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nVanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00

SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD

HELEN POLL 12.04
MEELIKA HAINSOO 12.04

JUTA KRANNA 16.04
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Vanematekogu 7.04

Kalender:
n2005/2006 õppeaasta. Arutati võimalust minna ka
põhikoolis teatud ainetes (ajalugu, geograafia) üle
perioodsüsteemile. Kuna II poolaasta on pikem kui I,
siis tuleks I poolaasta tunnistused anda jaanuari lõpus.
Otsustati mängida läbi erinevad variandid, et teha
kindlaks, kas tunniplaani tegemine on võimalik.
nOtsustati, et gümnaasiumi uus õppeaasta algab 29.
augustil. See võimaldab veebruaris vabariigi aastapäeva
nädalal teha projektide nädala.
nTrialogos toimub 26. september � 5. oktoober.
Mihklipäeva kontsert ja vastuvõtt 29. septembril.
nMailaat toimub 7. mail ja kunstioksjon 12. mail.
nIngrid andis ülevaate Soome koolisüsteemist. Enne
Soome koolidega tutvuma minemist tuleks end kurssi
viia. Üks võimalik aeg oleks 18.-19. mai.

NOORE ÕPETLASE STIPENDIUM

Noore õpetlase stipendium on stipendiumiprogramm,
mille eesmärgiks on toetada andekaid Eesti
keskkoolilõpetajaid bakalaureusekraadi omandamisel
tunnustatud välisülikoolides.

Taotlema oodatakse kõiki, kes:
• on vastu võetud akadeemiliselt tunnustatud
Euroopa või Põhja-Ameerika ülikooli;
• asuvad 2005. aasta sügisel välisülikoolis õppima
bakalaureuse tasemele vastava õppe esimese kursuse
üliõpilasena;
• on õppemaksu olemasolu korral leidnud vahendid
selle tasumiseks;
• omavad Eesti Vabariigi kodakondsust.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. juuli 2005.

Loe lähemalt:
http://www.eac.ttu.ee/uudised_stip.0504_nos.htm

Muusikamaja Kohvicumis

Teisipäeval, 19. (NB! muudatus) aprillil

kell 18.00

KÜSIMUSTE-VASTUSTE ÕHTU
ISA VELLO SALOGA

Vestlus võib areneda
igapäevastest oludest akadeemiliste

küsimusteni...
imepärasest – argipäevaseni

ajalisest – igavikuliseni
......................

14. aprillil kell 18.00

Muusikamajas kontsert

KEVADE

Kandlelood ja Veljo Tormise muusika filmist
�Kevade� koos vahelugemistega Oskar Lutsu

samanimelisest romaanist põimivad ühte
Vanalinna Hariduskolleegiumi Muusikakooli

kandlemängijad, A-orkester ja teatriharu
gümnasistid.

Sissepääs tasuta!

Töötoad laada eel!

Kunstimaja korraldab laada kingituste valmistamiseks
töötoad õpilastele ja lastevanematele:

• 19.04 kell 16.00-19.00 keraamikatöökojas.
  Juhendajad Anneli Salumaa, Kersti Õun.
• 4.05 kell 16.00-19.00 Kunstimajas.
  Juhendaja Jaana Jüris

nKunstimaja

NB! Reedel 15.04 Vene 22 söökla 13.00-14.00
RESERVEERITUD!

nMiikaeli Ühendus

VIKTORIIN PÕHIKOOLILE!

Aadressil: www.kullo.ee , leiad lingi Keskkonnaklass, sealt aga
elektroonilise viktoriini teemal LINNATRANSPORT.

30 paremat vastajat saavad juunikuus looduslaagrisse
Karepale ja veel 34 ekskursioonile - matkale Endla

Looduskaitsealale.

Osale ja sõida meiega!

Info: 6 704 598, 51 937 997, loodus@kullo.ee

n Söökla



nMuusikamaja
n TÄNUD! Teisipäeval, 5. aprillil oli endises
vanalinnastuudios VHK VII laulufestivali lõppkontsert.
Üritus on tohutult populaarseks saanud (ja korraldajaile väga
töömahukaks). Kui 7 aasta tagasi oli 1 kontsert - 23
esinejaga, siis tänavu oli 6 kontserti 360 lauljaga, pluss
lõppkontsert, kuhu mahtus 120 esinejat.

Minu arust võiks kiita kõiki esinejaid, nende õpetajaid ja ka
korraldajaid (Aive, Simona, Jaak), kes nägid tõesti kõva vatti
selle asjaga. Jõudu soovides, Kadri Hunt

nLaupäeval, 9.aprillil oli tütarlastekoor laululaagris. Seoses
läheneva konkursiga palume mõistvat suhtumist veel
järgneva kahe nädala jooksul toimuvatesse võimalikesse
lisaproovidesse.

Tänulikud Maarja ja Kaiu

nMuusikakool
n 11. aprill 17.00-18.00 tütarlastekoori IV ja V klass
vaimuliku laulupeo ühendproovis Kaarli kirikus.
n12. aprill 16.45-17.30 Muusikamajas üldklaveri lõpetajate
eksam
n13. aprill 10.00-13.00 Muusikamajas tunnid pianistidele,
õp. Marju Roots
n13. aprill 17.30-19.00 Muusikamajas gümnaasiumi eriala-
katsed
n15. aprill 13.00 Robert Jürjendali loo esimene ühisproov
n15. aprill 17.00 Muusikamajas Lahti konservatooriumi
orkester �Vivaldika� koos A-orkestriga (kontsert)
n16. aprill 10.00-14.00 Muusikamajas B-orkestri laager

�Gümnaasiumi erialakatsed
�Eelkoolikatsed
n17. aprill 12.00 Mustpeade Majas Muusikakoolide Liidu
konkursi lõppkontsert

nPõhikool
n Kahe nädala pärast algab IX rahvusvaheline
koorifestival �Tallinn 2005�. Vanalinna Muusikamaja
Tütarlastekoor osaleb sellel. Seoses sellega on koori
tüdrukud koolist vabad (alates VI klass):

21. aprill - alates 13.00
22. aprill - (konkursi päeval) terve päev

Õpetajad, palun ärge planeerige sellele päevale (22. aprill)
suuri töid!

nEKSPERTHINNANGUTE ARUTELUD:

ESMASPÄEV, 11. aprill
3p 09.05 Liis Eesmaa/ Katri Rebane
4t 12.00 Sirje Kaev/ Aili Tennosaar
6t 13.00 Anu Aero/ Ene Nael

TEISIPÄEV, 12. aprill
9t 12.00     Sirje Rohtla

KOLMAPÄEV, 13. aprill
9p 10.00 Alar Saar/ Tõnis Kuurme
4p 12.00 Ragne Kullerkupp/ Aive Sarapuu

NELJAPÄEV, 14. aprill
8t 12.00 Riin Tergem/ Maret Nurklik
7p 13.00 Igor Kaasik
8p 14.00 Reet Oolup/ Kadri Hunt

NB! Klassijuhatajatel täpsustada oma õpilaste
huvitegevus peale kooli!

nGümnaasium
IV perioodi  ARVESTUSTE NÄDAL
nArvestuste nädala plaan on väljas koduleheküljel
kaustas õppeinfo. Samast leiate ka eksamite ja hindeliste
arvestuste graafiku (täiendame lähemal ajal).

nTÄHELEPANU! Gümnaasiumi õppematerjalide juurde
internetis pääseb nüüdsest parooliga:

• kasutajatunnus: õppematerjalid
• parool: cftygv01 (tegelikult on see lihtne)

nSel nädalal toimuvad X klasside eksperthinnangute
tagasiside vestlused.
n Laupäeval, 16. aprillil kirjutavad abituriendid
lõpukirjandit. Head sulejooksu ja rahu!
nTuletan meelde, et XII klassil on ühiskonnaõpetuse
uurimustööde esitamise tähtaeg 22. aprillil.
nXII klassi eksamiperiood algab 3. mail.
n4. mail kell 15.30 on abituuriumi tulemusi kokkuvõttev
õppenõukogu!

Tallinna Koolinoorte Meistrivõistlused males

VHK esindus osales alagrupiturniiril, kus viiest alagrupist
said finaali kõik alagruppide võitjad ja lisaks alagruppides
teise koha saanute vahel toimunud lisaturniiri võitja . Kokku
osales 25 kooli. Alagrupis võideti Väike-Õismäe
Gümnaasium 3:1 ja Pae Gümnaasium 3:1 kuid kaotati
alagrupi võitjale Mustamäe Reaalgümnaasiumile 1:3.
Alagrupis saavutati teine koht.  Lisaturniiril tehti kõigepealt
2:2 viik Kesklinna Vene Gümnaasiumiga ja võideti
tulemusega 3:1 nii Järveotsa Gümnaasiumi kui ka Inglise
Kolledzit. Edasipääsu otsustavas mängus tuli siiski tunnistada
kindlalt Reaalkooli paremust. Mängisid NELE
LANGEBRAUN, UKU VALNER, UKU LANGEBRAUN,
KARL-EERIK LUIGEND ja STEN KAPTEN.

nKehakultuuri õppediivan

Säästva Renoveerimise Infokeskuse partner kuulutab
välja vestlusvooru tööliste leidmiseks suveperioodiks.
Teemaks on ökoehitus ja erialadeks pilliroomattide ja plaatide
paigaldus, lubi- ja savikrohv, puidutööd. Töö sisaldab endas
ka väljaõpet ja kes asja vastu sügavamat huvi tunneb, võib
tulevikus pidevat tööd leida.

Huvilistel palume end registreerida meiliaadressil
muinasselts@hot.ee kuni 15. aprillini. Nendega võtame
juba ise ühendust.

nTööpakkumine


