
Vanalinna
Hariduskolleegium

17. 01.  2005

Teataja
nr. 291

nVanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00

JAANUARI ALGUSE SÜNNIPÄEVAD:

LEILI KÜTTNER  1.01
MIKK ÜLEOJA  2.01

ANNE REBANE  4.01
NELE LITVINOVA  9.01
RITA RANDMAA  9.01

ROBERT JÜRJENDAL  10.01
ENE NAEL  13.01

LARISSA TJURINA  15.01

SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

RIIN TERGEM  17.01
REET OOLUP  20.01

TÕNIS KUURME  22.01
ANU AERO  23.01

ELO TOODO-JAKOBS  23.01
PILVE TRAKS  23.01

JUHTIMISKOOLITUS

on reedel, 21. jaanuaril kell 9.00 -
16.00 Muusikamajas

KRISTA MÄGI räägib hindamisest

Ingrid

TÄHELEPANU! Alanud on OMALOOMINGUKONKURSS
Selle aasta TEEMAD: �Aasta ...63� ja �Aasta siis oli��

Ette on antud arv 63 - mõne aastaarvu kaks viimast numbrit. Sajandi, aastatuhande
võib välja mõelda ise. Mõned näited:
63 e.Kr- roomlased vallutasid Palestiina
63 - algavad araablaste vallutused
563 - iiri mungad levitavad ristiusku �otimaal
1463 � verine Rooside sõda Inglismaal
1763 - sündis keele- ja kirjamees Otto Wilhelm Masing
1863 - Edouard Manet shokeerib pariislasi oma maalidega �Olümpia� ja �Eine murul�
1963 - esimese naisena lendab kosmosesse Valentina Tereshkova. Sünnib Tõnu Trubetsky
3063- ?

Mineviku puhul võiks lähtuda kas ajaloosündmustest või tolle ajastu vaimust. Välja
võib pakkuda juhtunud või juhtumata sündmusi, valida vaatepunkte. Kui vaja, võib
alati nõu küsida aineõpetajatelt.
Valides aastaarvu tulevikust, võib lasta fantaasial vabalt lennata.

KIRJANDUSLIKUD loomeleiud esitada Põhikooli õpetajate tuppa 14. veebruariks.
KUNST-FILM-KÄSITÖÖ tuua Kunstimaja õpetajate tuppa 18. veebruariks.
MUUSIKATEOSED esitada 1. veebruariks Muusikakooli kantseleisse. Lindistamine
1. - 4. veebruaril. Kontsert 18. veebruaril kell 15.00 Muusimajas.

Parimaid premeeritakse Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel 23. veebruaril

JÕUDU TÖÖLE!!!

Neljapäeval, 20. jaanuaril
kell 15.30

STUUDIUM
kõikidele õpetajatele

Teema:

"Sookasvatusest"

Vanematekogu 13.01

nOn ilmunud paar meie kontseptsiooni toetavat
raamatut: �Poisid ja tüdrukud õpivad erinevalt� ja
�Lukas�.
nKinnitati Gümnaasiumisse vastuvõtu protseduur. 3.
veebruaril kell 17.00 auditooriumis 9. kl lastevanemate
koosolek gümnaasiumisse vastuvõtu teemal.
nKalender. Algklasside ja põhikooli vastlapäev 8. 02
� uisutamine. 22.02 � PK projektide päev, G kunstide
päev ja uisutamine (kunstiharu sõidab Tartusse
õppekäigule). 21.02 � G projektide päev. 23.02 kell 15.00
EV aastapäeva aktus Estonia kontserdisaalis. 25.02 �
vaba päev.
nOmaloomingukonkursi teemadeks kinnitati �Aasta
...63� ja �Aasta siis oli�� Kontsert 18. veebruaril kell
15.00 Muusikamajas. Kunst (k.a film), kirjandus (k.a
kirjalikud näidendid), muusika.
nOtsustati  teha liikumisprogrammile ettepanek
korraldada kevadel liikumispäev.
nAiakesel uus muusikaõpetaja � EVE PADAR.
nVanematekogu avaldab tänu HELEN POLLILE ilusa
tervikliku jõulukujunduse ja kaartide eest ning kiidab
Kunstimaja õpetajaid, kellel oli detsembris väga palju
tööd, kuid kõigega tuldi suurepäraselt toime
(jõulukujundus, workshopid, laat, näitus RR-s).
nVilistlaste pidu küünlapäeval � laupäeval, 29.
jaanuaril. Kontsert Pühavaimu kirikus kell 18.00,
järgneb pidu MM-s.

nMiikaeli Ühendus



nKehakultuuri õppediivan

nGümnaasium

nRaamatukogu

n 5. veebruaril toimub Reval Hotel Olümpia
Konverentsikeskuses ülimenuka NOORTE HARIDUS- JA
KARJÄÄRIKONVERENTSI 'SINU VÕIMALUSED 2005'
jätkuüritus.
Ees ootab sisukas konverentsipäev viie suurepärase lektori
ja uute ning huvitavate teemadega. Kogemusi ülikooli
astumisest jagavad erinevate kõrgkoolide tudengid,
tööjõuturust ja karjäärist räägib Karin Laur CV-Online?st,
eesmärkide seadmisest Aivar Haller Vain ja Partneritest,
võimalustest oma eluteed kujundada Rein Riisalu TTÜst,
suhtlemisest ja enesekindlusest Anu Virovene EBSst ning
rahaga dzunglis toimetulekust Peeter Koppel Ühispangast.
Osalemistasu on endiselt kõigest 50 krooni ja sisaldab
materjale, kohvipausi ning kosutavat lõunat.
Konverentsiga liitumiseks tuleb õpilasel internetis
registreeruda, ning tasuda seejärel osavõtutasu
pangaülekandega. Samuti on võimalik õpilasi registreerida
kooli poolt.
Täpsem info ja registreerumine www.voimalused.ee.
Jõudu-jaksu soovides,

Lauri Elevant
korraldaja

53 404 137
lauri@2day.ee

P.S. Veel üks võimalus noortel teha teadlikum valik:
Kõigile, kes on huvitatud majandusharidusest või lihtsalt
ülikoolieluga lähemalt tutvumisest. 13. jaanuaril toimub
Estonian Business School�i aulas JUNIOR MANAGE-
MENT SCHOOL�I TUTVUSTUSPÄEV. JMS eesmärgiks on
pakkuda gümnasistidele võimalust tutvuda ülikooli
õppejõudude ja õpetatavate erialadega, et aidata teha
õigemaid valikuid ülikooli sisseastumisel.
Lisainfo http://www.ebs.ee

Gümnaasiumi ja põhikooli raamatukokku on saabunud:

"KODANIKU KÄSIRAAMAT"

Raamat selgitab, kuidas suhelda riigi institutsioonidega,
millised on Eestis elava inimese õigused ja kohustused ning
kuidas erinevates riigiasutustes vajalikke asju ajada saab.
Tulge raamatukokku ja tutvuge!

Ruth

nArvestuste nädala raames toimub 8. veebruaril 11. ja 12.
klasside EKSKURSIOON Soome Fazeri maiustuste tehasesse
ja Kalevala ehetetehasesse. Ekskursioonid on tasuta.
Sõiduraha 500 krooni peab olema makstud 17-ndaks
jaanuariks Mairi kätte.

õp. Irja

VHK GÜMNAASIUMI SAALIHOKITURNIIR

Gümnaasiumi 2.perioodi arvestuste nädalal õnnestus läbi
viia gümnaasiumi klasside vaheline saalihokiturniir.
Osalesid 10.M, 11.K, 11.M, 12.H ja 12.R kahe võistkonnaga.
Ainult noormeeste võistluseks ei saa turniiri lugeda, sest
11.K kasutas ühes mängus väravavahina MIINA
MÄLGANDIT. Võistkonnad olid jaotatud kahte alagruppi.
1.alagrupis võitis 12.H kaks mängu (12.R II võistkonna
8:0 ja 10.M-i 5:4). Kolmandas alagrupimängus oli 10.M
tulemusega 4:2 parem 12.R II võistkonnast. 2. alagrupis
võitis 12.R esindusvõistkond 11.K-d 11:1 ja 11.M-i 7:1.
11.klasside omavahelises heitluses jäi tulemusega 2:0 peale
11.K. Esimeses poolfinaalis oli 12.H selgelt üle 11.K-st
(10:0). Teine poolfinaal oli tasavägisem, 3:0 võiduga
kindlustas endale finaalikoha 12.R esindusvõistkond.
Finaal oli oma nime vääriline. 1.poolaeg jäi 0:0 viiki. Teise
poolaja alguses õnnestus MAANUS PUSKARIL 12.R
(mängisid veel SANDER RIIS, JAAN KIRSS, KARL
TOOMET, IVO POTTSEPP) 1:0 juhtima viia. Kuid see
äratas ka 12.H võistkonna, kolm väravat nii PAUL PIIGILT
kui ROBERT VAIGLALT andsid mängu- ja turniirivõidu
12.H-le. Turniiri resultatiivseim mängija oli 17 väravaga
PAUL PIIK.
12.H võistkonnas mängisid lisaks nimetatutele veel KAIDO
KELP, KRISTJAN VOITKA, KRISTJAN SEIN ja
KRISTOPHER LUIGEND.

Aivar

nPõhikool
nIII perioodi 4. nädal

ESMASPÄEV
Toimuvad kogunemised:
X-XI klassile tuleb IFY esindaja rääkima meie koolile
pakutud stipendiumist (võimalus 50% soodustusega minna
vahetusõpilaseks Ungarisse või Taani)
X-XI klassile: kuulutame välja omaloomingu konkursi
XI klass - eksperthinnangud

Tähelepanu XI klassi õpilased: sellest nädalast saate hakata
sisestama EKSPERTHINNANGUID enda kohta ja samuti
hinnanguid õpetaja kohta.

Muudatus X M tunniplaanis - reedel kell 14.00 toimub
MUUSIKAAJALUGU!

Anu

Esmaspäeval, 17. ja 24. veebruaril on
KLASSIJUHATAJATE TUNNID

Teisipäeval, 18. jaanuaril kell 11.00 Peegelsaalis algkoolile
etendus "JÄRVEVANAKE" - lasteteater Trumm

Alar

nMuusikakool
Neljapäeval, 20. jaanuaril kell 17.00 Muusikamajas
muusikakooli õpilaste KONTSERT



nKroonikat

3.T KLASSI METSASKÄIK

Kõik algas sellega, et osalesime metsakonkursil ja võitsime
reisi Nõvale. Esmaspäeva, 6. detsembri varahommikul
istusime bussi peale ja hakkasime sõitma Nõva poole.
Tegelikult oli bussis ka päris lahe, aga Nõval oli siiski
lahedam!
Kui Nõvale jõudsime, siis panime joped selga, jagunesime
neljaks grupiks ja saime giidid. Ning siis läksid kõik grupid
eri kohtadesse, kes metsa, kes muuseumisse, kes meisterdama
ja kes teisele poole metsa.
Meie grupp läks esimesena metsa. Me oleks äärepealt näinud
hobuseid, kuid nad olid teise talli viidud. Pärast seda läksime
päris metsa sisse ja kuulasime metsakohinat, avasime
südamesilmad, nägime päkapiku maja ning püstkoda. Kui
edasi läksime, nägime üht meest, kes ütles meile: �Lapsed,
otsige üles draakon!� Kõik hakkasid otsima suurt draakonit,
kuid lõpuks leiti üles väike draakon. Siis jätsime onuga
hüvasti ja läksime edasi. Nägime kõige rohkem puid. Ja
puud olidki kõige huvitavamad. Seal oli 100 aasta vanune
puu ja puu, mis oli nagu latern, ning kõige huvitavam puu
oli rähni poolt tehtud. See puu oli ilma kooreta ja kui raagus
oksasid näinud ei oleks, siis oleks arvanud, et see on post.

Pipa
Giid rääkis meile, kuidas metsa kuulata. Ta ütles, et tuleb
oma südamesilmad avada. Mul hakkas väga eriline tunne.
Linnas sellist tunnet ei tunnegi. Seal oli väga värske õhk ja
väga hea oli hingata. Rääkisime Metsaemast ja giid ütles, et
tema on metsaema näinud. Lõpuks panime küünla
Metsaemale oksa peale ja süütasime selle. Laulsime natuke
ja siis läksime edasi. Vahepeal ootas meid aga üllatus - meile
oli küpsetatud pannkooke ja keedetud teed. Söömise ajal
arutasime, milline Metsaema võiks välja näha. Minu arust
ei ole ta uhke. Tal on roheline kleit, millepeal kasvavad
samblad, ja tal on peas lai kübar, mille peal kasvavad lilled.

Hanna
Metsas olevate tiikide peal oli jää. Giid rääkis meile, et seal
tiikide juures olid olnud luiged. Nendel olid pojad, aga
kurb oli see, et inimesed käisid seal ja karjusid ja viskasid
prahti maha. Luigeisa püüdis neile küll vastu hakata, kuid
õnn ei naeratanud, luiged lendasid ära ja pojad surid. Ma
rohkem ei taha sellest rääkida. Metsas ma tundsin, nagu
mina ja puud ja mahakukkunud puud laulaksid ja elaksid
ilus ja energias. Seda tunnet iga päev ei tunne, eriti kui sa
oled linnas kinni olnud ega ole saanud metsas käia. Metsa
giid ütles: �Avage oma südamesilmad ja tunnetage metsa
ilu ja hääli!� Ma proovisin ja pusisin ja siis ma ütlesin
mõttes: Helen, ava kohe oma südamesilmad! ja järsku ma
tundsin, et ma olen tõesti metsas, mitte tolmuses linnas.
Ma tundsin, et olen vaba, mitte kinni linna tolmuses õhus
ja koledas käras.

Helen
Me läksime üle silla. Vesi oli jääs, paljud meie grupist võtsid
kivid ja loopisid seda katki. Minu meelest oli see jää ilus.
Meie giid rääkis, et kadakas on püha puu, ja rääkis meile
sellest loo. Siis hakkasime edasi minema. Kõik tantsisid ja

laulsid, välja arvatud mina ja Johanna. Meie läksime natuke
maad edasi ja rääkisime puudega ja kallistasime neid. Ma
rääkisin Johannale, et kui käisin oma teise sõbrannaga
metsas, siis ta ropendas, ning puud ei tundnud vabadust,
aga kui me Johannaga olime, siis oli meil niisugune tunne,
et puud tunnevad vabadust. Kui me edasi läksime, siis
kuulsime ronki. Rongal on tugev ja vägev hääl.

Raahel
Metsas oli väga tore, kuna enamus rääkis vaikselt või ei
rääkinud üldse ja nii võisid ette kujutada kõike. Seal tundus,
nagu oleksid kõikjal metshaldjad ja nad laulaksid sulle väga
ilusaid laule. Kui sa puud kallistasid, andis ta sulle väga
palju energiat ja sa oleksid nagu endale sõbra saanud.
Muuseumis näidati meile rehielamut ja rehealust. Kui
rehielamus pandi küünal põlema, siis tundus, nagu oleksid
vanas ajas.

Johanna
Meie grupp läks kõigepealt majja meisterdama. See oli mu
unistuste maja. Maja oli puust. Seal oli kõik nii nagu mina
oleks selle ära ostnud ja endale mugavaks teinud. Seal olid
ka head õpetajad. Me meisterdasime seal jõulukaarte ja
ilusaid päkapikke, ka kotte ja linde. Kotid ja linnud panime
kuuseokste peale. Aga siis tuli järgmine grupp, kuid me
saime siiski oma töö lõpetada. Järgmine koht oli muuseum.
seal me olime kahes toas. Esimeses toas olid pastlad, ahi,
sööginõud, leivakauss ja saiakauss. Me saime neid katsuda.
Pastlad olid kuivad ja et neid kasutada, pidi neid kuu aega
vees hoidma.

Ella
Muuseumis näidati meile asju, mida kasutati vanasti. Eriti
jäid mulle meelde leiva ja saia tünn. Eraldi tünnid olid
sellepärast, et leivatainast pidi laskme hapuks minna, kuid
saiatainast mitte. Pealegi ühineksid siis maitsed ja hapu sai
pole kõige parem.. Siis läksime meisterdama. Mina
meisterdasin puuhalu peale kuuseokstele punase kõhuga
leevikese.

Anna Kristin
Kui üks tädi meile pannkooke jagas, siis oli seal üks naljakas
onu, kes rääkis, et pohlalehe moos on parem kui Kinder
Bueno. Kõik aga vaidlesid talle vastu, et Kinder Bueno on
palju parem. See oli supernaljakas vaidlemine ja see ei
lõppenud ära

Lotte
Ma olen terve oma elu sünnist saati metsas elanud. Ja nüüd,
kui ma sinna metsa pääsesin, oli mu terve keha nii õnnelik.
See oli nii mõnus õhk, mis seal metsas oli. Minu jaoks oli
see imeline, kui me klassiõe Heleniga panime väikestele
kuuskedele oksi toeks, sest nad oli pikali kukkunud. Kõik
puud rääkisid minuga. Ma oleks nagu tunnetanud, et nad
ütlevad: �Meil on külm!� Hoia suu kinni, kuid kõrvad ja
silmad lahti!

Pauliine
Hea tunne on mul siiamaani, et me üldse osalesime sellel
konkursil ja hea tunne on ka see, mis ma metsast sain. Ma
olen peale seda käiku tihti mõelnud, et miks me sealt ära
pidime tulema, kuid siis ma mõtlen, et järgmisel aastal me
võime jälle võita.
Marta


