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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

TÕNIS KUURME  22.01
ANU AERO  23.01

ELO TOODO-JAKOBS  23.01
PILVE TRAKS  23.01
URVE KÜLV  25.01

GALINA JELISEJENKOVA  25.01
MATTHEW AARON TALBOO  25.01

TIINA NIITVÄGI  26.01
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Vanematekogu 17.01.07

nEttevalmistus aastavestlusteks töötajatega.

Reedel kell 10 põhikooli ja gümnaasiumi juhtkonna
koosolek, kell 9 muusikakool, kunstimaja esmaspäeval
kell 10. Enne vestlusi külastatakse ka tunde. Valmistada
ette küsitlusleht õpetajatele, millised ootused on
juhtkonnale. Vt ka Kersti kirja allpool.

nII poolaasta kalender.

Matemaatikaõpetajate palvel otsustati gümnaasiumi

sisseastumiskatsed meie õpilastele lükata edasi

22. veebruarile (et jõuaks läbi võtta geomeetria).
Tuhkapäeva teenistused 21.II.
Lisavaheaeg. 14.II 6.-9. klass KUMU-s (5ndad on
käinud, neile teine tegevus). 13.II (teisipäeval) põhikoolil
(1.-9.) uisutamine Premia jäähallis. Gümnaasium uisutab
vastlapäeva paiku Harju mäe liuväljal. 15.-16.II
lisavaheaeg, mida võimalusel saavad vanemad kasutada
lastele tervisliku puhkuse organiseerimiseks. Selle võrra
pikeneb õppeaasta kevadel (suvevaheaeg algab 2 päeva
hiljem).

Järgmine psühhiaater ANNE KLEINBERGI
LOENG LAPSEVANEMATELE toimub 25.

jaanuaril kell 16.00  aadressil Pühavaimu tn. 8

II korrus (põhikooli uksest järgmine uks).

Anne Kleinberg räägib käitumishäiretest koos
sõltuvushäiretega ja agressioonist.
Kuna viimati jäi aeg napiks, seome küsimuste-vastuste
aja seekord kohvipausiga. Loeng lõpeb kell 19.00

nTeabeteenistus

UUED TELEFONINUMBRID Vene 31 majas:

valvelaud - 6996 196

MÜ Keeltekeskuse keeleõpetajate tuba - 6996 190

Sisetelefonidelt valida kolm viimast numbrit.

ABIVALMIDUS

Abivalmiduse peale mõtleme veel... Kuidas möödunud nädal
läks? Kas võiksin üles lugeda viis tegu, millega olen kedagi
aidanud koolis ja kodus? Kas meenub ka olukordi, kus oleksin
võinud abivalmim olla? Meil seisab ees uus nädal ja seega uus
võimalus üritada teiste peale rohkem mõelda!

Oleme abivalmid, kui paneme iga päev tähele, mida teised meie
ümber vajavad. Kui otsime võimalusi teha väikest teenet emale,
isale, vennale, õele, sõbrale... Kuidas reageerin, kui keegi palub
minu abi? Või kui lihtsalt märkan, et kellelgi on midagi vaja?

Laiskuse harjumus on abivalmiduse vaenlane. Mõnikord, kui
istun või leban tegevusetult diivanil, või vaatan liiga palju telekat
ja surfan internetis ... tundub, et teiste peale mõtlemine ja teiste
aitamine on väga raske. Kui märkan, et nüüd ma tegelikult ei
tegele millegi kasulikuga, siis on õige hetk püsti hüpata ja minna
uurima, kas saan kellelegi abiks olla. Kui ma ei suuda aru
saada, mida teine vajab, võib alati küsida: kas sul on täna
milleski abi vaja?

On hea meeles pidada, et hingelt suured inimesed on just need,
kes suudavad väikseid asju märgata.

Head kolleegid - õpetajad!

Vanalinna Hariduskolleegium on viimastel aastatel
kiiresti laienenud. Oleme algatanud palju uusi, vajalikke
tegevusi. Samal ajal ei ole kindel, et käivitatu on alati
tagatud piisavate ressurssidega. Tundub, et praegu on
käes õige hetk korraks peatuda ja tagasisidestada,
millised protsessid vajavad suuremat toetust ja
tähelepanu, et luua  igas osakonnas kindlustunne. Sellel
poolaastal on rõhuasetus tundide ja muu pedagoogilise
tegevuse monitooringul. Seepärast palume õpetajatelt
mõistmist ja valmisolekut ka eelnevalt kokku leppimata
tunnikülastusteks ning nõupidamisteks.

Kersti

nKuu teema

Kolmapäeval (24.I) kell 16.00 õpetajatele ja teistele

huvilistele Isa Ivo Õunpuu LOENG LITURGIAST.



n Gümnaasium

Kolmapäev, 24. jaanuar

kell 19.00

Seekordse KAMINAMUUSIKA  tähelepanu keskmes
on kaks uut, sünnidaatumit 2006 kandvat pilli –

KLAVIKORD JA KLAVESSIIN.

Klavikord on ISE tehtud ja klavessiin HÄSTI tehtud.
Tule ja veendu!

Kontserdil musitseerivad verivärsked pilliomanikud
ENE NAEL ja KRISTIINA ARE

koos üllatusesinejatega
IMBI TARUM, MARJU RIISIKAMP ...

Sissepääs on vaba.

n2.T klass on esmaspäeval kell 10.45-13.15 Coca-Cola Pla-
zas vaatamas filmi "Lustakad jalakesed".

n4.T klass on  26. jaanuaril kell 11.30- 13.30 Estonia
kontserdisaalis LIMPA kontserdil.

PÕHIKOOL

n22. jaanuaril on KLASSIJUHATAJATUND - tunnistused
ja veerandi kokkuvõte.

n29. jaanuaril on 8. klassid Tartus

nJÄRELTÖÖDE KORRALDUSE MUUDATUSTEST.

1) Järeltöid saab teha igal koolipäeval kell 15.00-17.00

2) Järeltööde tegemiseks tuleb õpilasel ennast
registreerida sekretäri juures hiljemalt kella 14.00-

ks

3) Järele saab teha ainult tegemata (10 päeva jooksul
õpilase taas kooli tulemise päevast) või mitterahuldavale
hindele tehtud arvestuslikke töid (10 päeva jooksul pärast
töö toimumist). Muud tööd kokkuleppel aineõpetajaga.

4) Õpetajal, kes ei tunne järeltööd sooritama tulnud
õpilast, on õigus küsida isiku tuvastamiseks õpilaspiletit.

5) Õpilane saab sooritada ainult talle nimeliselt jäetud
tööd.
6) mahakirjutamiselt tabatud õpilane kaotab õiguse uuele
järeltööle

7) Järeltööde klassi sisenevad õpilased õpetaja kutsel
ükshaaval.

n VHK Põhikooli 9. klasside õpilaste
SISSEASTUMISKATSED VHK Gümnaasiumi toimuvad
22. veebruaril. Ainetunde 9. klassidele sel päeval ei toimu.

nKUNSTIHARU ERIALAKATSED VHK õpilastele
toimuvad 6. ja 8. veebruaril kunstikooli tundide ajal.

25. jaanuaril kell 17.00 Muusikamajas KONTSERT
ETTEVALMISTUSKLASSIDELE.

III perioodi 4. nädal

nTOITLUSTAMINE
Gümnaasiumi toitlustamine algab järgmisest nädalast, palun
igaks juhuks olla esmaspäeval siiski veel valmis päeva ilma
sooja toiduta vastu pidama. Laekunud rahade põhjal
jagatakse välja nimelised toidutalongid.

nXI KLASSI EKSPERTHINNANGUD
Alustame ettevalmistusi XI klassi eksperthinnanguteks.
Loodame, et hinnanguid on võimalik hakata sisestama alates
III perioodi 5. nädalast. Vestlustega loodame alustada kas
arvestuste nädalal või sellele järgneval nädalal.

ALGKOOL

n Tänan õigeaegselt esitatud tööplaanide eest õp.
KERLIT, õp. MARGITIT, õp. RAGNET, õp. MARIST,
õp. ANNET, õp. SIRJET, õp. PIRETIT.

Liis

nPõhikool

nKehakultuuri õppediivan

Tallinna Koolinoorte Spordimängud 2006/2007

nPõhikooli korvpallimeeskond, kes saavutas Kesklinnas
III koha, jätkas mänge üle-linnalisel poolfinaalturniiril.
Võideti Pirita Majandusgümnaasiumi ja Nõmme
Gümnaasiumi, kaotus tuli vastu võtta 32. keskkoolilt ja
Järveotsa Gümnaasiumilt. Kokku tähendas see oma
poolfinaalgrupis 3. kohta ja Tallinna Koolinoorte
Spordimängude põhikooli poiste korvpallis 7.-9. koha

jagamist!!! Võistkonda kuulusid MATTIAS LILL, AADU
LAMBOT, MATTIAS GUSTAV LAGERSPETZ, SIL-
VER PALUMAA, HENDRIK JOHANNES TERRAS,
MARKUS PROMMIK, ANDREAS JOHAN VIRKUS ja
HANS JOHANNES PREEGEL.

nGümnaasiumi noormeeste korvpalli alagrupimängud
toimusid Kadrioru Saksa Gümnaasiumis. Kui avamängus
võideti 51:45 Westholmi Gümnaasium ja kahes järgmises
mängus saadi suhteliselt kindlad kaotused võõrustajate
meeskonnalt ja Lilleküla Gümnaasiumilt, siis lõpetati jällegi
võiduga 37. keskkooli üle (61:56).  Kokkuvõttes tähendas
see alagrupis 3. kohta. Edasi pääsesid kaks paremat. VHK-
d esindasid MARGUS VIIKLEPP, RAUL KURRISTA,
MIRKO RAJAS, KALJU-KARL KIVI, MARTIN
REBANE, RANDO-KAREL ARRO, MATTIAS LILL ja
AADU LAMBOT.

nMuusikakool

KAMINAMUUSIKA

Teisipäev, 23. jaanuar

kell 19.00
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