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Vanalinna
Hariduskolleegium
SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:
EVA RAND 30.05
HELLE KANAMÄE 1.06
HILLE POROSON 2.06

n Vanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00

Vanematekogu 25.05.06

nJuunikuu kalenderplaani arutamine. Tööplaan on
väljas kodulehel.

nAugustikuu kalenderplaani arutamine.
nOtsustati viia järgmisel õppeaastal kooli lõpp nädala
võrra hilisemaks (projektide, huvikoolide laagrite,
erialanädala jne vormis), et talvel teha lisavaheaeg
(12.-16. veebruar), kuna nii lapsed kui täiskasvanud
väsivad pika talve jooksul väga ära, palju on
haigestumisi. Gümnaasiumis on sel ajal arvestuste nädal,
12.-13.02 arvestusi mitte teha.



n Miikaeli Ühendus

Tallinna Rootsi Mihkli kirikus pärjati “Muinas-Julle”
võitjaid

KOOLITUS klassijuhatajatele, kursuse- ja
rühmajuhendajatele ja huvilistele!

Tänavusele Muinas-Julle võistlusele “IGAVESED
RAHUPAIGAD” laekus 126 võistlustööd. Võitjate hulgas
oli meie kooli 8. klassi õpilane ANN MIRJAM VAIKLA,
kes oma essee pidulikul vastuvõtul ka ette kandis.
Palju õnne!

Kolmapäeval, 7. juunil kell 11.00 – 16.45
Muusikamajas

VHK õpilaste tubli esinemine Balti-Kaukaasia
joonistusvõistlusel.
UNESCO Balti-Kaukaasia koostööprojekti raames anti välja
laste joonistustega illustreeritud muinasjuturaamatud, kuhu valiti
eesti, läti, leedu, armeenia, aserbaidþaani ja gruusia rahvast
kõige paremini iseloomustavad muinaslood. Korraldajate
eesmärgiks oli tutvustada lastele teiste kultuuride muinasjutte
ning kutsuda neid osalema joonistusvõistlusel, et näha, kuidas
kaukaasia lapsed kujutavad balti muinasjuttude võlumaailma
ja vastupidi.
Eestist osalesid sellel joonistusvõistlusel Tallinna Vanalinna
Hariduskolleegiumi ja Tartu Tamme Gümnaasiumi õpilased.
Projekti peakordinaatoriks oli UNESCO Leedu Rahvuslik
Komisjon ning leedu þürii andis välja kuus esimest auhinda,
kuus teist ja kuus kolmandat.
Esimese auhinna vääriliseks tunnistati VHK õpilase
SASKIA MURUMAA töö, EVA JOHANNA
MALLENE sai teise auhinna. Suur tänu ka kõikidele
teistele tublidele osalejatele VHK-st: KELLI MARIE
JAAMA, MARIA-URSULA KURM, MARILIN
LÕUGAS, HANNA LOT TE KRALL, MARIE
AETHRA RAABE, ELLA LIN RAAT, REBEKA
VAINO, SANDRA UUEMÄE.
Margit Siim
UNESCO ERK asesekretär

Laste psühhiaater ja psühhoterapeut ANNE
KLEINBERG esineb järgnevatel teemadel:
1. Laste psüühikahäirete peamised sümptomid ja
levinumad diagnoosid.
2. Neurootilised, stressiga seotud häired
(stressireaktsioonid, kohanemishäired, sh.
väärkohtlemine, ärevushäired)
3. Koolieas ettetulevad tundeeluhäired
4. Psühhosomaatilised häired
5. Depressioon lapse- ja teismeliseeas
6. Söömishäired
7. Käitumishäired
8. Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud
psüühika- ja käitumishäired
9. Hüperkineetilised häired (ADHD)
Päevakava:
11.00 - 12.30 I loeng
12.30 - 13.00 Lõuna Mari juures
13.00 - 14.30 II loeng
14.30 - 14.45 kohvipaus
14.45 - 16.15 III loeng
16.15 - 16.45 Kokkuvõte
Palun registreeruda oma osakonna sekretäri juures
hiljemalt 1. juuniks, et oleks võimalik tellida lõuna ja
kutsuda vabadele kohtadele soovijaid juurde.
Ingrid

VÕIDUKAT KOOLIAASTA LÕPPU JA
HEADE TEGUDE ROHKET SUVE!

n Gümnaasium

n Põhikool

V PERIOODI ARVESTUSTE NÄDAL JA ÕPPEAASTA
LÕPP

VIIMANE NÄDAL PÕHIKOOLIS

n29. mail DRAAMAFESTIVAL. Tunnid kella 12.00-ni

nEsmaspäev, 29. mai

(8-ndad alustavad kell 10.00 oma kavaga)

XI klassil GEOGRAAFIA RIIGIEKSAM

n30.-31. mail EKSKURSIOONID
n1.T ja 1.P lähevad 30.05. ekskursioonile Keila-Joale.

nKolmapäeval, 31. mail
X K klassil inglise keele üleminekueksam kell 9.00

nPALUME KLASSIJUHATAJATEL KOKKU LEPPIDA

31.05. toimub 1. klassidel Kadriorgu lossitund ja piknik.
Tüdrukud riietuvad printsessideks ja poisid on mereröövlid:)

AEG, ET ARVESTUSTE NÄDALA JOOKSUL KORDA
TEHA KLASSID: VIIA ÄRA VAJALIKUD ASJAD JA
VISATA ÄRA MITTEVAJALIKUD ASJAD.

n 1. juunil KLASSI KORISTAMINE (kapid ja sahtlid

n HINDED välja panna 5. juuni hommikuks enne

n 2. juunil nö klassijuhatajapäev - osalemine Vanalinna

õppenõukogu

päevade üritustel jms.

n Esmaspäeval, 5. juunil

n3. juunil (laupäev) aktused ja klassijuhatajatunnid.

kell 13.00 ÕPPENÕUKOGU

n Teisipäev, 6. juuni
Tunnistuste trükkimine ja kleepimine (klassijuhatajad
ootavad ka abilisi).

nKolmapäev, 7. juuni
kell 10.00 X-XI klassi AKTUS Katariina kirikus.
kell 11.00 klassi-, kursuse- ja erialajuhendajate KOOLITUS
kell 17.00 XII klassi LÕPUTÖÖ: LESED - oodatud on
õpetajad ja õpilased. Registreeruda Mairi juures.

n Neljapäev, 8. juuni
Kell 11.00 jätkub klassi-, kursuse- ja erialajuhendajate
KOOLITUS

n Miikaeli kolleegium
nPMK 5.-8. klasside ÕPPENÕUKOGU vahetult pärast
VHK õppenõukogu (orienteeruvalt kell 14.00) neljapäeval,
1. juunil.

nPMK 5.-8. klasside AKTUS reedel, 2. juunil kell 11.00
Uue tänava saalis.
Aime

n Kunstimaja
n Kunstikooli LÕPUTÖÖDE NÄITUS on Katariina
kirikus ja Gümnaasiumi vahesaalis Vanalinna päevade ajal
3.- 4. juunil kell 12.00-18.00

nLÕPUTÖÖDE KAITSMINE 4. juunil kell 10.00

tühjaks, isiklikud asjad koju, lauad puhastada jne).
kell 13.00 ÕPPENÕUKOGU

9.30 AKTUS (1.-4. klass) Katariina kirikus
10.00 KLASSIJUHATAJATUND (1.-4. klass)
11.00 AKTUS (5. - 8. klass) Katariina kirikus
11.30 KLASSIJUHATAJATUND

n Muusikamaja
VANALINNAPÄEVAD MUUSIKAMAJAS
z Neljapäev, 1/2 juuni SÜDAÖÖÖ
Seoses Muusikamaja 20. sünnipäevaga on salaplaan teha
üle aastate üks VÄRAVAMÄNG ümber vanalinna, läbi 8
värava, pikkade jutustavate regilauludega.
1987. a. tegelastest on lootuse järgi kohal OTT SANDRAK
ja MIKK SARV - rääkimas mütoloogilisi ning ajaloolisi
tagamaid, eestlaulmas:
RIINA ROOSE,JOHANSONE,TUULE KANN,SIIM
SARV,MEELIKA HAINSOO, LAURI ÕUNAPUU etc ...
z Neljapäev, 1. juuni kell 22.00
SAALIS KONTSERT KOGUNEMISEKS
Jaak Johanson - Indigolapsed - etc ...
AIAS KINOKOHVIK
KESKÖÖST REGILAULUDEGA KÕNDIMA ÜMBER
VANALINNA (umbes 4 tundi)
zReede, 2. juuni kell 19.00
ROBERT JÜRJENDAL võtab eest
misjärel mitmesugune KLUBILINE KINO ja
MUUOLEMINE
zLaupäev, 3. juuni kell 19.00
JAAK TUKSAM võtab eest
misjärel MITMESUGUNE KLUBILINE KINO ja
MUUOLEMINE
zPühapäev, 4. juuni kell 19.00
RÜTTTM JA POEEESIA
DAVE MURPHY on kutsunud hulka eesti luuletajaid ning
muusikuid MUUSIKAMAJAAEDA koos spontaanselt
BOTANISEERIMA ja nood on lubanud ka tulla ...

FILMISTSENAARIUM
ÕPSID

KONTSERDIARVUSTUS

(Õpilastele ei meeldi paljudki asjad, aga üle kõige vihkavad
nad kontrolltöid)
1. Klassituba, üldplaan
Lapsed: KONTROLLTÖÖ?!?!?
Jutustaja: On mitmeid viise, kuidas ebameeldivat uudist
teatada
2. Klassituba, keskplaan
Leebe õpetaja: Teeme täna kontrolltöö, et saaksime teie
teadmisi kontrollida...
3. Klassituba, keskplaan
Vihane õpetaja: MULLE AITAB, SEE OLI VIIMANE
PIISK
MINU
KANNATUSE
KARIKAS!
KONTROLLTÖÖ!!!
4. Klassituba, keskplaan
Halav õpetaja: Oleme kohustatud tegema kontrolltöö. Ma
sain ministrilt ringkirja...
5. Klassituba, üldplaan
Lapsed: MIDA???
6. Klassituba, keskplaan
Halav: Uskuge, see ei meeldi ka mulle!
7. Klassituba, keskplaan
Õel õpetaja: Ütlesin eile, et kontrolltööd ei tule... Aga ma
mõtlesin ümber!!!
8. Klassituba, keskplaan
Astroloogiline õpetaja: Ma lugesin horoskoobist, et täna tuleb
teha kontrolltöö! Täheseisu vastu ju ei saa!
9. Klassituba, keskplaan
Salakaval õpetaja: Mõned teie seast avaldasid soovi täna
kontrolltöid teha... Nimesid ma ei nimeta!
(Olgu mis on, aga lõppude lõpuks tasuvad õpilased ikka
kätte! Sest õpsidelegi ei meeldi paljud asjad, aga üle kõige
jälestavad nad kontrolltööde parandamist!)
10. Õpetajate tuba, üldplaan
Õpsid koos: AAPPII!!!
KREETE MI, JOHANNA N, CARMEN, 5.T

Käisin Tallinna Raekojas kuulamas kontserti “Raua
needmine”, kus esines kammerkoor VOCES
MUSICALES ja dirigeeris Risto Joost. Esimesel poolel lauldi
Arvo Pärdi vaimulike tekstidega koorilaule ja teisel poolel
Veljo Tormise loomingut soome-ugri rahvaste rahvalaulude
tekstidele. Lisalooks esitati veel Eduard Tubina “Õhtulaul”.
Esitus oli väga võimas ja erinevad hääled kajasid hästi kokku.
Koor suutis laulda kõrvulukustavalt valjult, samas ka
hiirvaikselt. Minu kõrv ei püüdnud kinni ka ühtki vale nooti
või muidu kala. Koorilauljad ise elasid muusikale väga kaasa,
eriti torkas see silma Tormise “Raua needmises”, mis
kokkuvõttes tekitas tunde, et olen sattunud ürgsete
ðamaanide riitusele. Dirigent tagus selle loo ajal ka trummi,
mis loitsimise muljet veelgi tugevdas. Ei jätnud külmaks.
Esimesel poolel esitati lugusid nii inglise kui ladina keeles,
teisel poolel ingerisoome, vepsa ja eesti keeles. Üldjuhul oli
sõnadest kerge aru saada, sest lauljate diktsioon oli hea,
ainult et kõiki keeli ei mõistnud. Pärdi lugudes oli väga
meeldiv kuulata, kuidas hääled vaheldusid üksteist toetades
ja sulasid kokku ühtsesse võimsasse tervikusse. Pärdi lood
tekitasid mingis mõttes pühaliku meeleolu ja mulle meeldis
ka see, et need ei olnud liiga pikad. Tänu sellele ei hajunud
mu tähelepanu ära, mis pikemate lugude juures vahel võib
juhtuda.
SANDER SIIM
21.05.2006

Põhikooli

DRAAMAFESTIVAL
29. juunil kell 13.00
Muusikamajas
Tsaar Saltaan
Ristumine peateega
Rehepapp
Romeo ja Julia
Faust
jt draamakirjanduse tippteosed...
ÄRA MAHA MAGA!

Meenutus eelmise aasta draamafestivalilt - 9.P
etendus “Pisuhänd”

n Õpilaslooming

