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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:
ANU AERO 23.01
ELO TOODO-JAKOBS 23.01
PILVE TRAKS 23.01
TIINA TURP 24.01
MAE KIVILO-ROHUMAA 24.01
URVE KÜLV 25.01
GALINA JELISEJENKOVA 25.01
TIINA NIITVÄGI 26.01


VANALINNA HARIDUSKOLLEEGIUM SAAB SEL AASTAL
20- AASTASEKS
Juubelit tähistava konverentsi Kooli roll ühiskonnas
ideeline taust
Kui me seda kooli Muusikamajas alustasime, oli meie huvi oma lapsi
hoida tol ajal kehtinud kaksikmoraalist  tahtsime kaitsta neid
totalitaarse süsteemi eest, mis enne isiksuse väljakujunemist kiirustas
seda ümbervormima manipuleerimise objektiks; tahtsime lasta neil
kujuneda subjektideks...
Loomulikult oli ka meie püüdluseks Eesti iseseisvus ja rahvuslik
väärikus, aga seda mitte laste arengu arvelt.
Tänaseks on meie algusaastatel seatud välispidised eesmärgid täitunud,
Eesti on välispidiselt iseseisev, meie oma lapsed meie oma kooli lõpetanud
või lõpetamas. Valitsevast kaksikmoraalist on aga kahjuks saanud
valitsev moraalitus ning koos sellega süveneb rahvusliku suitsiidi oht.
Isemõtleva kooli osatähtsus keset inimlike, perekondlike, rahvuslike
ja riiklike väärtuste varinguid ei ole kahanenud võrreldes
kommunistliku totalitarismiperioodiga - pigem vastupidi, kool peab
enesele võtma üha enam ka kodu ja perekogukonna funktsioone, peab
toimima päästeametina laste seespidistes katastroofides.
Kooli poolt vaadatuna läheb meie rahva olukord üha tõsisemaks,
seepärast ei taha me oma väikest juubelit tähistada vaid peoga. Pigem
on meie sooviks kutsuda võimalikult palju meie rahva võtmeisikuid
mõtisklema ja arutlema olukorra üle meie laste hulgas ja koolis, seadma
enesele konkreetseid sihte ja eesmärke üheskoos tegutsemiseks kriisi põhjuste
avastamisel ja kõrvaldamisel.
Meil on soov tähistada oma väikest juubelit konverentsiga, mille raames
püüame tuua esile kooli osatähtsust tänase ja homse elukeskkonna
kujundamisel.
Lugupidamisega,
VHK asutajate nimel,
Taivo Niitvägi

n Vanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00

Vanematekogu 19.01

nArutati meedias esilekerkinud noortepidude teemat
ja kuidas sellele reageerida. Kahju, et noorte
väärtushinnangutega seotud probleemid on ühiskonnas
teravdatud tähelepanu alla jõudnud alles pärast eriti
dramaatiliste juhtumite avalikuks tulekut.
nRemonditeema. Arutati võimalikke variante õppetöö
korraldamiseks, kui Vene 22 kasutada ei saa.
nKalender. Vabariigi aastapäeva aktus 23.II kell 10
Metodisti kirikus. Consilium erandkorras kell 12.00.
Uisutamine Linnahallis 22.II
nVastuvõtuga seotud kalender. 25.01 kell 17.00 meie
9. klassi lastevanematele gümnaasiumi tutvustav
infotund. Lahtiste uste päev 8. märtsil; kell 16.00
gümnaasiumi tutvustamine teiste koolide noortele. 9.
mail kell 14.00 gümnaasiumi vastuvõtu üldkomisjon.
Gümnaasiumisse sisseastujatele tuleks koostada
väärtussüsteemi puudutav küsimustik. Töörühm
koguneb 24.01.
nJuubel. Gümnasistid küsisid, kuidas õpilased kooli
juubelit tähistavad. Arutati, kuidas muuta juubelinädal
ka õpilastele pidulikuks. Otsustati, et esmaspäevased
kogunemised (6.01) tuleks ette valmistada pidulikena,
koogi ja temaatilise jutuga.

n Eelteade
Hea VHK-lane!
Sel aastal möödub 20 aastat Vanalinna Muusikamaja
sünnist, mis on ühtlasi Vanalinna Hariduskolleegiumi
hälliks.
Juubelit või muidu sünnipäeva peavad ka teised
allüksused, ajaloolistest ürikutest on igaühe sünniaasta
püütud üles leida  lihtne see ei olnud! Kuupäevadega
on aga veel keerulisem kui aastatega. Nii otsustasime,
et tähistame juubelinädalat 6.- 11. veebruaril järgmiste
sündmustega:
Esmaspäeval, 6. veebruaril koolipäeva ajal räägime
juubelijuttu ja sööme kooki ÕPILASTEGA.
Reedel, 10. veebruaril kell 9.30-16.00 toimub
Olümpia hotelli konverentsikeskuses KONVERENTS,
kus arutletakse kooli rolli ja loomise üle meie
ühiskonnas.
Laupäeval, 11. veebruaril on VILISTLASTE
KOOLIPÄEV ja õhtul kõigile VHK- lastele, vilistlastele
ja koostööpartneritele JUUBELIETENDUS ja PIDU
Eesti Draamateatris.
Vaata lähemalt reklaami iga ürituse kohta stendidel ja
kodulehel ning hakka valmistuma suureks peoks!
Katrin
P.S. Pane palun nimi ka kirja  konverentsile sekretäri
juures ja peole kodulehel, siis võid kindel olla, et süüajuua on ka Sulle varutud!

n Gümnaasium

n Põhikool

III perioodi 5. nädal

n Esmaspäeval, 23. jaanuaril on klassijuhataja tunnid

nXI KLASSI EKSPERTHINNANGUD

Sel perioodil on käes XI klassi õpilaste kord
eksperthinnanguid sisestada. XI klassi õpilased saavad anda
hinnangu ka õpetajatele ainetundide osas. Kuna vestlused
algavad arvestuste nädalal, on palve hinnangud sisestada
nii ruttu kui võimalik.

nTAIZE

(tunnistuste andmine)
Kell 13.00 - 15.00 on 2.P ja 4.P Draamateatris.

n Kolmapäeval, 25. jaanuaril kell 17.00 toimub
gümnaasiumi auditooriumis VHK Põhikooli 9-ndate
klasside õpilastele ja nende vanematele VHK Gümnaasiumi
õppekorraldust ja vastuvõtukriteeriume tutvustav
koosolek.

Palun Anule selle nädala jooksul märku anda neil õpilastel,
kel on soov sõita Taizesse kevadisel koolivaheajal. Püüame
välja selgitada, millised on odavaimad võimalused sõiduks.

n Neljapäeval, 26. jaanuaril toimub Linnateatris
moekonkurss - vt kuulutust

nUURIMUSED
Tuletame XI klassi õpilastele meelde, et tasapisi läheneb
uurimuste kaitsmise päev: need on planeeritud 20. ja 21.
veebruarile. Töö peab olema valmis enne kaitsmist ja
kursusekaaslaste hulgast tuleb leida retsensiooni kirjutaja!

KLASSIPIDU.

nTORE

Meil on võimalus liituda MTÜ TORE kavandatava
koolitusprogrammiga, mille käigus uuritakse erinevaid
psühholoogilisi teemasid, et olla valmis toetama
hättasattunud kaaslast. Osaleda saab 3 õpilast.
Huvilistel palun teada anda Anule nädala jooksul.
Anu

n 7. veebruaril toimub 12. KLASSIDE ÕPPEREIS

TARTUSSE. Start 8.00 Mere puiesteelt. Kell 11.00 AHHAA
keskus, kus toimuvad bioloogia, keemia ja füüsika katsed.
Bussis jagame end vajalikeks gruppideks. Iga grupp külastab
kaht etendust. Kell 13.00 Vana Anatoomikumi külastamine.
Toimub klasside kaupa: 12. M kõigepealt füsioloogia
loengule ja 12. K giidiga näitusele ning tunni aja pärast
vahetus. 15.00  15.30 kiire söögipaus (igaüks ise vaatab,
kus sööb) ja siis tagasi Tallinnasse.
Maksumus: 140.- (buss + katsed + Anatoomikumi piletid +
giidid). Maksta Mairi kätte hiljemalt 25. jaanuariks.
12. K teeb töölehe katsetest õp. Irjale ja hinne läheb füüsikasse
ning 12. M teeb kokkuvõtva essee Vanast Anatoomikumist
 hinne bioloogiasse, kolmanda perioodi arvestustenädala
lõpuks.
Õp. Irja ja õp. Tiia

n Kutse
Teater NO99 kutsub vaatama Aleksander Pepeljajevi
lavastust KIRSIAED
Anton Tðehhovi näidendi järjekordne tõlgendus, kus teevad
NO99 trupi kõrval kaasa EKTA Lavakunstikooli 22. lennu
tudengid, kelle hulgas on ka 5 VHK vilistlast.
Kirsiaed toimub mitmes erinevas ruumis. Tegemist ei ole
vaid tantsu- ega ka pelgalt draamalavastusega. Kirsiaeda
on haaratud nii liikumine kui sõna. Vaatajad ei tohiks karta
liikumist erinevate mänguruumide vahel.
Viimased etendused 14., 28. veebr, 1.,16.,17.märts ja 19.,20.
aprill kell 19.00

n Reedel, 27. jaanuaril kell 17.00 Muusikamajas 3.t

KASSIKÕND

meie kooli esimene moekonkurss!
26. jaanuaril kell 18.00 - 20.30
Tallinna Linnateatri Hobuveskis (Oleviste kiriku
taga)

♦osa võtavad meie kooli 7.-12. klasside õpilased
♦þüriis: Anu Lensment (ajakirja Cosmopolitan
stilist), Karolin Kuusik (ajakiri Stiina stilist),
Evelyn Mikomägi (Miss Estonia 2000, Miss
Universe 2000) jpt.

♦külalisesinejad: Palestra ja EKA moetudeng oma
kollektsiooniga + üllatusesineja

♦peasponsor LOréal
Piletid müügil esmaspäevast! ( istekoht 35.-,
seisukoht 25.-)
osta saab Helena, Gertrudi ja Hannele käest (9t).

n Kutse
Kutsume üles nii gaidlikke noori kui ka kõiki teisi
kooliealisi osa võtma konkurssidest, et üheskoos mõtiskleda
meid ümbritsevate tõekspidamiste üle.
Essee- ja fotokonkursi teemad:
1. Üks heategu päevas!
2. Õppimine läbi tegevuse
3. Ükskord gaid, alati gaid!
4. Looduses peitub elujõud
5. Kes palju teeb, see palju jõuab
6. Puhas sõnas, mõttes ja teos
Töid hinnatakse kahes vanusegrupis: 7.-9. klass ja 10.-12.
klass. Esseesid ja fotosid ootame 31. jaanuariks 2006 Eesti
Gaidide Liidu aadressil.
Töid hindab asjatundlik þürii, parimaid autasustatakse.
Vaata lisaks:
http://kuristiku.gaidid.ee/
Eesti Gaidide Liit

