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Vanalinna
Hariduskolleegium
SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:
KADRI HUNT 15.11
NIINA ULANOVA 20.11
NATALJA KINGISSEPP 21.11


n Gümnaasium
II perioodi 4. nädal

nEsmaspäeval (14.11) toimub:
kell 13.30 auditooriumis 12.klassi I ja II grupil ning 11. R
suurema raskusastmega MATEMAATIKA ülesannete
lahendamine.
Kell 10.00  11.30 12. klassi II grupp esitab oma postereid
ainetunnis.
Irja

nX KLASSIDE EKSPERTHINNANGUD
Tähelepanu! Algab X klasside eksperthinnangute sisestamine.
Järgmise nädala jooksul toimuvad INFOTUNNID X klassidele.

n24. NOVEMBER - TÖÖVARJU PÄEV
24. novembril toimub üheksandat korda Junior Achievement´i
poolt korraldatav töövarju päev, mil ettevõtete juhid/spetsialistid
eelneval kokkuleppel on nõus näitama neid "varjuna" jälgivatele
gümnasistidele, milline on üks tegelik tööpäev. Kuna selle
ettevõtmise kaudu on noorel inimesel võimalus saada aimu sellest,
mis neid mõne aasta pärast ees ootab, soovitame gümnasistidel
soojalt otsida/leida inimene, kes neid sellel päeval on nõus
"varjuks" võtma. Iga osaleja peab päeva kokkuvõtteks koostama
Junior Achievementi poolt ettevalmistatud töölehe. Ettevõtmises
on lubatud osaleda vaid neil gümnasistidel, kes eelnevalt end
registreerivad (hiljemalt 21. novembriks sekretäri juures). Ainult
registreerunud õpilased on sel päeval tundidest vabastatud.
NB! Koorilauljatel palume arvestada, et seoses lähenevate
esinemistega koor sel päeval kindlasti toimub!

n 24. nov õhtul kell 18.00 toimub Muusikamajas
ÖÖÜLIKOOLI avalik lindistus (jälgi reklaami).
nTÄNUD kõigile neile, kes MARDIRONGKÄIGUS osalesid!
Loodame, et järgmine aasta näeme selle tulemusi
gümnaasiumihoone algava remondi näol!
Anu

n Vanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00

Vanematekogu 10.11

nÜlevaade juhtimiskoolituse lõputööde seisust. Reede

(11.11) õhtuks tuleb tööd Ingridile anda.
Retsensendid: Ingrid  Anu J ja Irja töö; Kersti  Anu
N ja Urmo töö, Katrin R - Ingridi ja Tiina töö; Anu J
 Katrin T töö, Anu ja Urmo  Katrin R ja Edna töö.

n Kadripäev  humanitaarainete päev (24. nov).

Põhikoolis sel aastal teistmoodi kui eelmistel aastatel.
Gümnaasiumis  samal päeval on töövarju päev, osa
gümnasiste saab minna kellegi tööd vaatlema. Teistele
fotojaht vanalinnas. Sama päeva õhtul Muusikamajas
Raadio Ööülikooli avalik lindistus.

n Jõulud. Metsakooliga on vaja edasi suhelda.
Koolipidude kohad kiiremas korras kokku leppida.
Kujundus  kunstimaja on teinud üldkavandi ja eelarve.
Kunstimaja paneb üles, kuid iga maja peab hoolitsema
selle eest, et kujundus saaks ka maha võetud. Uue tn
maja sisehoovi võiks panna kuuse.

n Talveseminar. Neljapäeval, 5. jaanuaril

tuletõrjeõppus töötajatele; ainesektsioonide
kogunemised. Reedel, 6. jaanuaril teenistus.

n Juhtimiskoolituse lõputööde kaitsmine järgmisel
neljapäeval, 17. nov kell 9.00. Kell 15.00 Vanematekogu
kohtumine Helsingi Inglise Kooli direktoriga.

n 24. novembriks esitada osakondade ettepanekud
jõulupreemiateks.

n 3. veeebruaril VHK juubelikonverents. Teema
Kooli roll ühiskonnas. Korraldustoimkond käib
koos. Üles pannakse kunsti- jm näitused. Laupäeval
(4.02) küünlapäeva kontsert, õhtul vilistlaste pidu.
Vilistlastelt on tulnud ettepanek korraldada neile
laupäeval koolipäev (näit. emakeele, matemaatika,
filosoofia, kehalise kasvatuse tunnid).

n Miikaeli Ühendus
n 17. novembril kell 9.00 on Muusikamajas

JUHTIMISKOOLITUSE LÕPUTÖÖDE kaitsmine
Ingrid

nMÜ KEELTEKESKUS teatab:
Humanitaarainete päeval, 25. novembril toimub
järjekordne SÕNARAAMATUTE ja muude
KEELEÕPPEKS KASULIKE RAAMATUTE MÜÜK.
Hinnad on tunduvalt odavamad kui poes. Et raamatuid
osta saaks, paluks kõigil piisavalt sularaha kaasa võtta,
et ei juhtuks nii nagu eelmisel aastal - raamatuid, mida
tahaks, oi kui palju, aga raha kaasas pole!
Ärge jätke võimalust kasutamata!
Kadri

n Põhikool

nMARDIPÄEVA MÄLUMÄNG

nMõõdunud REAALAINETE NÄDALAST põhikoolis:
Reaalainete nädala raames toimus neljapäeval võistlus
"Huvitav matemaatika". Tulemused:
Nooremad
I koht 5.p - 14 punkti (IVO HEINRICH ARRO,
KRISTJAN KIIK, LEO JOHANNES ESTONIUS,
JOHAN-ERIK KÕLAR)
II koht 6.t - 11 punkti
III-IV koht 5.t ja 6.p - 10 punkti
vanemad
I koht 9.t - 16 punkti (NELE LANGEBRAUN, AGNES
KANGUR, LAURA KATARIINA TEDER, GERTRUD
TALVIK)
II koht 7.p - 16 punkti (SANDER SIIM, UKU
LANGEBRAUN, JOHANNES SARAPUU, KRISTJAN
KUPPART)
III koht - 9.p - 13 punkti
4. koht 8.t - 12 punkti
5. koht 8.p - 11 punkti
6. koht 7.t - 10 punkti
Vanema astme võitja selgus lisaküsimusega.
Kõik klassid, kes tegid ettekandeid füüsika tunnis, said
sellega suurepäraselt hakkama. Eriti head tööd olid: 9. P,
7. T ja 7. P. Praegu on õpilaste tööd väljas klassides, kuid
hiljem korraldame ka näituse koridorides, kus on esindatud
ainult klasside parimad tööd.
Suur tänu gümnaasiumi õpilastele ja õp. Annelile, kes
esitasid põhikoolile toredaid katseid.
õp. Irja

nEKSPERTHINNANGUTE GRAAFIK
E 14. nov
9.05 7.t Anu Aero/
10.00 6.p Aivar Saar/Eve Padar
11.00 1.p Ragne Kullerkupp/Peeter Sarapuu
13.00 9.t Riin Tergem/
T 15. nov
9.05 2.t Anne Rebane/Peeter Sarapuu
12.00 3.p Piret Kõppo/Krista Madiste
13.00 8.t Krista Nõmmik/
K 16 nov
9.05 7.p Maris Mikkus/Peeter Sarapuu
10.00 2.p Maris Sisask
11.00 5.t Tiina Münt/Aili Tennosaar
12.00 8.p Igor Kaasik
R 18 nov
12.00 9.p Reet Oolup/Kadri Hunt

Mardipäeva tähistamisel Muusikamajas katsusid väikesed
algkooli mardisandid jõudu ka mälunängus. Küsimusi
oli palju ja huvitavaid, lausa ennekuulmatuid! Eriti vahvaks
kujunes üksteisele mõistatuste esitamise voor, kus ka
vaimukuse eest sai punkte. Näiteks arvas 4. P võistkond, et
mõistatuse "luik kõnnib, tiibadest jookseb verd" vastus on
- tuletõrjelennuk. Elevust pakkusid veel järgmised
mõistatused: "kahesugune õlu ühes vaadis" ja "roog on, aga
süüa ei kõlba". Keda vastused huvitavad, peaks algkooli
minema, sealt saab teada!
Mälumängu tulemused olid:
I koht - III P
II koht - III T
III koht - IV P
Võib-olla aitas häid tulemusi saavutada ka reaalainete nädal,
mille kestel nuputamist jätkus ja pea juba varakult tööle oli
pandud!
Mardiõnne kõigile kuni uute martideni!
Õp. Eve

n Kunstimaja
La Galerie Passage ja Eesti Punane Rist korraldasid
KUNSTIVÕISTLUSE ALGKLASSIDE ÕPILASTELE.
Auhinnatud töid kasutatake kaartide trükkimiseks, mida
müüakse nii Eestis kui ka Ameerika Ühendriikides, et
toetada siinseid puuduskannatavaid lapsi ning orkaan
Katrina ohvreid.
Meie koolist olid võitjad:
JÜRGEN LUUS - 1. koht
DANIEL TAMM - 2. koht
JOHAN MARKUS OLL - 3. koht
ANTS VARBLANE - eripreemia
Juhendajaks AET ADMANN
9. novembril kutsuti võitjad autasustamispeole, kus
Ameerika suursaadik neid õnnitles!
Õnnitlused meiegi poolt!
Tööd on välja pandud Vivian Napi galeriis!
Anu

Esmaspäeval, 14. novembril kell 15.30 toimub
HUMANITAARAINETE PÄEVA
ETTEVALMISTAV KOOSOLEK
Alar

n Esmaspäeval, 14. novembril kell 17.00 toimub

Muusikamajas 2.p klassi ISADEPÄEVA KONTSERT.
Õp. Maris

põhikooli raamatukogus.
Kutsume kõiki, kes tunnevad end humanitaarainete
õpetajatena, osalema ja ideid genereerima!
Emakeele ainesektsioon

