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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD
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TIINA TURP  24.01
MAE KIVILO-ROHUMAA  24.01

URVE KÜLV  25.01
GALINA JELISEJENKOVA  25.01

nTänud

n PEAPIISKOP PETER ZURBRIGGEN tänab
südamest Püha Miikaeli poistekoori ja dirigente imelise
ja liigutava jõulukontserdi eest 25. detsembril Peeter-
Pauli Katedraalis.
“Olen teadlik ohvrist, mille poisid ja nende perekonnad
tõid, tulles jõulupüha õhtul kirikusse kontserti andma.
Mulle tuli meelde mu noorusaeg kodulinnas Brigis, kui
laulsin ja mängisin kolledþi orkestris.
Poiste osalemine oli kaunis kingitus, nii nagu vaesed
karjused ja Idamaa targad tõid äsjasündinud Kristust
imetlema tulles kaasa kingitusi.
Üks väärtuslikumaid kinke, mida me saame teha, on
aeg, mida me pühendame inimestele, keda armastame.”

nArmsad kolleegid ja õpilased! Tänan südamest
järeljuubeli üllatuse eest! Herzlichen Dank!

LEILI KÜTTNER

Neljapäeval, 27. jaanuaril kell 15.00*

STUUDIUM

Osalema on palutud programmijuhid ja
ainesektsioonide esimehed:

Koolimuusika - IMBI
Koorid - AIVE
Muusikateooria - AILI
Pilliõpe - PEETER
Kooli kunstiõpetus - ANU J
Kunstikool - RISTO
Ringid - JAANA
Töökojad - TIINA N
Loodusteadused - TIIA, IRJA, MARIS
Reaalained - HELEN, REET
Inglise keel - PIRET, KADRI
Prantsuse keel - TIINA N-H
Saksa keel - TIINA M
Vene keel - NADEZDA
Ajalugu - ILVAR
Kristlik kasvatus - TIINA N, PIRET K
Emakeel - KRISTA
Algõpetus - KRISTEL, PIRET K

*Kellel on sel ajal tund, siis see asendatakse

Vanematekogu 20.01

nTaize-reis kevadvaheajal. Sel aastal langeb vaheaeg
ülestõusmispühadega kokku. Eelkõige võiksid minna
noored õpetajad ja 11.-12. klassi gümnasistid.

nKalender.
Tuhkapäeva teenistused 9. veebruaril (kolmapäev).
Liikumispäev. Otsustati liikumisprogrammiga läbi
rääkida, kas sel kevadel jõuaks teha.
Ekskursioonipäevad 1. � 2. juuni.

nAinesektsioonide töö osakaal kooli juhtimises peaks
suurenema. Otsustati, et  järgmise nädala stuudiumi
ajal toimub ainsektsiooni esimeeste koosolek.

n Arutati koostöövõimalusi Kose Sanatoorse
Metsakooliga, näiteks vabaõhutundide pidamiseks
metsakoolis või algklassilaste suvelaagrite
korraldamiseks.

nGümnaasiumi hoone projektiks on lõpuks
eraldatud raha. Kersti on teinud põhjaliku
koondülevaate majade ajaloost (varaseimad teated 13.
sajandist!), mis peaks ka kodulehele jõudma. Kuna
kinnistu on tervikuna muinsuskaitse all, tohib ehitada
ainult sinna, kus on olnud kunagi hoone. Võimalik
on välja ehitada administratiivruumideks pööning ja
abiruumidena kasutusele võtta ka suurema osa keldreid.

Laupäeval, 29. jaanuaril kell 18.00

KÜÜNLAPÄEVA KONTSERT
Pühavaimu kirikus

Esinevad VHK koorid ja orkester
Pärast seda

VILISTLASTE JA ÕPETAJATE PIDU
Muusikamajas

Peo lõpp kell 23.30.
Osavõtutasu 50 krooni.



nPõhikool

n VASTLAPÄEV. NB! Muutus vastlapäeva aeg!
Vastlapäev toimub esmaspäeval, 7. veebruaril Premia
jäähallis (Rocca al Mares)
Põhikoolis (1.-9. klassini) sellel päeval ainetunde ei toimu.

Uisutamine järgmise graafiku alusel
9.00 5.P, 5.T ja 6.P
10.00 1.-2. klassid
11.00 8.-9. klassid
12.00 3.-4. klassid
13.00 7.P, 7.T ja 6.T

Kohal olla vähemalt 20 minutit varem, et täistunniks saaks
minna jääle.
Peale uisutamist saab kuuma teed ja vastlakuklit.
Jääle pääseb ja uiske saab pileti esitamisel, mis tuleb osta
klassijuhataja käest hiljemalt neljapäeval, 3. veebruaril.

Piletihinnad on järgmised:
1) õpilastel, kes tulevad oma uiskudega, on jääpilet 20 krooni
(1.-6. klass) ja 25 krooni (7.-9. klass)
2) õpilastel, kes laenutavad uisud sealt,  on tasu kokku (uisud
+ jää) 30 krooni (1.-6. klass) ja 40 krooni (7. - 9. klass)

nKOGUNEMISED JA KLASSIJUHATAJATUNNID:
24. jaanuar - klassijuhatajatunnid
31. jaanuar - kogunemised
7. veebruaril - uisutamine
9. veebruaril (kolmapäev) - tuhkapäeva teenistused

n3. veebruaril kell 17.00 toimub INFOTUND  Põhikooli
IX klasside õpilastele ja nende vanematele VHK
Gümnaasiumi valikute ja sisseastumiskatsete kohta (Vene
22 auditooriumis II korrusel).

nKeeltemaja

Keeltemajja (Uus tn 32) on saabunud uued postkastid!
Kõikidele inglise ja prantsuse keele õpetajatele (kaasaarvatud
eriala) saab nüüdsest Uus 32 õpetajate toa juurde jätta teateid,
kodus tehtud töid jms. Oma postkastid on ka teistel, kelle
tegevus toimub Uuel tänaval (individuaalõpe, õpilaskodu,
Aiakese eelkoolirühm, Miikaeli Ühendus, muusikakooli
õpetajad).

Aime

nGümnaasium

III PERIOODI 5. NÄDAL

nHead õpetajad!
Sel laupäeval, 29. jaanuaril toimub VILISTLASTE PIDU.
Te kõik olete oodatud!
Täpsem info lk 1 ja kooli koduleheküljel.

nTähelepanu XI ja XII klass!

UURIMUSTE KAITSMINE toimub kahel päeval: esimene
päev on arvestuste nädalal (konkreetne päev veel täpsustub)
ja teine konverentsipäeval, 21. veebruaril.

nXI klass - palun sisestada EKSPERTHINNANGUD!

nKellel huvi IFY stipendiumi taotleda, palun oma soovist
teada anda Anule või Urmole.

Anu

n 10. veebruaril toimub 11. klassidel ÕPPEREIS
Raplamaale. Reisi maksumus 50 krooni ja raha tuua
hiljemalt 1. veebruariks gümnaasiumi sekretäri kätte.

õp. Irja

nTAIZE
Koostame esialgset Taizesse sõita soovijate nimekirja. Palun
pange end kirja Mairi juures. Praeguste plaanide kohaselt
toimuks sõit koolivaheajal, 20. - 27. märtsini, mis on ühtlasi
ka Suur Nädal, st tänavu on ülestõusmispühad just sellel
nädal.

nMuusikakool

n 27. jaanuaril kell 17.00 Muusikamajas VHK
Muusikakooli tutvustav KONTSERT ETTEVALMISTUS-
KLASSIDELE

n26.-28. jaanuaril LEHESTLUGEMISE ARVESTUSED
(pärast tundide lõppu)

KÄIMAS ON

OMALOOMINGUKONKURSS

TEEMAD: �Aasta ...63� ja �Aasta siis oli��

Ette on antud aastaarvu kaks viimast numbrit (63).
Sajandi, aastatuhande võib välja mõelda ise (pikem  seletus
eelmises Teatajas ja kooli kodulehel).

KIRJANDUSLIKUD loomeleiud esitada Põhikooli
õpetajate tuppa 14. veebruariks.

KUNST-FILM-KÄSITÖÖ-ARVUTIMÄNGUD jm 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!!!

nHoolekogu
Hoolekogu selle aasta esimene kokkusaamine on
esmaspäeval, 24. jaanuaril kell 17.00 Gümnaasiumi
raamatukogus.

Tiina


