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nTagasivaade aastale jätkub eelkooliga - Kristel.
Eelkool on saavutanud stabiilsuse ja hea maine. Sel
aastal esimest korda inglise keel. Hea, et Õde Mary on
olnud selle programmi juurutamise juures. Vanemad
on avaldanud rahulolu, et õpetus on süsteemne.
Järgmine samm on taotleda haridusametilt eelkooli
muutmist munitsipaalseks. Inglise keele õpe jääks MÜ
alla.

nTagasivaade algkooli aastale – Liis.
Plusspooleks on väga head võimalused jälgida lapse
individuaalset arengut. Samas on see kaootiline, kuna
õpetajad on üle koormatud keeletundide ja eelkooliga.
On hädavajalik, et algklassiõpetaja viibiks koolis oma
klassi koolipäeva ulatuses, et lapsi jälgida ja toetada.
Tänu õpetajate koostöövalmidusele on hakanud
toimima parandusõppe süsteem.
Terav on asendusõpetaja probleem.
Kogunemised on sisukamaks muutunud, kuna õpetajad
valmistavad neid põhjalikult ette.
Koostöö Kunsti- ja Muusikamajaga on väga hea.
Koostöö lapsevanematega on kohati ebaefektiivne.
Puudub ka süsteemne töö eriandekate lastega,
tähelepanu on rohkem probleemidega lastel.

nTagasivaade põhikooli aastale - Alar.

Positiivne:
Õpetajate valmisolek aktsepteerida probleemidega lapsi
on suurem kui varem.
Läbi ainesektsioonide on otsustamine teatud
valdkondades viidud õpetajatele (ainekava,
õppematerjal, õppekäigud)
Õppetase on üldiselt tõusnud, aineprogrammid paremini
läbi töötatud.
Ujumiskursuse pilootprojekt kehalises.
Rakendunud on uus hindamisjuhend.
Tasemeõpe matemaatikas.
Võimalus rakendada individuaalseid programme
koostöös PMK-ga.
Käivitunud järeltööde süsteem.
Üldiselt õppimisele suunatud atmosfäär.

Probleemid:
Otsused ja eesmärgid ei jõua mõnikord kõigi õpetajateni.
Pikalt puudunud laste järeleaitamine.
E-kool ei kajasta hetkeseisu, hinded laekuvad
hilinemisega.
Õpilaste hilinemine, koolivorm.
Suhtumine klassiruumi kui õpikeskkonda.
Eksperthinnangute tagasiside on kohati formaalne ega
hõlma kõiki vanemaid.
Probleemiks on ka kunsti- ja muusikakoolis mitte
käivate laste huvitegevusega hõlmamine. Ettepanek leida
raha, et järgmisest õppeaastast saaks tööle asuda
loodusloo ja tehnikaringi juhendajad.

MADLI VÄLI  1.05

ANNE KIRIKAL  7.05

Laupäeval, 6. mail peame taas

MAILAATA
Juba kümnendat aastat!

Kella 11-15-ni VHK Gümnaasiumi majas, Vene 22

Laada teemaks RÄTID-SALLID - oksjon kell 12.00

Lisaks
* Laste ja täiskasvanute loterii – peaauhinnaks reis!
* Kohvikus laadaroog ja kodused koogid-tordid
* töötuba “Lilled emale”
* Pannkoogid ja grill
* Lõnga ja lille töötuba
* Keskaegse käsitöö tuba
* Raamatute ja plaatide müük
* Multikate tegemine
* Osavusmängud
* Hoidised
* Tränituba
* Teise ringi riided
* Laadaraadio ja -leht
* Ja ohtralt rõõmsat laadamelu – kõik on oodatud!

7. Vanalinna Hariduskolleegiumi heategevuslik

KUNSTIOKSJON
8. mail 2006 kell 18.00 Vanalinna Muusikamajas

Väga heal tasemel eesti kunst- maal, graafika, tarbekunst
– koju ja kingiks!

Töid saab vaadata Vanalinna Muusikamajas laupäeval,

6. mail kell 11-15 ja esmaspäeval, 8. mail alates 17-st.

Osalemistasu ühele 200.- /kahele 300.-.
Piletid saadaval tööpäevadel Vene 22 fuajeest, Vanalinna
Muusikamaja valvelauast ja tund enne algust kohapeal.

Mailaada ja kunstioksjoni tulu läheb seekord klasside sisustuse
täiendamiseks ja VHK 20. juubeli tähistamiseks.



n Gümnaasium

V perioodi 3. nädal

n TÄHELEPANU X KLASSIDE ÕPILASED JA
ÕPETAJAD!

Palun hiljemalt algava nädala jooksul sisestada
EKSPERTHINNANGUD! Vestlused algavad 8. maist.

nTeisipäeval, 2. mail

MATEMAATIKA RIIGIEKSAM auditooriumis

nReedel, 5. mail

Kell 15.15 XI klassi õpilastele järelvastamine kunstiajaloos

nLaupäeval, 6. mail

RIIGIEKSAM INGLISE KEELES (kirjalik osa).

nEsmaspäeval, 8. mail

RIIGIEKSAM INGLISE KEELES (suuline osa).

nKunstimaja

Lähenevat Euroopa päeva ette valmistades külastasid meie

kooli 18. aprillil Soome MTV 3 noored reporterid.
Külalisi huvitas meie õpilaste suhtumine Euroliitu. Saadet

on võimalik näha 9. mai hommikul kell 6.50 ja

kordusena kell 8.10

Kolmapäeval, 3. mail kell 15.00-19.00 toimub
Kunstimajas  TÖÖTUBA, kus kujundatakse laada jaoks

rätikud ja salle!

Ootame teie osalust!

Igaühe garderoobi kulub kevadel ära üks väike lisand, siin
on võimalus see endal valmistada ja lisaks toetada kooli!

nKAOTATUD!
Saksa keele päeva järel läks kaduma 2 võimenduse juhet

ja 1 kõlar, mikrofon tuli tagasi katkisena.
Hoolimatu suhtumine VHK varasse on põhjus, miks
muusikakool ei laenuta näiteks trumme.
Loodame, et poisid, kes viisid Muusikamajast

võimenduse, toovad ka puuduvad osad teisipäeval

tagasi.

nLEITUD!
Päevakeskusest on leitud kuldkõrvarõngas.

nRaamatukogu

Uudiskirjanduse loetelu gümnaasiumi raamatukogus:

1. Lotman, Juri. (2006). Vestlusi vene kultuurist:
Vene aadli argielu ja traditsioonid 18. sajandil ja 19. sajandi
algul.  I ja II osa
2. Hallas-Murula, Karin. (2005). Suurlinn Tallinn.

n ÕNNITLEME! 28.-30. aprillil Lähtes toimunud
vabariiklikul geograafiaolüpiaadil saavutasid MAREK
MARKSOO (7.P) ja MARKO VAINU (12.M) II järgu!
Tublile 12. kohale tuli omas vanusegrupis MARTIN
VAINU (7.P).

nTÄNU! 27. aprillil toimus SAKSA KEELE PÄEV.
Täname kõiki kaasa löönud õpetajaid ja õpilasi!

Saksa keele päeva pildid on väljas kodulehe pildigaleriis.

VHK KEVVHK KEVVHK KEVVHK KEVVHK KEVADKONTSERADKONTSERADKONTSERADKONTSERADKONTSERTTTTT

6. mail kell 18.00 Estonia kontserdisaalis!

Üles astuvad:Üles astuvad:Üles astuvad:Üles astuvad:Üles astuvad:
koorid
orkestrid
solistid
balletitantsijad
folkloorirühmad

Kontserdi teise osaga tähistame WWWWW. A. Mozarti 250.. A. Mozarti 250.. A. Mozarti 250.. A. Mozarti 250.. A. Mozarti 250.
sünniaastapäeva.sünniaastapäeva.sünniaastapäeva.sünniaastapäeva.sünniaastapäeva.

Toetuskaardid a 30.- (õpilased ja õpetajad) ja 50.-
saadaval alates 2. maist Gümnaasiumi valvelauas,
Muusikamajas ja kontserdipäeva hommikul Mailaadal!

Aasta suurim kontsert!

nMuusikakool

nKaotatud-leitud

KEVADKONTSERDI PEAPROOV kõigile põhikooridele
ja orkestrile toimub reedel kell 13.30-16.00

Muusikamajas.

nÕnnitlused ja tänud

nKõigile!


