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Vanematekogu 26.01.06
nJuubel. Arutati võimalikke info levitamise teid.
Õpetajad, kes soovivad osaleda konverentsil ja on
registreerunud, on tundidest vabastatud.
Arutati võimalusi VHK kogumik esmaspäevaks trükki
anda. Mae Kivilo oli nõus kujundama.
nSelle aasta emadepäeva kontsert toimub laadaga
samal päeval, 6. mail, kuna muul ajal ei ole Estonia
kontserdisaal vaba. Prooviajad püütakse sättida nii, et
ka esinejad laadal saaksid osaleda.

VEEL JUUBELIJUTTU
Järgmine nädal on väga pidulik. Sebimist on muidugi igaühel kogu
aeg palju ja sellega seoses paljudel veel rohkem - ei tea, kas õnnestub nii
hästi ette ära sebida, et nädala lõpuks, reedeks ja laupäevaks, saabub
kulminatsioon ja kõigil on aega aeg maha võtta, koos olla, vanu pilte
vaadates tagasi ja kooli üle aru pidades edasi vaadata? Ma loodan
küll, oleme nii igatahes mõelnud.
Ühest küljest võib ju mõelda, et mis see 20 aastat ja osade kaupa veel
vähem ära ei ole. Teisalt on käidud väga pikk tee. Sellest annavad
tunnistust trükimasinal sinakale paberile tipitud dokumendid või
väikesed inimesed fotodel, kel nüüd ülikooli diplomid taskus. Kuna
igal sammul tuli sel rajal ise jäljed sisse teha, on tee läbimiseks kulunud
ohtralt higi ja vaeva. Seda suurem on olnud rõõm iga kindlalt maha
saanud sammu üle.
Esmaspäeval, 6. veebruaril, on kogunemised kõigis kooliastmetes,
kus räägitakse koogi juurde VHK koolide algusest.
Teisipäevast, 7. veebruarist kuni nädala lõpuni on Kloostri Aidas
ja Mihkli Gildi keraamikatöökojas üleval VHK õpetajate ja vilistlaste
kunstitööd.  Algklassi- ja põhikooli majas on samal ajal üleval VHK
õpilaste omaloomingukonkursi tööd.
Reedel, 10. veebruaril on kõik gümnasistid, õpetajad ja vanemad
oodatud Olümpia konverentsikeskusesse konverentsile �Kooli roll
ühiskonnas�. Nimi tuleks kirja panna kas oma maja õpetajate toas
või VHK kodulehel. Põhikool ja Gümnaasium annavad täpsemalt
teada, kuidas on korraldatud esmaspäevased kogunemised ja reedene
koolipäev.
Laupäevaks, 11. veebruariks tulevad kooli tagasi vilistlased. Loengule,
tundidele ja kaua igatsetud koolilõunale lisaks tuleb valida
vilistlasnõukogu ning maha pidada korvpalliturniir ja lauluproov.
Juubelinädala Grand finale, juubelipidu toimub laupäeval, 11.
veebruaril kell 18.00 � 24.00 Eesti Draamateatris. Vaid sel õhtul
on võimalik osa saada Monteverdi ooperist �Orfeus�, mille kannavad
ette meie orkestrid, koorid, tantsijad ja teatriõpilased koos solistidega.
Pidu jätkub vaheldumisi koridorides, parketil, laval ja ekraanil,
muusika ja tantsu ja etteastetega, põske pistmisest ja pidutordist
rääkimata, kuni südaööni.
Kõik VHK vilistlased, endised ja praegused töötajad, õpetajad ja

KONVERENTSI KAVA:
9.00�9.30 Registreerimine
9.30�11.15 Avasõna. Tallinna linnapea Jüri Ratas.
Kool kui kultuurifenomen, kultuuri tekitaja.
Moderaator: Lembit Peterson
T.E.piiskop Philippe Jourdan ; Eesti Apostellik
Administraator, Pertusa Titulaarpiiskop
Olav Aarna; Riigikogu Kultuurikomisjoni esimees,
akadeemik
Jaak Jõerüüt; Välisministeeriumi nõunik ja kirjanik
Janar Holm; Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse
juhataja
Meelis Kond; Tallinna Haridusameti Hariduskorralduse
teenistuse direktor
Alexandre Havard, European Center for Leadership
Development(Helsingi) direktor
11.15�11.45 Kohvipaus
11.45 �13.00 Miks on omavalitsus, kodanikud või
vanemad omal initsiatiivil koole loonud?
Moderaator: Lembit Peterson
Rocca- al- Mare Kooli direktor Rein Rebane;
Laagri Koolist - Saue vallavanem Mati Tartu ja  kooli
nõukogu esimees Ain Valdmann
Tartu Katoliku Kooli direktrissi abi Liivi Lõhmus;
Vanalinna Hariduskolleegiumi direktor Kersti Nigesen
13.00 � 14.00 Lõuna ja kohv
14.00 � 15.30 Paneeldiskussioon: Missugused
protsessid peaksid kooli ja haridussüsteemi kaudu
olema tagatud, et kultuur püsiks?
Diskussiooni juhib Varro Vooglaid, Helsingi ülikooli
õigusteaduse doktorand.
Paneeliga liituvad Tallinna linnasekretär Toomas Sepp ja
teoloog Toomas Paul
15.30 � 16.00 Konverentsi kokkuvõte.
Ülo Vooglaid, prof. emer.

loominguliste kollektiivide liikmed on koos kaaslastega väga
oodatud. Tuleb vaid kodulehel nimi kirja panna ning maksta
pisut selleks kuluvast rahast. Saamegi kõik kokku, nii
pidulikult kord 20 aasta jooksul, või ehk 10, enne küll
uuesti ei või lubada.

Katrin R

järgneb kõrvalveerus

nKonverents



n 7. veebruaril toimub 12. KLASSIDE ÕPPEREIS
TARTUSSE. Start kell 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: 150.- (buss + katsed + Anatoomikumi piletid
+ giidid). Maksta Mairi kätte hiljemalt 25. jaanuariks. NB!
Eelmise nädala Teatajas ilmus toimetaja eksituse tõttu
vale summa.

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

III perioodi 6. nädal

nXI klassi EKSPERTHINNANGUD
Palume saabuva nädala jooksul sisestada eksperthinnangud
ja hinnangud õpetajatele neil, kel see veel tegemata!

nVHK JUUBELI tähistamine gümnaasiumis arvestuste
nädala esmaspäeval kell 13.00 auditooriumis ja vahesaalis
- räägime kooli loomisest ja pärast maitseme torti.
Gümnaasiumiõpilastel, kes soovivad osaleda
juubelikonverentsil palume end kindlasti registreerida Mairi
juures või kodulehekülje kaudu.

nPROJEKTINÄDAL
Praeguse seisuga on ettepanek korraldada projektinädala
töökorraldus erialade lõikes. Arvestama peaks sellega, et XI
klass kaitseb 20. ja 21. veebruaril uurimusi ja 22. veebruaril
on broneeritud uisutamise aeg.
XI M klassi reaalrühm soovib korraldada väljasõidu.

nPalun järgmistel õpetajatel hiljemalt saabuva nädala
jooksul sisestada XI klassi EKSPERTHINNANGUD:
Üldained:

Toomas Abiline - filosoofia - XI K
Neeme Põder - eesti keel/kirjandus
Tatjana Galutvo - matemaatika II
Juta Kranna -  matemaatika III
Reet Oolup -  matemaatika III
Christopher Ashley Cooper - inglise keel
Kristiina Kaasik - inglise keel
Helen Viktor - inglise keel
Matthew Talboo - inglise keel
Anne Kirikal - inglise keel
Svetlana Tamkõrv - vene keel
Tatjana Tabakina -  vene keel
Jelena Sidorova - vene keel
Anu Aero - saksa keel
Tiina Münt - saksa keel
Irja Tuus - füüsika II
Irja Tuus - füüsika III
Ilona Lille - keemia II
Tiia Kalju - keemia III

Erialaained:
Reaal: Anneli Roode - füüsika

Tiia Kalju - keemia
Pilve Traks - matemaatika

Keeled: Tiina Niitvägi-Hellamaa - prantsuse keel
Ingrid Järv - tõlkekursus

Teater: Maria Peterson - näitlejameisterlikkus
Tiina Mölder - liikumine
Tõnis Rätsep - lavakõne

Kunst: Margot Kask - joonistamine
Reet Reidak - maalimine
Toomas Tõnisso - joonistamine
Anneli Porri - kunstiajalugu

Muusika: Katrin Tanvel - soldezo, harmoonia
Kristina Kõrver - muusikaajalugu
Eva Punder - viiul (Kritsiina Kaljuste, Kätlin Anni,

ULTIMAATUM
- kõigile, kes Keeltemajas õpivad ja kellel veel �nööpi�
pole!

On möödunud tervelt poolteist aastat sellest, kui
gümnaasiumi keeletunnid hakkasid toimuma Keeltemajas,
Uus tn 32. Algusest peale oli teada, et Keeltemajja sisse
pääsemiseks on vaja muretseda puutemälu ehk "nööp",
kuivõrd Keeltemajas pole valvelauda, kellel ülesandeks ust
avada. Iga kellaplärin tähendab õpetajale töö poolelijätmist,
püsti tõusmist, fonolukuni minemist, vastamist, vastuse
ootamist, õpilasele "nööbi" kasutamise vajaduse
meeldetuletamist ... kuid kõigele vaatamata leidub ikka veel
hulganisti õpilasi, kes tulles uksekella helistavad. Ka Teatajas
avaldatud pöördumine (detsembris) ei vähendanud kellamist
olulisel määral. Et Keeltemaja õpetajate närvid korras
püsiksid, oleme sunnitud kasutusele võtma erakorralised
meetmed.

KÄESOLEVAGA TEATAME, ET ALATES
KOLMAPÄEVAST, 1. VEEBRUARIST ME ENAM
"NÖÖBITA" SAABUJATELE UST EI AVA.

Sisse saamiseks tuleb kasutada "nööpi", mida saab
gümnaasiumi valvelauast, Vene 22, hinnaga 50.- (kooli
lõpetamisel saab "nööbi" tagasi raha vastu vahetada). Kes
"nööpi" mingil põhjusel muretseda ei taha, peab saabuma
koos sõbraga, kellel "nööp" olemas või ootama tänaval,
kuni saabub "nööbiga" varustatud kaasõpilane.
Loodame mõistvale suhtumisele ja täname kõiki
nööbikasutajaid juba ette!

Aime (6996 281) ja Piret (6996 283)

nGümnaasium

nKeeltemaja

Mirjam Lend ja Rahel-Liis Aastand
Kristina Kõrver - Grete Kõrvits
Kristiina Talen - Tuur-Elo Viik



26. jaanuaril toimus meie kooli esimene moekonkurss
KASSIKÕND
Konkursil osalesid:
Pire Sova (10.H),
Elis Ilves (9.T) � III KOHT
Liis Hinsberg ja Margareth Sengbusch (9.T) � II KOHT
Ann Alice Ehala, Kerli Radvilaviæius, Ann Mirjam Vaikla
(8.T) � I KOHT
Anna Viik (9.T) � eriauhind
Karmen Otu ja Anu Salumaa (9.T),
Elizabeth Paavel ja Karoliina Kreinthal (12.H).

Neid hindas þürii kosseisus:
Anne Metsis � ajakirja Anne moetoimetaja ja EKA
moeõppejõud; Aldo Järvsoo � moedisainer; Evelyn
Mikomägi � modelliagentuur Living Models Agency ning
foto-filmi stuudio XL-Studios esindaja, Miss Estonia 2000
Karolin Kuusik � ajakirja Stiina moetoimetaja, moedisainer
Anu Lensment - ajakirja Cosmopolitan moe- ja
ilutoimetaja, moekunstnik; Lilian Merila  - fotograaf; Sigrid
� modell; Urmo Uiboleht � stiilseim geoõpetaja/
gümnaasiumi õppealajuhataja

Moekonkursi juhatas sisse meie kooli õpetajate vapustav
kollektsioon.

Külalisesinejateks olid EKA moetudeng Kristiina Kesküla
ja tantsutrupp Palestra.

Õhtut juhtis Juko-Mart Kõlar.

Tasavägise võistluse võitsid Ann Alice Ehala ja Kerli
Radvilavicius ning Ann Mirjam Vaikla oma
kollektsiooniga �PUNAMÜTSIKE VAATAS SOE
SILMADESSE�. Nemad võitsid aastaks enda valdusesse
moekonkursi Kassikõnd trofee (autoriks Väino Niitvägi).
Ürituse peasponsor L�Oréal pani kõikidele osavõtjatele välja
väärtuslikud auhinnad.
Parim modell ja kaks esikohta said veel lisaks 3 kolme kuu
tellimuse ajakirjalt Stiina.
Eriauhinnaks, mille võitis Anna Viik, oli 300 krooni
suurune kinkekaart uuelt eksklusiivkohvikult Catwalk
(www.catwalk.ee).
Kaunid ruumid võimaldas meile Tallinna Linnateatri
Hobuveski.
Kassikõnni orgkomitee - Hannele, Gertrud, Helena - tänab
kõiki osavõtjaid, kaasaelajaid ja toetajaid.

Kassikõnni  orgkomitee

nKunstimaja

nOotame ÕPETAJATE JA VILISTLASTE TÖID, et
saaksime neid kooli juubeli puhul eksponeerida Kloostri
Aidas ja Mihkli Gilgi galeriis. Tööd tuua Kunstiõpetajate
tuppa! Samuti tuletame meelde, et 6. veebruar on viimane
päev esitada omaloomingu töid.

nÕnnitleme PIRE SOVAT, kes sai preemia MTÜ Meie
teeme Nägija Tegija 2006 korraldatud kunstikonkursil,
juhendajaks TOOMAS TÕNISSOO.
Töid saab näha Kullo Lastegaleriis.

nPalju tänu inglise keele õpetajatele KRISTIINALE,
HELENILE, ANNELE, TERJELE, käsitöö õpetajatele
SIRJELE, LIISALE, algklassi õpetajale LIISILE, võimlemise
õpetajale MARGITILE, matemaatikaõpetajale PILVELE,
kunstiõpetajale MAIELE, muusikaõpetajale IMBILE,
filosoofia õpetajale KATRINILE, õppealajuhatajatele
KRISTELILE ja URMOLE, kes õpetajate moekollektsiooni
etteastes osalesid ja meile rõõmu valmistasid!

Suur kiitus HANNELE, HELENALE ja GERTRUDILE
9. klassist moekonkursi"Kassikõnd" väga professionaalse
korraldamise eest ja 6.-12.klassi õpilastele, moeloojatele ja
modellidele elamustpakkuva õhtu eest!

Anu

nKroonikat

nMuusikakool

n2. veebruaril kell 17 Muusikamajas Muusikakooli õpilaste
KONTSERT

n3. veebruaril kell 16-18 Muusikamajas ORFEUSE
PROOV (orkester, tantsijad, solistid)

n4. veebruaril kl 10-15 (Muusikamajas) ORFEUSE
PROOV (orkester, solistid, koorid)

nPoola Suursaatkond on VHK õpetajatele, õpilastele ja
lastevanematele broneerinud Chopini-festivali (konkursi)
LÕPPKONTSERDILE Estonia kontserdisaalis 5. veebruaril
kell 16.00 keskmise rõdu kaks esimest rida. (Saali parimad
kohad!)
Sissepääs meile tasuta.
Palume soovijatel registreerida tanvel@colleduc.ee

n1. veebruaril kell 17.00 toimub põhikooli sööklas
Pühavaimu 8 7.T ja 8.T  lastevanemate VESTLUSRING
tütarlaste probleemidest ja vaba aja korraldamisest .

n6. veebruaril toimuvad kogunemised. Tähistame KOOLI
SÜNNIPÄEVA ja räägime kooli ajaloost ning nagu sellel
puhul ikka maiustame ka!

nPõhikool


