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nVanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00

SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD
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GERLE VARU 16.02
RUTH DUREJKO 20.02

nVaadati läbi 2005. a eelarve. Majandada tuleb sel
aastal väga ökonoomselt.

nJuhtimiskoolituse lõputöö. Kokku peaksid eri tööd
andma tervikliku VHK-teemalise monograafia.
Raamatu esmaseks sihtgrupiks peaksid olema
lapsevanemad, teises järjekorras haridustegelased ja
poliitikud. Aluseks peab olema teoreetiline
konstruktsioon, et vältida eklektilisust. 3. märtsil toimub
järjekordne juhtimiskoolitus, kus Ülo Vooglaid esitab
teoreetilise aluse ja seejärel jagatakse ära teemad.

nVanematekogu tänab vene keele päeva korraldanud
õpetajaid ja seal esinenud õpilasi. Samas leiti, et Vene
Kultuurikeskus ei ole VHK ürituste jaoks sobiv koht
oma kõleda atmosfääri ja silmatorkava nõukogude
sümboolikaga.

Vanematekogu 10. veebruaril

7. VHK LAULUFESTIVAL MUUSIKAMAJAS!

E 14. märtsil 18.00 Muusikamaja Laulustuudio kontsert

K 16. märtsil 11.00 Aiakese 6-aastaste rühm ja �külalis-
mudilased�.

N 17. märtsil 17.00 gümnasistid ja VIII - IX klass

R 18. märtsil 10.00 algkooli I-III klass (klassikaaslased
tulevad kuulama) 13.00 IV-VII klass.

17.00 helilooja MÄRT HUNDI laulude kontsert ja juubeli
tähistamine.

NB! Osavõtust teatada Muusikamajja hiljemalt 10. märtsiks.
(Kohapeal tuleb täita registreerimisleht.)
Otsi endale 1 laul ja pöördu abi saamiseks julgesti oma
muusika- või kooriõpetaja poole. Sõltuvalt osavõtjate arvust
võivad kellaajad muutuda.

Lõppkontsert aprilli esimesel nädalal.

Eriauhinnad:
• uutele omaloomingulistele lauludele
• saateansamblitele (pillid)
• vanamuusika- ja rahvalaulu esitustele
• pereansamblitele
• parimatele Märt Hundi loomingu esitajatele

KONTSERT

Omaloomingu konkursi muusikapalade kontsert
toimub 18. veebruaril kell 15.00 Muusikamajas.

Tulge kuulama!

STUUDIUM

Neljapäeval, 17. veebruaril kell 15.30.
Teemaks poiste ja tüdrukute erinev
õppekorraldus. Aju sooline eripära.

nKogunemised valentinipäeval, 14. veebruaril
11.00 algkool peegelsaalis
12.00 7.-9. klass peegelsaalis
14.00 5.-6. klass Muusikamajas
21. veebruaril on kogunemised tavalistel aegadel.

n Tähelepanu 9. klass!
Gümnaasiumi sisseastumise üldkatsed toimuvad
15. veebruaril 10.00-13.00.
Tunde 9. klassile hommikul ei toimu, peale kella 13.00
lähevad tunnid edasi.
Keelteharu ja reaalharu erialakatsed toimuvad
üldkatsega samal ajal 15. veebruaril.

Kunstikooli erialakatsed toimuvad 16. ja 17.
veebruaril kunstikooli tundide ajal.
NB! Katsed toimuvad koduklassides.

n  EELTEATED

Lahtiste uste päev Põhikoolis!
Esmaspäeval, 21. veebruaril ootame kõiki vanemaid
põhikooli tunde külastama!
8.20 - 9.00 hommikukohv põhikooli sööklas.
9.05-14.45 tundide külastamine.

Projektipäev!
22. veebruaril on põhikoolis (5-9 klass) projektipäev.
Tunde sellel päeval ei toimu.

nPõhikool



nMuusikamaja
n 14. veebruaril kell 14.00 Muusikamajas V-VI klasside
kogunemisel esineb Kiili kunstide kooli vanamuusika-
ansambel!
n 18. veebruaril kell 15.00 toimub Muusikamajas
omaloomingukonkursi lõppkontsert

n 17. veebruaril kell 17.00 Muusikamajas muusikakooli
õpilaste kontsert (iseseisvalt õpitud palad).
Kell 18.00 Muusikamajas muusikakooli õpilaste kontsert
(keelpillid).

n EELTEADE
9. märtsil kell 12.00 toimub Muusikamajas konsert 3.-9.
klassis õppivatele Muusikakooli lastele.

nMuusikakool

nGümnaasium
IV perioodi 1. nädal

nEsmaspäev, 14. veebruar
Kogunemistel kell 12.00 ja 14.00 räägib Tiia Kalju Jaapanist.
Kell 16.15 klassijuhatajate kogunemine.

nTeisipäev, 15. veebruar
Valentinipäevakirjade kirjutajate etteasted auditooriumis kell
10.30.

nKolmapäeval, 16. veebruar
Kell 15.30 õppenõukogu.

nNeljapäeval, 17. veebruar
Stuudium (vt. eraldi kuulutust)

KUNSTIDE PÄEV

NB! Kõik Gümnaasiumi õpilased! 22. veebruaril
toimub KUNSTIDE PÄEV, kus osalemine läheb
arvesse kunstiajaloo kursusel. Igaühel on võimalus
osaleda erinevatel lühikursustel:

• disain (papist täismõõdus mööblieseme
teostamine),
• keraamika (keraamilisest savist 3-tooniga
karjasevile valmistamine),
• puutöökursus (puidust pärlite valmistamine),
• sepatöö (kaelaehte valmistamine),
• joonistamine (figuuri joonistamine modelli järgi),
• maalimine (kaasaegsete luuletekstide ainetel
akvarelltehnikas maalimine, kasutades erinevaid
meediume; miniatuursete maalide valmistamine
(akrüül, guass)),
• teatrikunst (maketi valmistamine teemal  �Minu
ruum�),
• metallitöö (vasest pisivormide valmistamine),
• loeng filmikunsti ajaloost (II maailmasõja
järgne aeg),

Registreerumine Mairi juures: Osalejate arv
ühes ateljees on piiratud. Olge kärmed!

nNB! XII klass
Kunstiajaloo (kirjalikud) arvestused toimuvad:
XII humanitaarklassile - neljapäeval, kell 14.50
XII reaalklassile - reedel, kell 14.00

n 21. VEEBRUARIL TOIMUB UURIMUSTE
KAITSMINE. Valmis tööd tuleb tuua kooli hiljemalt 17.
veebruaril.

Kooli koduleheküljelt, gümnaasiumi juurest õppematerjalide
kaustast leiate vajalikud juhendid kaitsmise ja retsensiooni
kirjutamise kohta.

nXII humanitaar - info ühiskonnaõpetuse kursuse
arvestuslike tööde kohta leiate samast (www.vhk.ee/
gümnaas ium/õppemater j a l/ühi skonnaõpetus/
ühiskonnaõpetuse kursus: arvestuslike tööde nõuded...)

nKunstimaja
9. veebruaril toimus Tallinna Kunstikoolis Tallinna koolide
kunstiõpetuse ainevõistluse lõpetamine. Meie
kunstikoolist osalesid VILLEM ROOTALU (8. klass) ja
ANNABEL VARDJA (11. klass). Ülesanne koosnes
kodusest ja kohapeal tehtavast osast. Kunstimaja õnnitleb
VILLEM ROOTALU, keda tunnustati koduse töö eest.
Suur aitäh mõlemale osavõtjale!

Võistlust korraldasid Tallinna kunstiõpetajate ainesektsioon,
MTÜ Kunstihariduse Ühing ja Tallinna Õpetajate Maja.

Risto

VABARIIGI AASTAPÄEVA AKTUS!

Eesti Vabariigi aastapäeva pidulik aktus toimub
Estonia Kontserdisaalis 23. veebruaril kell 15.00.

11. veebruaril kell 13.21 lõigati läbi lint üldosakonna
kauaoodatud vesikloseti ukse ees. Peeti pidulik kõne,
meeleolu oli ülev, pakuti kohvi, kompvekke ja viinamarju.
Vanade aegade meenutuseks leidis uues klosetis museaalse
objektina oma koha ka ämber.

nPidulik pisisündmus

ÕNNITLUSED!

Õnnitleme õpetaja SIRJE ROHTLAT ja
moeringi 7. ja 8. klassi tüdrukuid ja poisse,

noori moeloojaid ja mannekeene, kes
ülelinnalisel moekonkursil edukalt esinesid

ja pääsesid edasi finaali. Hoiame neile jätkuvalt
pöialt! Lõppvoor toimub märtsis!



nKroonikat
�Mu õmblus ei pea!�, �Kellelgi juuksegeeli on?�, �Juba meie
kord!� - niisuguseid hüüdeid kostis Kanutiaia noortemajas
moeshow �Sedamoodi 2005� eelvoorus, riietusruumist,
mille olid hõivanud Vanalinna Hariduskolleegiumi 7. ja 8.
klassi noored moeloojad. Aga kuidas see kõik siis õigupoolest
algas?

Kui moehuvilistest grupp koos, algas pikk kaalutlemis-
periood. Seekordseks teemaks oli �Innovatsioon� � meie
ülesandeks jäi seda tõlgendada. Virnade viisi Vogue�i ja
paaride viisi silmi nendest inspiratsiooni ammutamas -
niisugune pilt avanes käsitööklassist möödujaile. Pärast
külastust Moekateedrisse hakkasid ka ideed võrsuma.
Kavandeid sai kritseldatud igasugusele vabale pinnale juhul
kui ideede tulv jäi paberil tuhmiks. Kollektsioon sai musta-
valge-hõbedase kirju, materjalidest triumfeeris traat tehes
meie trumpkostüümiks massiivse hõbe-traat seeliku.

Püüdsime edastada mõtet � me võime muuta moodi,
muutmata endid. Olles avastanud selle hädavajaliku �miski�
jäi üle vaid näpud tööle panna! Kust nõel läbi ei läinud ajas
asja ära ka haaknõel (siin-seal oli abimeheks ka hõbedane
spray). Siblitud-sagitud sai võrdlemisi palju ja kui esinemise
moment käes (ja iga niidiots omal kohal), paar
rahunemishingetõmmetki tehtud, sai lavale mindud.

Muusika algustoonidel jooksis närvikõdi üle keha, kui juba
pro�ektoririvi silmist pimedaks lõi ja riietusruum selja taha
jäi, kasvas ka enesekindlus. Kui publiku ovatsioonid üle saali
kõlasid jooksis rahulolujudin üle selja - ära tegime!

2 päeva hiljem olles ära kuulanud �ürii arvamuse premeeriti
meid lõppvooru nominentideks. Nüüd jääb üle vaid pöidlad
tugevasti pihku suruda ja loota, et järsku suudame ka seal
oma kollektsiooniga silma paista ja meelde jääda. Kui see ei
õnnestu, ei tähenda see meie jaoks veel moeloomingu surma,
vahva kogemus ikkagi juures ja võistlusredelil päris viimasele
pulgale ka ju ei jäänud!

Gertrud Talvik Gümnaasiumi reis seitsme maa ja mere taha,
kommimaale...

Noored moeloojad

Mis läinud, see läinud?

Möödunud nädala ööl vastu neljapäeva külastasid
keraamika- ja metallikoja �Eriti südamliku toa� näitusmüüki
omapärased külalised � VARGAD. Nad näitasid üles suurt
huvi meie tööde vastu ning otsustasid suurema osa
metallikoja töödest endale edaspidiseks kasutamiseks võtta.
Näitusel oli asju nii müügiks kui ka neid, mis olid tehtud
kallitele inimestele kingitusteks. Kindlasti paljud meie kooli
õpilased teavad, millist väärtust omab üks enda tehtud asi
ja et selle tegelik hind ei peitu mitte materiaalsuses, vaid
just sinna pandud emotsioonides. Seega kutsume üles kõiki
olema valvsad ning hoolitsema enda ja sõprade armsate
asjade eest � et keegi teine ei peaks läbi elama sarnast õnnetut
juhtumit.

12. reaali õnnetud soss-sepad

nPaha lugu


