Gümnaasiumi riikliku õppekava arenduse töörühma nõupidamisel Haridus- ja Teadusministeeriumis osalevad 17. detsembril alates kella 11st õpetajad S. Kaarna, H. Kiisel, Ü. Seevri, A. Ristikivi ja T. Jürgenstein. Õpetaja T. Niitvägi-Hellamaa on õppetööst eemal kolmapäeval, 18. detsembril.

Kooli aastapäeval andis õpetaja Marcus Hildebrandt Hea Kolleegi taldriku edasi õpetaja Ülli Roostojale. Õnnitleme!
Sport
	Laupäeval, 14. detsembril HTG võimlas toimunud Tartu gümnaasiumide jõuluturniiri harrastajate võrkpallis võitis meie kooli võistkond. Finaalis võideti MHG võistkonda, kolmandaks tuli Kivilinna gümnaasiumi võistkond. Meie võidukas võistkonnas mängisid Kerly Kubri (10.c), Mirjam Võsaste (10.c), Jaanika Unt (11.c), Juudit Kure-Pohhomov (12.a), Nils Holger Sova (11.a), Rasmus Born (11.c), Joosep Järs (12.b) ja Tanel Tomson (12.b). Kokku osales turniiril 6 võistkonda.

Raamatukogu teated
	24. detsembril möödub 170 aastat Lydia Koidula ja 26. detsembril 210 aastat Friedrich Reinhold Kreutzwaldi sünnist. Kooli raamatukogus on nende kirjanike loomingu ülevaatenäitus.

Söökla teated
	Jaanuarikuu toiduraha palume maksta ülekandega hiljemalt 2. jaanuariks 2014. Jaanuarikuu koolitoidu maksumus:

- tava- ja taimetoit 20 päeva x 1.36 eurot = 27.20 eurot,
- poisteports 20 päeva x 1.80 eurot = 36 eurot.
Talonge väljastatakse kantseleist 6. jaanuaril.

