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Koolipere õnnitleb
õpetaja Ene Nõlvak-Donohoed poja Toomas Sean`i sünni puhul.
Juhtkond tänab
õpetajaid Danica Kubi, Ülli Roostojat, Külli Rootsit, Katrin Ojaveeri, Margit Parki ja Anne Tartut, hr. Marcus Dentonit ning Ene ja Sean Donohoe'd  inglise keele kõnevõistluse läbiviimise ja korraldamise eest;
	Õpilaskogu fantaasiapäeva korral-damise eest koolis.
Õppetöö
Muudatus tunniplaanis
Neljapäeval, 24. jaanuaril 
12.a	5.-6. tund bioloogia õp. S. Kaarna – 225
Õpilased
	Teisipäeval, 15. jaanuaril toimus ajaloo-olümpiaadi koolivoor, mille tulemuste põhjal pääsesid edasi linnavooru:


Teema: Eesti Vabariik 1918-1940
1. Indrek Mäe 11.b
2. Tanel Ojalill 12.e
3. Priit Lille 11.b
4. Jüri Lillemets 11.e
5. Mihkel Sarv 11.b
6. Kristjan Kaljusaar 11.d
Teema: 19. sajandi rahvuslik liikumine Euroopas ja Eestis
1. Helena Kisand 10.c
2. Agu Bleive 10.d
3. Helge Lilleorg 11.d
4. Kärt Salumaa 12.d
5. Triinu Rauk 12.e
6. Lembi Anepaio 10.e
7. Kertu Rauk 12.e

Teema: Kultuur pärast Teist maailmasõda
1. Ants Siim 11.d
2. Heleen Jääger 12.d
3. Rene Tampel 12.e
4. Heili Hein 11.d
5. Mihkel Liiber 12.d
6. Julia Horeva 10.c
7. Evelin Orgmets 12.e
Palume eelpool nimetatud õpilastel ühendust võtta oma ajaloo õpetajaga, et
saada edasisi juhiseid linnavooruks ettevalmistuste tegemisel.
	Riigikohtu 88. sünnipäeva kaasuskonkursil sai 1. koha 12.e klassi õpilane Birgit Selge.

	17. jaanuaril toimus Tartu Kivilinna Gümnaasiumis Tartu koolinoorte mälumängu sarja II voor. Meie koolist oli kohal 2 võistkonda ja tulemused olid järgmised:

I koha saavutas 34 punktiga võistkond koosseisus: Ants Siim (11.d), Kaarel Siim (11.b), Janar Saks (11.b) ja Andreas Joamets (Miina Härma G.); 
II koha saavutas 33 punktiga võistkond koosseisus: Juhan Valge, Jüri Mälberg, Tõnis Tasa ja Priit Lille (kõik 11.b klassist).
	17. jaanuaril toimus meie koolis arvult juba viies inglise keele kõnevõistlus, millest võttis osa 23 kõnelejat. Arvukal kuulajaskonnal, kes auditooriumisse kogunenud oli, ei tulnud selgi aastal pettuda. Kõned pakkusid kaasamõtlemisainet - nii mõnelgi korral kostis saalist naeru, esitati küsimusi ja saadi väga tabavaid vastuseid. Üritust austas oma kohalviibimisega Iiri suursaadik hr. Noel Kilkenny abikaasaga. 

Tänavusel kõnevõistlusel arutleti enim järgmistel teemadel:
	George W. Bush on teinud maailma paremaks

Eestis peaks valimisõigus algama 16. eluaastast
Kuiv seadus päästaks eestlaste tervise
Kõnevõistluse žürii, kuhu kuulusid meie kooli inglise keele õpetajad, Iiri suursaadik hr. Noel Kilkenny ning välishindaja hr. Marcus Denton otsustas välja anda järgmised auhinnad: 
1. koht: Karmen Kütt  10.b 
2.-3. koht: Gea Lepik 12.b/ Kristjan Kaljusaar11.d
Suursaadiku auhind: Karmen Kütt 10.b
Eriauhind: (most humorous approach): Rudolph Bichele 12.c
Eriauhind: (most passionate speaker):  Ülo Leppik 11.d
Eriauhind: (unusually good use of sarcasm): Enno Kirsimäe 11.d
Eriauhind: (good recovery): Maksim Buldakov 11. b
Täname kõiki kõnelejaid, heatahtlikku publikut ning kohtumiseni järgmisel kõne-võistlusel.
Teated
	Täna, kell 15.45 toimub füüsika klassis (213) Stockholmi Kõrgema Majanduskooli Riias tutvustus. Ole kohal!

	Kooli võõrkeelte nädal toimub 21.-25. jaanuaril. Jälgige informatsiooni õpilaste infostendil ning küsige oma aineõpetajatelt lisa!
	22. jaanuaril kell 15.30 on laiendatud juhtkonna nõupidamine. Arutatakse 10. klassidesse vastuvõtu korda, õppeaasta lõpus sisehindamise aruande esitamise, täiendkoolituse ja õppevahendite konkursiga seondu-vaid küsimusi.

TÜ majandusteaduskonna makro-ökonoomika professori Raul Eametsa loeng ”Eesti rahasüsteem: Kas euroga või eurota?” toimub neljapäeval, 24. jaanuaril algusega kell 14.00 auditooriumis (221). Oodatud on kõik huvilised!
Neljapäeval, 24. jaanuaril algusega kell 15.45 toimub õppenõukogu. Päevakorras eksamivalikute kinnitamine (nii riigi- kui ka koolieksamid).
25. jaanuaril algusega kell 14.05 toimuvad karjääriplaneerimise tunnid PRIA-s (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet), Narva mnt. 3. Huvilistel on võimalik liituda õppekäiguga. Osavõtuks palun registreeruda 22. jaanuariks psühholoog Kaia Raigi juures.
	11.a ja 11.b klassi Eesti Maaülikooli tehnoloogiakursusi tutvustava praktikumi esimene loeng „Kuidas taimede keel mõjutab kliimat?” toimub teisipäeval, 12. veebruaril kell 15.30 ruumis 225. Lektor – EMÜ professor Ülo Niinemets.
	Tartu Keskkonnahariduse Keskus ja Eesti Metsatööstuse Liit tänavad metsaplakati konkursi tublimaid osavõtjaid, sealhulgas Liina Lepikut (11.c).
Õpilased, kes tellisid aastapäevaballi pilte, saavad need kätte huvijuhi käest kolmapäeval, 23. jaanuaril.
28. jaanuaril toimub kooli hoolekogu koosolek. Arutatakse õpilaste õppeedukusega seonduvat ja konkursitingimusi toitlustus-operaatori leidmiseks alates 1. septembrist 2008.
Esmaspäeval, 28. jaanuaril peab Tallinna Kiirabijaama arst Mare Liiger meie kooli 10. klasside õpilastele auditooriumis loengu narkootikumide mõjust inim-organismile:
5.-6. tunni ajal toimub loeng 10.b, 10.c, 10.d klassi õpilastele;
7.-8. tunni ajal toimub loeng 10.a ja 10.e klassi õpilastele.
	12. klasside õpilastel, kes soovivad kevadel lisaks riigieksamitele ka koolieksameid sooritada,  palun kontrollida eksamivalikut klassijuhataja juures. Koolieksamite valik kinnitatakse õppenõukogus 24. jaanuaril.
	Kooli kõnevõistlus toimub 28. jaanuaril algusega kell 16.00 auditooriumis. Osalejad peavad ennast kirja panema oma eesti keele õpetaja juures. Vabal teemal kodus ettevalmistatud kõne pikkus on  3 - 5 minutit.

Kooli raamatukogus saab  tutvuda õpetaja Priidu Beieri uue luulekoguga  "Saatmata kirjad".
29. jaanuaril kell 16.00 toimub auditooriumis HTG mälumängu-sarja III osavõistlus. Osaleda võivad 4-liikmelised võistkonnad kõikidest klassidest. Soovitatav on tulla sama võistkonnaga, millega tuldi eelmine kord.
	Meeldetuletus õpilastele
Garderoob ei ole mõeldud toidunõude, kohvitermoste ja muu taolise hoidmiseks. 15. jaanuari seisuga koristati rõivistust ära kõik sinna laokile jäetud mittevajalikud asjad. Edasiste arusaamatuste vältimiseks palume hoida isiklikke asju kapis luku taga.
	Tähelepanu!
Mööbli ümbertõstmine koolis tuleb kindlasti eelnevalt huvijuhiga kooskõlastada.
	Veebruarikuu koolitoidu maksu-mus: tava- ja taimetoit 20x18.-=360.-, poisteports 20x25.-=500.-. 
Kui õpilane arvestuste nädalal ei söö (11.-15.02), on 15 toidupäeva (15x18.-=270.-, poisteports 15x25.-=375.-). 
25. veebruar on spordipäev. 
Veebruari toiduraha palume maksta ülekandega hiljemalt 28. jaanuariks. Talonge väljastatakse kantseleist 30. ja 31. jaanuaril.



