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Vanalinna
Hariduskolleegium
SELLE JA JÄRGMISE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:
MARET NURKLIK 13.02
RUTH DUREJKO 20.02
INGRID KERMA 20.02
IMBI LAAS 21.02
IGOR GAVRILTCHIK 21.02
ÕDE MARY 22.02
JAANA JÜRIS 22.02
KARIN VEISSMANN 22.02
KRISTI KÄRMAS 25.02


VHK SÜNNIPÄEV PEETUD!
Sajad inimesed, ilusti riides ja kõik mõtlevad häid mõtteid ja
räägivad rõõmsatest asjadest, meie igapäevaelus üsna tavatu nii öeldi meie laupäevase peo kohta, mis pärast fantastilist
etendust käima läks. Ja kuigi konverentsil ei saanud kahjuks
palju rõõmusõnumeid teatada, oli õhkkond seal sama moodi
suurepärane.
Kui nüüd tänama hakata kõiki, kellest nende päevade
ettevõtmised sõltusid, läheks väga pikaks ja keegi võib kogemata
ununeda. Pigem võiks siis kõik läbielatu kokku võtta ühe
vilistlase sõnadega: see energia, mis neil päevil vallandus, on
kogunenud kõigi nende 20 aasta jooksul, seega on selles oma osa
igaühel, kes sel teel kaasa käinud. Vaadakem siis kõik peeglisse
ja tundkem üksteisest rõõmu! Ja lastest, kelle pärast me kõik
oleme kokku tulnud.
Katrin
P.S. Kellel vähegi fotosid, palun saatke, püüame kiiresti üles
riputada.

n Vanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00

n Hindamisjuhend.

Studiumis vaadatakse
ainesektsiooni juhatajatega veelkord üle, siis võib
kodulehele üles panna.
n Projektide nädal. Alar andis ülevaate, millised
plaanid klassidel on.
nVabariigi aastapäeva aktus. Algklassidele tellitakse
buss, mis viib nad Metodisti kiriku juurde. Päevakeskus
on sel päeval lahti kella 14.30-ni, söökla ei tööta.
n Juubeliüritused. Korraldustööd on laabunud
sujuvalt, konverentsi vastu on üllatavalt suur huvi ka
väljaspoolt. Vilistlaste päevale on samuti palju
registreeritud.
nVaadati üle juubelikogumiku vaheraamat: lendude
ja töötajate nimekirjad.
nSeoses juubeliga tänab Vanematekogu nimeliselt
kõiki töötajaid, kes on VHK-s laste eest hooles olnud
üle 10 aasta, samuti kõiki teisi töötajaid ja
lapsevanemaid koostöö eest. Otsus avaldatakse
juubeliõhtu kavalehel.

n Raamatukogu
UUED RAAMATUD gümnaasiumi raamatukogus:
1. Juske, A. Joonistav laps
2. Demarais, A. Esmamuljed
3. Bertelov, R. Läbi elu
4. Maser, M. Igaühel oma tõde
5. Nekrassov, A. Perekond - tarkuse algus
6. Plumer, R. Everesti päevik
7. Mänd, A. Pidustused keskaegse Liivimaa linnades
1350-1550
8. Maanso, V. Klassi ja lavale
9. Väikeelamu katusekatte- ja välisvoodritööd
10. Sepaoskused
11. Hakal, S. Traditsioonitruu polsterdamine
12. Eugenides, J. Süütud enesetapud
13. Kõomägi, A. Amatöör
14. Stroud, J. Samarkandi amulett
15. Elman, N.M. Sõpruse kirjutamata reeglid
16. Cialdini, R-. Mõjutamise psühholoogia
17. 1000 aastat kuulsaid inimesi
18. Art, the critics´ choice
19. World travel atlas (2005)
Ruth

FOTOL
Konverentsi Kooli roll ühiskonnas
paneeldiskussioonist osavõtjad (vasakult):
Toomas Paul, Olav Aarna, Toomas Sepp,
diskussiooni juht Varro Vooglaid, Alexandre
Havard, Meelis Kond ja Rein Rebane

n Gümnaasium

n Põhikool

IV perioodi 1. nädal

nGümnaasiumi katsete ajad VHK Põhikooli 9-ndikele:

n SUUR TÄNU KÕIKIDELE, KES AITASID KAASA

JUUBELIKONVERENTSI JA VILISTLASTE PÄEVA
ÕNNESTUMISELE! Sellised imelised hetked saavad sündida
ainult üksteist toetades!

nEsmaspäev, 13. veebruar

1) ÜLDKATSE kõikidele õpilastele 15. veebruaril kell
10.00 oma klassis.
2) KUNSTI ERIALAKATSED kunstikooli ajal 13.
veebruaril kell 15.40 ja 16. veebruaril kell 16.00.

nEsmaspäeval, 13. veebruaril on valentinipäeva teemalised

nTeisipäev, 14. veebruar

kogunemised.
10.00 algkool
11.00 5. - 6. klassid
12.00 7. - 9. klassid

nKolmapäev, 15. veebruar

hindelisi töid. Neid ei ole võimalik sel nädalal läbi viia,
sest:

Palun õpetajatel kanda õhtuks sisse kõik lõppenud kursuse
HINDED ja klassijuhatajatel märkida kõik PUUDUMISTE
PÕHJUSED, et õppenõukoguks jõuaksime teha kokkuvõtted.
SELTSKONNATANTSU TUNNID XII klassi õpilastele
alates kella 15.30 peegelsaalis. Lõpetama peab kella kuueks.
VALENTINIPÄEVA KÕNEVÕISTLUS auditooriumis kell
10.00 - 12.00
Kell 15. 30 toimub III perioodi ÕPPENÕUKOGU.

nNeljapäev, 16. veebruar

Kell 11.00 auditooriumis ekspresident Lennart Meri
protokolliülema PIRET SALURI loeng (balli)etiketist XII
klassidele. Osalevad ka X klassi keel II rühma õpilased ja
XI klassi ballitoimkonna liikmed.

nPROJEKTINÄDAL 20.-22. veebruar

Projektinädala tegevused planeeritakse erialagruppide lõikes.
Nädala täpsem kava selgub hiljemal neljapäevaks. Plaanid
pannakse välja koduleheküljele ja klassidesse stendidele.

n Neljapäeval, 23. veebruaril kell 10.00 VABARIIGI
AASTAPÄEVA AKTUS Metodisti kirikus.

nXI KLASS: UURIMUSED
Uurimustööde kaitsmised toimuvad projektinädalal:
teisipäeval, 21. veebruaril alates kella 9.00 ja kolmapäeval
22. veebruaril kella 9.00 - 12.00. Igal tööl peab olemas
olema ka retsensioon - autoriks keegi klassikaaslastest.
Juhiseid uurimuse vormistamiseks ja retsensiooni
kirjutamiseks leiate koduleheküljelt (sisse logides)
gümnaasiumi kaustast, õppematerjalide hulgast
(ühiskonnaõpetus).

n Õpetajad, palun ärge planeerige 20.-24. veebruarile
• 20. ja 21. veebruar on PROJEKTIDE PÄEVAD
(väljasõidud jms.).
• 22. veebruar on VASTLAPÄEVA tähistamine ehk
uisutamine Linnahallis.
9.00 5.T, 5.P ja 6.P
10.00 1.-2. klassid
11.00 8.-9. klassid
12.00 3.-4. klassid
13.00 7.T, 7.P ja 6.T
14.00 gümnaasium
Uiskude laenutajatel pilet 30 krooni ja oma uiskudega
tulijatel 20 krooni. Klassijuhatajtel koguda raha ja piletid
osta ära eelnevalt Alari käest.
Pärast uisutamist, nagu kombeks, vastlakukkel ja kuum tee.
Ainetunde ei toimu. Algklassidel ilmtingimata koguneda
enne Linnahalli minekut kooli.
•23. veebruaril on Vabariigi aastapäevale pühendatud
AKTUS Metodisti kirikus. Algus kell 10.00.
Tellitud buss esinejatele väljub kell 8.45 ja algklassidele
kell 9.40 Vene kultuurikeskuse juurest.
Toitlustamist ei toimu. Päevakeskus töötab 14.30-ni.
•24. veebruar on riiklik PÜHA.
Alar

nHEA UUDIS!

n Kutse

nKUTSE

Looduse Omnibuss ja Nordea Pank kutsuvad kõiki
loodusfotohuvilisi  nii täiskasvanuid, noori kui lapsi osalema fotovõistlusel Looduse Aasta Foto 2006.
Võistlust korraldame koos Eesti Looduskaitse Seltsi,
Eestimaa Looduse Fondi, Postimehe, Maalehe, Eesti Ekspressi
ja ilm.ee-ga.
Võistlustööde esitamise tähtaeg on 27. märts 2006.
Võitjad selgitab rahvusvaheline þürii eesotsas Rein Maraniga.
Traditsioonidega fotovõistluse võitjad kuulutame välja 23.
aprillil Tallinna Linnahallis, kus jagame Tantsivaid Hunte.
Võistluse auhinnafond on 150000 krooni.
Fotovõistluse eeskirjad leiad www.looduseomnibuss.ee
Info telefonil 6481740, 56476297 ja e-postiga
info@looduseomnibuss.ee.

Tallinna Muusikakeskkool saatis meile kingiks 20 piletit
W.A. Mozarti juubelile pühendatud KLAVERIKONTSERDILE, kus peaesinejaks TRIIN RUUBEL, Kärt
Ruubeli õde. Kontsert toimub 19. veebruaril kell 16.00.
Muusikaelamusest osa saada soovijatel palun Anule endast
hiljemal kolmapäevaks teada anda.
Anu
25. märtsil 2006.a. toimub kõrghariduse saamise
võimalusi tutvustav infolaat - ABITURIENT 2006.
Infolaat toimub Rahvusraamatukogus ja on avatud kella
10.00 - 18.00.
Korraldab suhtekorraldus- ja reklaamifirma Concept Media koostöös Infosoft Pluss OÜ-ga.

