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nVanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00

nKolmapäeval, 15.09 on kõik individuaalõppega
seotud õpetajad oodatud Keeltemajja, Uus 32 (tuba 216).
15.45 omavaheline informatsioon ja praktilised
küsimused
16.30 võimalus lapsevanematel õpetajatega kokku saada
ja küsimusi esitada.
Info Külli 6996 296, Aime 6996 281, Kristel 6996
141

SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

AIVAR SAAR  13.09
JAVIER RIERA SANS  14.09

TIIT KIIK  14.09
TRIINU TAMM  14.09

IRJA TUUS  16.09
TIIA EVARDT  16.09

HELEN HOYER  17.09
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Vanematekogu 9. septembril
nHaridusamet andis tänukirja VHK kunstiõpetajatele
13. graafikatriennaali laste- ja noortenäituse
korraldamise eest (vt. Kunstimaja)
nTäna külastavad VHK-d Taani hariduseksperdid, kes
osalevad taani haridusreformi ettevalmistamises ja keda
huvitab eelkõige poiste ja tüdrukute eraldi õpetamine
ja käeline tegevus.
nMihklipäeva ettevalmistamisest. Kõik sujub.
nÜlevaade kooliaasta algusest. Kuidas on hakkama
saanud uued, noored õpetajad.
nSisekontroll, tundide külastamine.
nHindamise printsiibid ja kriteeriumid, tagasiside
õpetajatele.
nOsakonnajuhatajad esitasid osakondade tööplaanid.
n Stuudiumite planeerimise koosolek
(osakonnajuhatajad) teisipäeval kell 10.00.
nReedel, 1. oktoobril kell 10.00 missa õpetajatele.

nMuudatused kalenderplaanis: Kunstikooli Peterburi-
reis toimub nädal hiljem: 15.-17. oktoober.

3. KLASSI POISTE MEENUTUSI LAULUPEOST

♦ Tänavu toimus 24. Laulupidu. Mina võtsin ka osa. Ma laulsin
mudilaskooris viis laulu. Ootasin väga rongkäiku, kuid ei saanud
sinna minna, sest vihma sadas nii tugevasti. Kõige rohkem meeldis
mulle laul �Koit�. Eriti meeldis mulle ühendkooris laulda, kuna see oli
nii võimas. Ma loodan, et olen ka järgmisel laulupeol. JÜRGEN
RANNAP

♦ Esimesed kaks proovipäeva sadas üldiselt vihma. Aga meie õnneks
tuli vihmavarustus kaasa võtta. Peale proovide oli meil vaba aega.
Vaba aega kasutasme aga laias laastus niisama ringi hulkumiseks ja
putkades käimiseks. Ja mängisime ka. Mina mäletan nii, et kui esimene
proov hakkas, kogunesime ühe posti alla. Siis kui laulma hakkasime,
nägin lavalt, et oli inimesi, kes pealt vaatasid. /.../ Lõpuks, kui algas
kontsert, oli päris uhke vaadata, kuidas paljud inimesed sind pealt
vaatavad. Mina vaatasin kontserti ka, pärast laulmist. Minule meeldis
kontsert väga. PÄÄR-JOONAP KEEDUS

♦ Ma olin väga õnnelik, et ma sain laulupeole minna. Me olime ette
valmistunud rongkäiguks, kuid siis tuli raadiost teade, et see jääb ära.
Ma olin väga kurb, aga tegelikult oli üks väike rongkäik. Kui me
jõudsime Lauluväljakule, oli see paksult rahvast täis. Õnneks leidsime
ühe vaba pingi. Lauldes oli meil uhke tunne. Laulukaarelt oli ilus
vaade. Pärast kui meie koor oli laulnud, läksin ümbruses ringi
vaatama, see tundus nagu turg. Aga kõige rohkem meeldis mulle ikkagi
laulukaare all olla. JOANN GUSTAV ARRO

♦ See oli esimene laulupidu, kus ma ise ka laulsin. Kui lauluväljakul
esimene proov oli, ehmatasin algul ära, sest jube palju rahvast oli.
Arvasin, et eksin ära. Aga õnneks ei eksinud. Laulupidu oli vägev.
Laulukaare all oli väga kihvt ja mõnus laulda ja seal seistes nägin, et
lauluväljak oli paksult rahvast täis. KRISTJAN SVEN KUKK

♦ Mulle meeldis kaare all olla. See oli võimas tunne. Natuke oli kõhe,
sest seal oli nii palju koore. Pealtvaatajaid oli rohkem kui lauljaid.
Esireas olid poliitikud. PEETER MARGUS

nPüha Miikaeli Kolleegium
nLp. individuaalgrupi õpetajad!

Uus 32 välisukse võtmed on Agnesel ja Kristelil. Kõigi
eelduste kohaselt peaks toimima ka nööbisüsteem.
Kõikidel uutel õpetajatel palume pöörduda nööbi
(puutemälu) saamiseks gümnaasiumi valvelauda Leena
poole.

♦ Mul oli täitsa uhke tunne laulupeolaval olla. Veel oli
tore mõelda, et vanemad vaatavad mind telekast ja vanaema
koos mu õega vaatab lausa publiku keskelt mind. Ka
dirigendid olid toredad. HENRI VIIES

♦ Mulle meeldis kõige rohkem �Koitu� laulda ja iga laulu
vahel poistega luurekat mängida ja ma käisin isegi mõnel
atraktsioonil. Vahepeal sadas hästi palju vihma ja paar korda
müristas. Päeva lõpuks olin läbimärg., sest ma ei leidnud
koti põhjast kilejopet üles. Mulle meeldis laulupeol esineda,
see oli lahe. OTT KARRO

AITÄH ÕPETAJA IMBILE, KES NEED TOREDAD
MEENUTUSED TEATAJALE SAATIS!



nPõhikooli PILDISTAMINE toimub 14. ja 15. septembril
gümnaasiumi majas.
Graafikud põhikooli ja algkooli õpetajate tubades seinal.

I perioodi 3. nädal

nESMASPÄEVAL
12.00 XI klassi kogunemine
14.00 X klassi kogunemine
14.50 XII klassi kogunemine
16.15 gümnaasiumi kursuse- ja rühmajuhendajate
kogunemine
17.00 X klassi lastevanemate koosolek
17.30 Dr Ellu Eigi loeng NOORED JA UIMASTID
18.30 XI klassi lastevanemate koosolek

nPILDISTAMINE:
Teisipäeval, 14. septembril

12.30 XII hum
14.30 ÕPETAJAD
15.00 X M
15.30 X K

Kolmapäeval, 15. septembril
8.30 11. K
12.30 12. R
13.30 11. M

nKOLMAPÄEVAL
12. R klass teeb kell 13.00 oma klassis kutsesobivustesti.

nNELJAPÄEVAL
kell 15.30 STUUDIUM - teemaks eksperthinnangud
gümnaasiumis

7. septembril kell 16.00 avati Kullo Lastegaleriis Tallinna
XIII Graafikatriennaali laste- ja noortenäituse
graafikaekspositsioon ja  Tallinna Linnaraamatukogus
Kunstnikuraamatu näitus.
Graafikatriennaal on suur rahvusvaheline kunstisündmus,
mis toimub iga 3 aasta järel. Laste- ja noortenäitus toimus
triennaali raames seekord juba kolmandat korda.
Organiseerimine on keeruline ja pikk tööprotsess, mis kestis
terve aasta enne triennaali algust. Seekord  vedasid
korralduslikku poolt Kevade tn. Tallinna Kunstikool (Riste
Laasberg) ja Vanalinna Hariduskolleegiumi Kunstikool
(REET REIDAK, MARGOT KASK).
Organiseerimistöö eest said nimetatud koolid Tallinna
Haridusameti tänukirja.

nKunstimaja

nMuusikakool
Neljapäeviti kell 17.00 iga nädal ÕPILASKONTSERDID
Muusikamajas

Kõige uhkem on muidugi noorte kunstnike ja õpetajate
tööpanus, millest on võimalik aimu saada, vaadates näitusi.
VHK õpilastest osales kunstnikuraamatu näitusel:

8.T (praegune 9.T) rühmatöö "Mine metsa", juhendaja
Sirje Rohtla
Eksperimentaalköited:
KRISTIINA PORT 9.T
LEENA-MARIA VÄLI 9.T
LIISBET KÄRM 9.T

juhendaja Jaana Jüris
Kunstnikuraamatu preemiat meie kooli ei tulnud, küll aga
mõned graafikapreemiad.
Vanema vanusegrupi graafikapreemiad:

KAIDO KELP "Andestus", litograafia, juhendajad Reet
Reidak ja Jaak Visnap
KAUPO HOLMBERG "Õgard", puulõige, juhendaja
Margot Kask
MAIU NIINESTE "Illustratsioon", litograafia ja kuivnõel,
juhendaja Margot Kask, Jaak Visnap

Noorema vanusegrupi preemia:
SUSANNA HAAVAMÄGI "Liblikas", kuivnõel,
juhendaja Margot Kask

Lisaks osalesid VHK lastest triennaalinäitusel:
LOTTE JÜRJENDAL, HEIGO TOLPA, KRISTAJAN
VOITKA, HANNELE TURU, MARI KÄÄRIK - XII H
litograafiad.
ANASTASIA PARMSON, TRIINE-ANETTE TÄKS,
GRETE PILD - endised VHK-lased; litograafiad.

Kullo Galerii näitus on avatud 7. - 19. septembrini ja
kokkuleppe kohaselt on VHK jt. osalenud koolide õpilastele
näituse vaatamine tasuta.
Linnaraamatukogu köitenäitus on avatud septembrikuu
lõpuni.
On plaanis teha veel triennaali laste ja noortenäituse
kodulehekülg, kus saaks vaadata virtuaalset kataloogi. (Kuna
peale Kullo üüri rahasid ei õnnestunud saada ja auhinnad
osteti era-annetuse eest, võtab otste kokkutõmbamine aega.)

Lisaks veel: minge Vene tn. ðokolaadipoodi! Seal on LIVIA
LIGI maalide näitus (lõpetas VHK kunstiharu  3 aastat
tagasi).

EKA-s on avatud üliõpilaste triennaali näitus, kuraator
ANNELI PORRI (VHK Kunstimaja) ja seal on näha UKU
KÜTTISE ja MINNA HINDI töid (meie lõpetanud).

Häid elamusi!
Reet Reidak

nPõhikool

nGümnaasium

nErakuulutus
Virge juurest saab  METT osta, 70 kr/kilo
Liitrites: 0,5 liitrit - 50 krooni; 0,72 liitrit - 70 krooni
3 liitrit - 300 krooni

Info 6996100; virge@colleduc.ee

nÕpilaskodu
1. septembrist tegutseb Uus tn 32 majas ka õpilaskodu.
Kes soovib vabatahtlikuna selle juures kaasa aidata, palun
pöörduda Kersti või Tiina V poole (6996 110; 6996 111)


