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Vanalinna
Hariduskolleegium
DETSEMBRILÕPU SÜNNIPÄEVAD:
AARE TAM MESALU 20.12
MARIUS PETERSON 20.12
MARJU RIISIKAMP 21.12
KARL-ERIK TENDER 21.12
KERSTI NIGESEN 24.12
ANU KÕLAR 25.12
HELI REIMANN 26.12
JAANIKA ARU 26.12.
SIRJE KAEV 28.12
ANDRES KENTS 30.12

n Vanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00

Vanematekogu 15.12.05

nIP rühmad on olnud edukad, kuid tähelepanu tuleb
pöörata ka tavaklassi regulatsioonile, et IP-sse jõuaks
vähem õpilasi.
nÜks projekte, mis praegu käivitatud, on teatmeteoste

muretsemine klassiruumidesse. Informatsioon peab
olema õpilasele võimalikult kättesaadav. Klassiruumide
mööbel on seda silmas pidades tellitud. Apollo
raamatupoe sünnipäevanädalal esinesid meie õpilased,
Apollo annetas selle eest koolile suure hulga raamatuid.

n Otsustati, et teisest poolaastast ei tehta mingeid

erandeid riietusnõuete järgimisele, kuna uued
koolivormid on saabunud. (vt kodulehelt
Riietustraditsioonist VHK-s)

nSuur koduste tööde maht on endiselt probleemiks,

eriti lastel, kellel on ka palju kooliväliseid tegevusi. Siin
aitaks üleminek kursuste süsteemile, siis on vähem
aineid korraga käsil.

nArutati 5.-6. jaanuari tegevuskava. Talveseminari
kavas tehti muudatusi (vt eraldi teadet selle kohta lk 2).



ÕNNITLUSED JA TÄNUD
nTÄNAME kõiki 17. detsembril Toomkirikus
Vanalinna Muusikamaja Tütarlastekoori ja
ettevalmistuskooride kontserdil esinenud
LAULJAID, MUUSIKUID ja DIRIGENTE ilusa
elamuse eest!
n16. detsembril toimus Estonia Talveaias Tallinna koolide

konkurss vene romansside esitamises. Meie gümnasistid ELIZABETH PAAVEL ja MARILI SALUJÄRV said seal esikoha!
ÕNNITLEME!

nÕNNITLEME Apollo Raamatumaja viiendal sünnipäeval ja
TÄNAME nende töötajaid ja lapsevanemat TIIA LAULU, kes
palusid kingitusi tuues mõelda VHK raamatukogule. Täname
raamatumaja ja kirjastusi väärtuslike raamatute eest!
n TÄNAME lapsevanem LIA VIRKUST, kes annetas meie
õppeköögi tarvis suure hulga ilusaid kokaraamatuid!

Reedel, 23. detsembril
kell 10.00 JÕULUJUMALATEENISTUS
Metodistikirikus
kell 12.00 TÖÖTAJATE JÕULULÕUNA
Kose-Lükati Sanatoorses Metsakoolis

n Põhikool
n5.-9. klassi õpilastel lõpeb II veerand 20. jaanuaril.
Tunnistused antakse 23. jaanuari klassijuhataja tunnis.
Vaheajale minnes saavad õpilased kaasa hinnetelehed,
mis tuleb vanema allkirjaga varustatuna tagastada 9ndaks jaanuariks.
NB! ALGKOOLI hinded välja panna kolmapäeva,
21.12 õhtuks
nKolmapäev, 21. detsember
kell 13.00-15.00 ALGKOOLI JÕULUPIDU Estonias
Tunnid lõpevad põhikoolis kell 13.45
kell 18.00-21.30 PÕHIKOOLI JÕULUPIDU Kirjanike
Majas

nNeljapäev, 22. detsember
Koolipäev algab kell 9.00 ja kestab kuni 13.00-ni. Edasi
jätkuvad ainult koorid ja Muusikakooli tunnid.
Kell 13.30 toimub ka ALGKOOLI ÕPPENÕUKOGU

nReede, 23. detsember
kell 9.00 on KLASSIJUHATAJA TUND
kell 10.00 JÕULUTEENISTUS Metodisti kirikus.
Algkooli õpilastele on telltud buss, mis väljub Vene
Kultuurikeskuse eest kell 9.40

n Gümnaasium

n Muusikakool

III perioodi 2. nädal

n21. dets kell 10-12 Muusikamajas ORKESTRIPROOV
n26. dets - 6. jaan. PÜHA MIIKAELI POISTEKOOR

nSISSEPÄÄS KEELTEMAJJA UUS 32
Keeltemaja õpetajate pöörumine õpilaste poole, kellel
pole veel "nööpi" majja sisenemiseks.
On väga lihtne majja pääsemiseks vajutada vaid uksekella teades, et küll keegi selle ikka avab. Tasub end sel hetkel
mõelda õpetajate tuppa, kus valmistutakse tundideks või
vajab keegi süvnemiseks hetke. Paariminutiste vaheaegadega
antav kell on sellisel juhul väga segav. Iga gümnasisit saab
majja sisenemiseks soetada endale nööbi valvelaua
administraatorilt, olles eelnevalt maksnud 50 krooni
raamatupidamisse. Kooli lõpetamisel saab nööbi uuestiraha
vastu vahetada.
Loodan, et uuest aastast leiame võimaluse sel moel üksteise
vastu austust üles näidata.

nTuletame meelde X klassi õpilastele, kel on tekli eest
sisseastumisel raha makstud - tulge oma teklile valvelauda
järele!
nEsmaspäeval, 19. detsembril
Kell 15.15 saavad XII klassi õpilased soovi korral teha
VÕIMETE TESTI (XII K klassis)

nNeljapäeval, 22. detsembril
Tunnid toimuvad kuni 12.30-ni

nGÜMNAASIUMI PIDU Mustpeade majas algab kell
14.00. Teemaks: raamatutegelased. Igalt klassilt etteaste!
Ootame rahalist panust neilt, kes plaanivad peole tulla.

Roomas

n Talveseminar
NB! Kavas on väikesed muudatused võrreldes jõulukaardi
vahel oleva kavaga.

n5. jaanuar

Kell 10-14 TULETÕRJEÕPPUS (3 tundi teooriat + 1
tund praktikat)
Kell 14-14.30 LÕUNA põhikooli sööklas
Kella 15-st töö AINESEKTSIOONIDES.

n6. jaanuaril

Kell 10.00 TEENISTUS Peeter-Pauli kirikus
Kella 11-13.30-ni TALVESEMINAR
Kell 13.30-14.00 LÕUNA
Kell 14.00-15.00 kogunevad PMK õpetajad, samal ajal
ka KUNSTIMAJA koosolek.

n Kunstimaja
nKunstikool (5.-9. klass) toimub esmaspäeval ja teisipäeval
tavalise tunniplaani järgi.
nNeljapäeval on veerandi viimane tund ja see toimub

JÕULUTEENISTUS Metodisti kirikus kell 10.00

kõikidel rühmadel kell 13.00 Tunnid toimuvad eraldi
klassides ja iga rühmajuhendaja teeb kokkuvõtte lõppevast
veerandist.
Sellele järgneb ühine tund kunstimaja saalis tee ja
piparkookidega. Külaliseks on kunstnik ROSITA RAUD

n Muusikamaja

n Kutse

n21. detsembri kava

Alates 15. novembrist kuni detsembrikuu lõpuni toimub
Viru Keskuse Rahva Raamatus sündmustesari üldpealkirjaga
SISSEJUHATUS, kus TallinnaÜlikooli Eesti
Humanitaarinstituudi (TLÜ EHI) õppejõud ja professorid
dialoogis üliõpilastega tutvustavad oma rännakuid
kultuuriruumis ja mõtestavad lahti olulisemaid
humanitaarteaduslikke diskursusi.
Sündmused toimuvad novembris ja detsembris teisipäeviti
kell 20.00 ja laupäeviti kell 15.00. Kaheteistkümnel korral
aset leidvas sündmustesarjas astuvad üles MIHHAIL
LOTMAN, REIN RAUD, TÕNU VIIK, MIKKO
LAGERSPETZ, MAREKTAMM, MÄRT VÄLJATAGA jt.
Sarja raames tutvustatakse kuulajatele semiootika,
sotsioloogia, kultuuri- ja kirjandusteooria, Aasia kultuuriloo
ja antropoloogia olulisemaid mõttesuundi.
Sündmuste sari on jätk maikuus Rahva Raamatus toimunud
sarjale Kuidas tõlkida tõlkimatut?, kus lahati erinevate
humanitaarteaduslike diskursuste tõlkeküsimusi.
Sari võiks huvi pakkuda eelkõige gümnasistidele ja
humanitaarainete õpetajatele.

nReedel, 23. detsembril

kell 10.00 - 13.00 POISTEKOOR Metodisti kirikus
peaproovis
(sh proov kõrvalruumis Rooma kavaga)
kell 10.00 - 13.00 ORKESTRI proov Muusikamajas ja alates
12.30 Metodisti kirikus
kell 10.30 - 12.00 III klassi NÄIDENDI peaproov Metodisti
kirikus
kell 12.00 - 13.00 TÜTARLASTEKOOR Metodisti kirikus
kell 12.30
PÕHIKOORID (sh gümnaasium) ja
ORKESTER - ühislaulud
kell 12.30- 13.00 GÜMNAASIUMI KAMMERKOOR
Metodisti kirikus.
Arvestatud on sellega, et 13.00 algab algkooli pidu ja õhtul
on põhikooli pidu. (IV klassi poisid peaksid varem (enne
proovi lõppu) teatrisse minema (algab 13.00)
Praegusesse peaproovide plaani pole lisatud minemisetulemise aega.

n Kroonikat
MÕNED LAADAKILLUD KÖÖGI-ENELT

n Mu kolmas laps, see kuueaastane tüdruk, nõudis ka
pühapäeval sama sündmusterohket päeva. Meenutuseks laat lõppes tema jaoks sööklas laua taha magama jäämisega,
laadalt ostetud porgandiga jänes pea all ja õunasüda kõrval.
nKohalik kuulujutt räägib, kuidas üks tubli lapsevanem-

vhk-töötaja käis väga tublilt poe vahet ja muudkui tõi
hapukapsaid ja hapukapsaid ja hapukapsaid....

nMõistukõne Siilist ja Mutist (laadafolkloor): Siil oli, Mutti

ei olnud. Siis leiti ka Mutt. Tundus, et kõik korras. Kuid
laadapäeva hommikul selgus, et siilikostüüm oli Siilile väike
ning siis oli Mutt, aga Siili ei olnud. Laada alguseks olid
kohvikuaknal lehvitamas õnneks nii Siil kui Mutt!

nKuna Köögi-Ene ei olnud varem jõulupraadi laadaks
teinud, siis olid ikka sapsud sees küll, et kas ikka jätkub
kõigile ja kui paljuga peaks arvestama jne. Kui ikka päris
jubedaks läks ja endal aru otsas, siis Ene muudkui helistas
päevakeskusesse Kristelile, rääkis kõik südamelt ära, küsis
nõu ja kontrollis toidukoguste numbreid eelmisest aastast.
Väga abiks! Mees(nais)konnas on jõud!
nKöögitoimkond kooris ära veidi rohkem kui 60 kilo

kartulit, hautas hapukapsaid umbes 40 - 45 kilo ja alates
laupäeva õhtust võib vabalt oma CV-sse kirja panna
suurürituse toitlustamise kogemuse.

nKöögi-Ene tegi laadapäeval laada heaks veidi vähem kui
4500 sammu.Mõõdetud sammulugejaga.
nLaadaeelsel päeval, umbes kell 18.30 hakkasid kõik oma
võtmeid Köögi-Enele ära andma. Tegime konstruktiivse
ettepaneku Enele (s.t. köögitoimkonnale) ära anda koos
võtmetega ka kõik pangakaardid, autovõtmed, kogu kaasas
olev sularaha jne.
n Lapsevanem Marko oli müümise ja prae

komplekteerimisega nii kõvasti ametis, et kaotas aeg-ajalt
kõrvakuulmise. Õigemini - kuulmine oli ainult klientide
jaoks ning teistele kordas ta tihti: "Ma ei kuulnud sind,
ütle pärast uuesti." Või midagi selletaolist.

nErilised tänud sellele tütarlapsele (vist oli nimeks Auli),

kes oli köögis abiks!!! Kui meie, suured inimesed, suutsime
mõelda vaid sellest, et toit põhja ei kõrbeks ja õigeks ajaks
valmis saaks, siis tema suutis muu töö kõrval säilitada oma
rohelise mõtlemise ning korjas eraldi kokku taaskasutusse
mineva taara! Olge kõik oma tegudes rohelised ka jõulude
ajal!

nMis salata, oma 4-aastast poega ei saanud ma kuidagi
köögist kaugemal hoida. Tänud toimkonnale, kes suures
kiiruses talle peale ei astunud ja suhtusid temasse mõistvalt!
Aga kuna ema leekis köögi-söökla-kohvikuklassi vahet ja ei
tegelenud oma pojaga, siis leidis poeg endale ise tegevust.
Ühel hetkel leidis ema oma poja köögitrepil istudes mingit
luuki kinni hoidmas. Väikesed näpud ja terased silmad olid
leidnud luugi, millel olid riivid küljes. Loomulikult tuli
need riivid kohe lahti muukida aga õnnetuseks ei saanud

neid riive enam kinni. Nii see poiss siis istus seal trepil ja
hoidis luuki kinni. Ema ka ei saanud kohe aru, et milles
asi aga õnneks tõttas kiirelt appi ajuti kõrvakuulmist kaotav,
kuid mitte taipu kaotav Marko!
ENE OLLISAAR

n Kutse

Tule 13.  15. jaanuaril Noorte Meediaklubi
Raadiolaagrisse Pärnus Koidula Gümnaasiumis.
Kahe ja poole päeva jooksul õpivad kooliraadio tegijad
laagris kõike, mida on vaja ühe ägeda kooliraadio
tegemiseks.
Lisaks raadiouudise, intervjueerimise, kõnetehnika ja
saatekava planeerimise loengutele saab kohapeal ka uudiste,
reportaaþi, intervjuu jne tegemisel kätt proovida. Laagri
lõpuks pannakse osalejate tehtud lugudest kokku otsesaadete
programm.
Lisaks meediaklubi punasärklastele tulevad Pärnusse
noortele ringhäälingumaailma telgitagustest rääkima ja oma
kogemusi jagama ka Eesti raadiote tuntud tegijad.
Igast koolist on raadiolaagrisse oodatud kuni kolm osalejat
Laagri osavõtumaks on 150 krooni osaleja kohta. Selle eest
saab kuus korda süüa, ööbimise, vinge laagriprogrammi,
lõbusalt aega viita ja muidugi kirjeldamatult targaks.
Kõik laagriga seotud info (päevaplaan, loengukava,
juhtnöörid transpordiks ja info Noorte Meediaklubist) on
üleval meie kodulehel http://www.meediaklubi.ee
Kui tekib ükskõik milliseid küsimusi laagri kohta, siis võta
ühendust Marisega, kes tegeleb muuhulgas ka
registreerimisega (maris.sander@meediaklubi.ee, tel.
56622133)
või
Frangiga
(frank.sprenkdorn@meediaklubi.ee, tel. 55699752).
Näeme laagris!
Maris Sander ja Frank Sprenk-Dorn
Noorte Meediaklubi Raadiolaager 2006 projektijuhid
Huvilistel pöörduda lisainfo ja registreerimislehe
saamiseks oma maja sekretäri poole
Hetk laadaettevalmistustest - Marko Järvsoo foto

