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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

ANNE METSALA  13.03
TATJANA TABAKINA  15.03

KAIDO SUSS  16.03
TAIVO NIITVÄGI  19.03
HEIKKI SILVET  19.03

ANNELI SALUMAA  19.03
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KIITUS

VHK võistkond saavutas matemaatika-alases integratsiooni-
projektis �Mu isamaa on minu arm� II koha. Osalesid 7. klassi
õpilased õp. Tatjana Galutvo juhendamisel.

nGümnaasium
IV perioodi 4. nädal

Gümnaasiumis jätkame alanud nädalal tavalises
töörütmis kuni nädala lõpuni.

nTeisipäeval, 14. märtsil LAULUFESTIVAL

kell 17.00 algab 8.- 12. klassi kontsert. Kõik on oodatud
kuulama!

nKolmapäeval, 15. märtsil
XII klass kirjutab PROOVIKIRJANDIT. Tunde ei
toimu. Algus kell 10.00 Kirjutajad kasutavad
auditoorumi ja XI K klassi.
X R ja X H MUUSIKAAJALOO tunnid toimuvad
Muusikamajas (kell 12.30 - 14.00)

nNeljapäeval-reedel tuleb klassides asjad korrastada.
Vastasel korral teeme seda meie ja nii võib keegi oma
asjadest ilma jääda.

nTÄHELEPANU - �NÖÖPIDE" INVENTUUR
Järgmise nädala jooksul toimub nööpide korraline
inventuur. Klassijuhatajatele on välja prinditud
nimekirjad, kus olemas õpilase nimi ja talle antud
nööbi number. Kontrollida tuleb, kas vastava numbriga
nööp on õpilase kasutuses: KINDLASTI TULEB
NÖÖP KLASSIJUHATAJALE ETTE NÄIDATA.
Klassijuhatajad saavad nimekirjad Mairi käest.
Tähtajaks järgmise nädala lõpp.

KIITUS JA TÄNU

6.märtsil toimus G.Otsa nimelise Muusikakooli ja VHK
Muusikakooli klaveriõpilaste ühiskontsert, kus pälvisid palju
kiidusõnu ning tunnustust meie muusikakooli noored pianistid:
JOHAN KROON, JAKOB ROSIN, HANS ERMAST, KERTU
AER, ANNI MARI PREES, MARIA BARBARA NIITVÄGI,
KRISTINA MIRJAM VILLAND, JOHAN-EERIK KÕLAR,
LAURA-JOHANNA LÕHMUS, KATI OTS, PEEPE RINNE,
KEIU KÄRT TAMMEAID, KRISTINA HAAVAMÄGI, LIISA
LEVITSKY ja SAARA NÜGANEN.
Palju tänu õpetajatele, kes andsid oma panuse ürituse
õnnestumisele � Inge Biltse, Karin Suss, Anneli Tanksimäe,
Anu Randma, Ene Nael ja Inga Arro

VHK 8. LAULUFESTIVAL MUUSIKAMAJAS

T 14. märtsil kl. 17.00 8. - 9. klass ja gümnasistid
K 15. märtsil kl. 11.00 Aiake ja mudilased
R 17. märtsil kl. 10.00 1. - 3. klass

kl. 13.00 4. - 7. klass
Sõltuvalt osavõtjate arvust võivad kellaajad muutuda
Lõppkontsert 31. märtsil kell 17.00 Matkamaja saalis
Toetajad:

õpetajad
Tallinna Matkamaja
Mihkli Gildi keraamikakoda

Vanematekogu 9.03

nLahtiste uste päev gümnaasiumis läks hästi korda,
auditoorium oli puupüsti täis.
nÜlestõusmispühade ettevalmistamisest. 17. aprillil
teenistused Peeter-Pauli kirikus. Esmaspäeval, 10. aprillil
vaikse nädala kogunemised.
nÕpilasomavalitsuse tegevus tuleb ellu äratada. Tuleks
moodustada põhikooli ja gümnaasiumi ühine ÕOV,
millele peaks eelnema juhtimiskoolitus õpilastele. Sellega
peaks alustama kevadel.
nJärelvastamiste süsteem põhikoolis. Kuidas tagada,
et kontrolltööde graafik E-koolis ja stendil vastaks
tegelikkusele?
nVeerandi lõpp. Põhikooli 5.-9. klass koristab
neljapäeval kella 13.-14.00-ni klassi (v.a koorilapsed).
Reedel algab koolipäev kell 9.00, põhikooli tunnid
toimuvad kella 12.00-ni, kell 12.00 klassijuhatajatund
ja sahtlite koristamine.
nKlassijuhatajad peavad veerandi lõpus korjama kokku
laste päevikud ja tegema ülevaate töötundide
olemasolust.
nJärgmisest veerandist paneb juhtkond õla alla korra
tagamisele põhikoolis.
nEsmaspäeval on külas Tartu Katoliku Kooli
inimesed.
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nKunstimaja

nKunstimaja NÄITUS Ühispanga Galeriis!

SEB Ühispanga Galeriis on avatud Vanalinna
Hariduskolleegiumi õpilaste ja õpetajate loomingu näitus
�VAIMNE PÄRAND�.
Mõned aastad tagasi alustatud traditsiooni jätkuna leiavad
ka sel kevadel SEB Ühispanga Galeriis eksponeerimist
Vanalinna Hariduskolleegiumi omaloomingukonkursil
osalenud tööd.
Õpilased on oma suhte kooli ja vanalinna vormistanud
leidlikult nii filmides, maalides, lauamängus, fotodes kui
köidetes ja autoriraamatutes. Erinevalt varasematest aastatest
esinevad sellel näitusel ka õpetajad.

nEsmaspäeval toimuvad emakeele päeva teemalised
KOGUNEMISED.

10.00 algkool
11.00 5.-6. klass
12.00 7.-9. klass

Kell 17.00 I klasside AABITSAPIDU Vanalinna
Muusikamajas

nTeisipäeval, 14.03 kell 14.00 - 15.15 vaatavad 4. klassi
poisid VAT teatris etendust "Torm".

nKolmapäeva õhtuks VEERANDIHINDED e-kooli.

nNeljapäeval toimuvad TUNNID kella 13.00-ni.
13.00-14.00 toimub KLASSIDE KORISTAMINE.
Klassijuhatajatel moodustada selleks kuni 8-liikmeline
meeskond. Koorid toimuvad, seega kooriõpilasi mitte
kaasata.

14.00 ÕPPENÕUKOGU 8. T klassis

nReedene koolipäev algab kell 9.00 (Päevakeskus avatud
tavalisel ajal)
9.00 1.-3. klassidel KLASSIJUHATAJATUND
10.00 LAULUFESTIVAL. Klassijuhatajad koos
mitteesinejatega kuulamas-vaatamas.
Reedene TOITLUSTAMINE täpsustatakse esmaspäeval.

4.-9. klassil toimuvad tunnid kella 12.00-ni
12.00 algab KLASSIJUHATAJATUND
13.00 LAULUFESTIVAL (4.-7. klassid). Klassijuhatajad koos
mitteesinejatega kuulamas-vaatamas.

nVaheajaks viivad õpilased kõik isiklikud asjad koju.
Kooli (loe kappi või sahtlisse) võivad jääda ainult õpikud,
vihikud jms.
Klassijuhatajatel palun teha õpilaspäevikute põhjal
vahekokkuvõte tööpraktika tundide kohta (kui palju on
klass kokku tunde teinud).

nLp. Põhikooli õpetajad!
Läheneb eksperthinnangute tagastamise kuupäev, milleks
on 17. märts. Agnese kätte.

n Alates esmaspäevast, 6. märtsist on Tallinna
Keskraamatukogu näitusesaalis avatud Vanalinna
Hariduskolleegiumi ÕPILASTE JA ÕPETAJATE
LOOMINGU NÄITUS. Väljas on nii õppetöö käigus kui
ka iseseisvalt valminud tööd. Vaadata on peamiselt
kolmemõõtmelised tööd nagu keraamika, puidust
tarberiistad ja installatsioonid, vildist ja lõngast esemed,
autoriköited, lauamängud, paberitööd ja muud põnevat.
Seintel on väljas mitu suuremõõtmelist kooliteemalist
siidimaali ja ka fotosid koolilastest koos oma töödega.
Näitus jääb avatuks 27. märtsini.

nKloostri Aidas on välja pandud Kunstimaja õpetajate
REET REIDAKU ja MARGOT KASE tööd !

n VHK Kunstikooli ÕPPENÕUKOGU koguneb
kolmapäeval, 15. märtsil kell 15.00

nNeljapäeval, 16. märtsil jagatakse Kunstikooli
TUNNISTUSI. Kell 13.00 saavad tunnistused 5., 6., 7. klass
ning kell 14.00 8. ja 9. klass.

n13. märtsil tulevad meile külla Tartu Katoliku kooli
õpetajad, lootes saada kogemusi oma huvikooli rajamiseks.

nPalju tänu Kunstimaja õpetajatele JAANALE, PILLELE,
TOOMASELE, MAARJALE ja MAIELE, kelle eestvõttel
valmisid meie õpilaste näitused Ühispanga galeriis ja
Tallinnna Keskraamatukogus.

n1. aprillil algab KOMPOSITSIOONIKURSUS kõigile
huvilistele! Eriti vajalik ettevalmistus on see neile, kes
kavatsevad minna kunstikõrgkooli katsetele.
Kursus toimub kolmel korral - 1., 8. ja 22. aprillil, kokku
12 tundi, 4 tundi korraga. VHK õpilastele on see tasuta.
Juhendajaks on Kunstiakadeemia õppejõud JARÕNA ILO
Kohtade arv piiratud (grupi suurus 12 õpilast)
Tule ja registreeru kohe Kunstiõpetajate toas või telefonil
6996150

nKui soovid  õppida SÖÖGIVALMISTAMIST, saad seda
teha reedeti 16.00-18.00 päevakeskuse köögis. See on ring
gurmaanidele, juhendajaks JAANIKA TERASMAA.
Registreerimine Kunstimaja õpetejate toas!

Kui käia iga päev mööda samu tänavaid, vaadata välja
samadest akendest ja istuda samades kohvikutes, siis võib
juhtuda, et me kasvame ümbrusega täiesti kokku. Meist ja
linnast saab üks organism - mis on hea, kui ainult selle
kokkukasvamise ja harjumisega ei kaasneks tardumust ja
automaatsust. Igapäevasest harjunud rutiinist
ülesraputamiseks ja oma igapäevase kooli-töö-linna
keskkonna võlude taasmärkamiseks oli 2006. aasta
omaloomingu konkurss pühendatud vaimsele pärandile ja
oma koolile vanalinnas, ühtlasi tähistati ka VHK juubelit
(20 aastat Muusikamaja loomisest).
Näitust kureerib Haus Galerii.

Näitust saab külastada kuni 7. aprillini SEB Ühispanga
Galeriis (Tornimäe 2, V korrusel) esmaspäevast reedeni
9.00 - 18.00.

nPõhikool



ROHKEM LASTEAEDA, VÄHEM KOLLEDÞIT?

Uurimistöö emotsionaalsest intelligentsusest
Kristi Kruuser, 11. K

Sageli kandideerib ühele ja samale töökohale mitu väliste omaduste
poolest võrdset kandidaati. Nendel kandidaatidel on sarnane
haridus, vanus ja hea välimus. Ometi tuleb üks neist oma tööga
paremini toime kui teine. Miks on üks töötaja teisest edukam?
See teema ja veel paljud muudki küsimused on huvitanud teadlasi
ja tööandjaid juba väga pikka aega. Tegelikult huvitab see ju
igaühte meist, sest kes siis ei tahaks olla edukas. Keegi meist ei tea
täpselt, milliseid isikuomadusi või oskusi läheb vaja, et edasises
elus edukalt toime tulla, kuid kõik õppeasutused on veendunud,
et edukaid ja vähem edukaid on võimalik välja selgitada vaid
nende intellektuaalsete omaduste põhjal tehtavate testide abil.
Kaheteistkümne aasta jooksul koolis arendatakse küll märgatavalt
meie intellektuaalset intelligentsi (IQ), aga selle arvelt jääb
emotsionaalse intelligentsi (EQ) arendamine üha enam
tahaplaanile.
EQ langus tähendab seda, et lapsed on üksikumad, depressioonis,
vihasemad, ebaõiglasemad, närvilisemad, murelikumad,
impulsiivsemad ja agressiivsemad. See ennustab kriisi
töömaailmas ning tekitab tööandjale tõsist muret. 1980ndate
aastate lapsed on praegused koolilõpetajad ja töökarjääri
alustajad.
Oma kursuse parim lõpetaja võib küll olla väga tark, kuid ta ei
saavuta edu, kui ta ei oska oma kaastöötajatega suhelda, on ülbe
ning ei arvesta teistega. Pärast ülikooli lõpetamist saab ta
hulgaliselt tööpakkumisi, aga paari aasta pärast kaotab ta töö,
sest keegi ei salli teda või siis jätkab küll sama tööd, aga
edutamisvõimalused on tunduvalt halvemad. Samal ajal võib
aga tema kursusekaaslane, kes polnud kunagi klassi priimus,
teha hiilgava karjääri. Ta on avatud, sõbralik, jätab hiilgava
esmamulje ning areneb kogu aeg edasi. Ka see näide tõestab, et
IQ pole näitaja, mille alusel inimesi lahterdada. Loomulikult on
see aga väga tähtis element, sest kui sellel noorel arstil oleks olnud
madal IQ, poleks ta kunagi üldse arstitudengiks saanudki. IQ�d
tuleb järelikult vaadelda koos EQ�ga. Loodetavasti levivad need
ideed edasi ning neid hakatakse üha enam arvesse võtma,
alateadlikult arvestatakse neid ju kogu aeg.

nKehakultuuri õppediivan

n KESKLINNA KOOLIDE 3. - 5. KLASSIDE
SPORDIMÄNGUD jätkusid rahvastepallivõistlustega.
Finaalturniirile jõudsid nii 3. klassi poiste ja tüdrukute
ühisvõistkond kui ka 4. ja 5.klasside poisid ja tüdrukud.
5.klassidel on mängitud juba ka finaalturniiril. 5. klassi
tüdrukutel tulid finaalturniirile kaasa võidud 21.kooli ja
Humanitaargümnaasiumi üle. Kuigi finaalturniiril tuli
tunnistada nii Westholmi, GAGi kui ka Kadrioru Saksa
Gümnaasiumi paremust, andis see kokkuvõttes siiski väga
tubli 3. koha. Finaalturniiril mängisid LIISA HIOB,
EMMA URB, JOHANNA NIRK, CORNELIA OJAARU,
CARMEN KARJAHÄRM, GERTRUD SAKS, ELEN
KALDA, JAANIKA LÜÜS ja JOHANNA AUS. 5. klassi
poisid saavutasid kokkuvõttes tubli 4. koha. Alagrupist võeti
kaasa kaotus Tõnismäe Reaalkoolilt. Finaalturniiril võideti
21.kool ja Kadrioru Saksa Gümnaasium, kuid kaotati
Reaalkoolile ja Humanitaargümnaasiumile. Kooli esindasid
KARL HENRI REBANE, KARL SAAR, ANDREAS
LEPAMETS, DAN TÕNUS, CHRISTIAN MARTIN
LAURI, JOONAS MATTIAS SARAPUU, MATTIAS
KUPPART,  JOHAN-EERIK KÕLAR ja TOM GREGORI
BRAZIER.

nTALLINNA KOOLINOORTE MEISTRIVÕISTLUSED
Põhikooli poisid osalesid võrkpalli alagrupiturniiril.
21.koolile ja Vabaõhukoolile kaotati geimidega 1:2, kuid
sama tulemusega võideti Pirita Majandusgümnaasiumi
võistkond. Kooli esindasid: KARL IVAR MAAR, MART
LAUL, SILVER PALUMAA, VELI VALENTIN RAJASAAR,
TAAVI-HANS KÕLAR, KAUR JOOSEP EISEL, JOONAS
TARAS ja ANDERS LEVANDI.

nMALEVÕISTLUSTEL piirduti  alagrupiturniiriga. Võideti
3:0 Õismäe Vene Lütseum, viigistati 2:2 53. keskkooliga.
Kaotused tuli vastu võtta Läänemere Gümnaasiumilt (1:3)
ja Mustamäe Reaalgümnaasiumilt (0,2:2,5). Kooli esindasid
erinevatel päevadel MIRJAM NUTER, JAAGUP KÜMMEL,
RASMUS KAAREL KILP, KARL-EERIK LUIGEND,
KRISTJAN KUPPART, UKU VALNER ja STEN KAPTEN.

n SUUSATAMISE MEISTRIVÕISTLUSTEL osalesid
põhikooli poisid ja gümnaasiumi noormehed ja neiud.
Põhikooli poiste 4 km distantsil, kus osalejaid oli 109,
saavutas JOONAS JÕGI 24. koha. Vapralt sõistid lõpuni
ka KAREL LUIGA, OSKAR JOHAN KALA, MART LAUL
ja ANDREAS JOHAN VIRKUS. Gümnaasiumi neiud
sõitsid 2 km, 61 osaleja hulgas saavutas LIINA HALDNA
15. koha, EVA �MARIA EHALA 32.koha ja KAROLIINA
KREINTAAL 57.koha. Teisel päeval teatesõidus saavutas
VHK võiskond koossesisus LIINA HALDNA, KÄRT
AVANGO ja EVA-MARIA EHALA 15 kooli konkurentsis
7.koha. Gümnaasiumi noormehed sõitsid 4 km. 78 osaleja
hulgas olid VHK noormeeste kohad järgmised: 24.koht
ALLAN TAMME ja 43.koht AKIS KRACHT. Teatesõidus,
kus lisaks eelnevatele esindas kooli ka NILS VAIKLA,
saavutati 17 kooli konkurentsis 14. koht.

nMuusikakool

n16.märts kell 18 Keeltemajas  KRISTA MADISTE
PUHKPILLIÕPILASTE KONTSERT

n16. märts kell 15.30 -17.00 Muusikamajas  kontsert
PÜHA PÄTRIKU PÄEV (kandled)

n 16. märts kell 17.00 Muusikamajas KONTSERT
(klavessiin, klaver, tðello)

n 16. märts kell 10.00 Nõmme Muusikakoolis
VIIULDAJATE REGIOONIKONKURSS

nNB! Neljapäeval (16.03) toimuvad kõik muusikakooli
tunnid, ka pärast 14.00!
Reedel (17.03) muusikakooli rühmatunde ei toimu.

nUurimistööd



5.T KLASSI MOESHOW

Esmaspäeval, 6.märtsil toimus viiendate tüdrukute
moeshow. Osalesid grupid �Nagu kuu pealt kukkunud�,
�Ay Carramba�, �Amelié�, �Smile�, �Viinamari�,
�Puuviljapärlid� ja �Papaya�, kellelst võitjaks tuli �Amelié�.
Võrreldes eelmise aasta moeshowga tuli tüdrukutel sel aastal
parem moeshow. Oli topelt þürii, esimeses olid täiskasvanud,
kes selgitasid välja võitja, ja teises 8.-9. klassi õpilased. Veel
anti välja auhindu paremate kostüümide ja  modelliks
olemise eest.
Kõik olid väga tublid!!! Suur tänu kõigile, kes meid aitasid!!!

Nüüd mõne kohalolija
arvamused:

♦ Minu meelest oli see moeshow
väga lahe ja põnev, sest kõik olid
nii erinevad. See oli hea, et kõik
said erinevate asjade eest kiita.
Mulle meeldisid kõik grupid, kuigi
ausalt öeldes oli mu lemmikgrupp
�Papaya�.
Ma soovitaksin järgmiseks
aastaks, et kõik osaleksid ja oleks
rohkem erinevaid teemasid.

ANNA, 4t

♦ Minu arust tuli moeshow väga
hästi välja.Mulle meeldis enda
grupp kõige rohkem, aga ka teistel
gruppidel olid väga head etteasted.
Ma sain sellest hea kogemuse ning
loodan, et järgmine aasta
korraldatakse uuesti moeshow.

Teabeteenistuse uued raamatud:

Janno Rässa. (2005). Elu on elamiseks:
Sikka, K, Rässa, J, Odüsseust asendamas ehk olla mentoriks
noortele.
Keelekümbluskeskus: viie aasta jagu saavutusi 2005.
Rahvusvaheline matemaatika ja loodusainete võrdlusuuring
.

nRaamatukogu

PÜHA MIIKAELI KOLLEEGIUMI Põhikooli III veerandi
ÕPPENÕUKOGU toimub neljapäeval, 16. märtsil
vahetult pärast VHK õppenõukogu (orienteeruvalt kell
15.15) 8.T klassis.
Alates kella 14-st tunde ei toimu. Hinded palun välja
panna hiljemalt kolmapäeva õhtuks!
Reedel, 17. märtsil toimuvad PMK Põhikoolis ainetunnid
kella 12-ni (7.-8. klassis kella 11-ni). Seejärel
KLASSIJUHATAJA TUND (klasside korrastamine,
tunnistuste jagamine).

Aime

See, et me võitsime, oli minu
jaoks super hea tunne.
Auhinnaks saime kõik
sajakroonise Kaubamaja
kinkekaardi.
Kuna þürii oli üsnagi
üksmeelne, olen ma veel
rõõmsam.
Loodan, et järgmine aasta
läheb ka hästi!!!

LOTTA, 5t

♦  Ma ise ei osalenud, kuigi
oleksin väga tahtnud, aga
kõrvaltvaataja pilguga
ütleksin, et see tuli palju
paremini välja kui eelmine
aasta. Olin õnnelik, et �Ameliè�
võitis, kuna olin ise ka nende
poolt. Kahju oli neist, kes ei
saanud osa võtta. Olin küll
�Amelié� poolt, kuid arvasin, et võidab �Viinamari�.
Moeshow oli küll huvitavam  ja detailirohkem, aga proove oli
ka lahe vaadata !!!

LAURA, 5.t
Reportaaþi tegi LIISA HIOB

nMiikaeli Kolleegium

nKroonikat

TÄISKASVANUTE ÞÜRII OTSUSTAS ANDA

Peaauhinna HÕBENÕEL suurepärase idee, hästi teostatud
kostüümide, efektse liikumise, hea koostöö ning
pühendumise eest rühmale AMELIÉ (Ida, Ulla, Lotta, Käbi,
Paula, Liisa)

Eriauhinna stiilsuse, efektse etenduse, pühendumise ja veenva
esinemise eest rühmale VIINAMARI (Else, Helme,
Kristiin, Magdaleena)

Eriauhinna erksa maailmatunnetuse ja hästi teostatud
kostüümide eest rühmale AY CARAMBA (Ursula, Linda,

Pauline + koerad John ja Tobias)

Eriauhinna läbimõeldud
koreograafia ja leidlike detailide eest
rühmale PAPAIA (Birgit, Jaanika,
Johanna, Kadi, Merilin)

Eriauhinna peene huumoritaju ja
väikeste pereliikmete õnnestunud
kaasamise eest rühmale NAGU
KUU PEALT KUKKUNUD (Mona,
Kreete + Sille Riin, Uku Art, Uku
Pärtel)

Eriauhinna trenditundliku lihtsuse
eest rühmale SMILE (Johanna
Maria, Gertrud, Katrin, Carmen)

Eriauhinna huvitavate kostüümi-
lahenduste eest rühmale
PUUVILJAPÄRLID  (Rahe, Marju,
Cornelia)


