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nArutati lapsevanemate ettepanekut hakata põhikoolis

Vanalinna
Hariduskolleegium

SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:
TERJE RINNE 1.02
KÜLLIKI TÕNISSON 3.02

n Kuu teema

c-keelena õpetama valikuna ka prantsuse keelt. ELis on prantsuse keel tähtsal kohal, meil on olemas ka
ressurss õpetajate näol. Keelte strateegia väljatöötamine
vajab tõsist tööd, tuleb ette valmistada seminar, uurida
lapsevanemate ootusi ja keeleõpetajate arvamusi.
Otsustati hakata ette valmistama keelekonverentsi
vanematele, mis toimub eelduste kohaselt 15. märtsil.

n 8.

veebruaril kell 15.30 10. klassi
eksperthinnangute vestluste tagasiside õpetajatele.

n Vaadati läbi ruumide kasutuse strateegia.
Prioriteetne on tunniplaan, esmalt planeeritakse klasside
ja suurte rühmade tunnid, seejärel rühmatunnid jne.
Kuna ruumide hulk on kasvanud, on raske saada
ülevaadet, kes millal mingit ruumi kasutab. Selleks peaks
ruumid nummerdama ja läbi mõtlema, kes koordineerib,
saab ja annab infot, seda ka ühekordsete ruumikasutuste
kohta. Otsustati, et need on: Vene 13, 15 – Agnes,
Pühavaimu 8 – Mairi, Vene 31 – Piret ja administraator,
Uus 32 – Aime, MM – Aive ja administraator, Aia 13
– Ene. Ruumide väljapoole rentimine (v.a MM ja KM)
– Anu R. Ruumide kasutamise plaan peaks olema väljas
ka kodulehel.

ABIVALMIDUS
Vaatame sellel nädalal abivalmidust teisest perspektiivist.
Kuivõrd olen ma valmis abi vastu võtma, kui teised seda
pakuvad? Kas olen võimeline ise ka abi küsima?
Mõnikord arvame, et “küll ma saan ise hakkama”, nagu
peaksime olema nii tugevad, et kõike üksi lahendada. Unustame
siis, et elame keskkonnas, kus kõik vajame ja toetame üksteist
nagu kaardid kaardimajakeses. Kas mul on kodus või koolis
probleem, millest ei ole julgenud veel kellelegi rääkida?
On hea ka meeles pidada, et abivalmidus tähendab ka oskust
teisi kuulata, teisi mõista. Naeratus võib-olla on mõnikord just
see, mida teine meie kõrval vajab!

n Muusikakool
n30. jaanuaril kell 17.00 muusikakooli õpilaste KONTSERT
Muusikamajas

n1. veebruaril kell 17.00 muusikakooli õpilaste KONTSERT
Muusikamajas
n3. veebruaril orkestrite LAULUPEO SEMINAR
n 29. jaanuar - 1. veebruar OMALOOMINGU
LINDISTAMINE (anda enne kindlasti teada Ene Naelale!)

MEELDETULETUS
VHK omaloomingukonkurss 2007
Teema: VÄÄRTUSED PÜSIVAD
Oodatud on igasugune omalooming: kunsti-,
muusika-, kirjandus-, filmi-, foto- jm teosed.
Tööde esitamise tähtaeg: 12. veebruar
Peapreemiad antakse kätte Eesti Vabariigi
aastapäeva aktusel 23. veebr uaril Vene
Draamateatris
Ajastud tulevad ja lähevad. Moed muutuvad.
Kirjandus- ja kunstivoolud vahelduvad. Tänapäeva
inimeste elu erineb tohutult sellest, kuidas elasid meie
esivanemad 100, 200, 500 või 1000 aastat tagasi.
Ometi on öeldud ka, et inimloomus ei muutu. Ta
igatseb, armastab, kannatab, näeb ilu, otsib tõde täpselt
niisamuti kui 2000 aastat tagasi. Aga ka kadestab,
valetab, reedab, kahjurõõmutseb…

Vt ka Teataja nr 358

n Põhikool

n Gümnaasium

n Esmaspäeval, 29. jaanuaril on KLASSI-

Gümnaasium III perioodi 5. nädal

JUHATAJATUNNID.

n PUUDUMISED

nSTUUDIUM klassijuhatajatele 1. veebruaril kell 15.00
Vene 31 III korrus
Teemad: projektidenädala korraldus, õpilaste puudumised

nHOIATUS!
Kuna praegu ei ole Pühavaimu 8 gümnaasiumi sissekäik
lukus, on taas teemaks saanud "kutsumata külalised" meie
majas. Palun olge oma asjade suhtes hoolsad ja ärge
jätke klassiruumi lukustamata, kui te terve klassiga sealt
lahkute.

nSeoses lume saabumisega tuletame õpilastele meelde
järgmisi reegleid.
1. Klassiruumis ja mujal koolimajas on lumesõja pidamine
keelatud.
2. Õues võib mängida lumesõda vaid juhul, kui mõni
õpetaja on nõus valvama.
3. Klassi akendel kõõlumine lume kättesaamise eesmärgil
(ja loomulikult ka muudel eesmärkidel) on rangelt keelatud!
n8.T ja 8.P on esmaspäeval, 29.01 õppekäigul Tartus.

n Muusikamaja
n 31. jaanuaril kell 20.00 Vanalinna Muusikamajas
TANTSUKLUBI
n 1. veebruaril kell 19.00 Vanalinna Muusikamajas XI
teatriklassi lahtine NÄITLEJAMEISTERLIKUSE
ARVESTUS
n 5. ja 6. veebruaril kell 17.30 XII teatriklassi
LAVAKÕNE KAVA
juhendaja Tõnis Rätsep
n2. veebruaril kell 18.00 KAMINAMUUSIKA
KAMMERMUUSIKAT EESTI HELILOOJATELT
A. Marguste, R. Eespere, M. Kõlar, T. Kõrvits, K. Kõrver,
ja M. Tally
Pillimängijad Maarja Maasing (kandled)
Hardo Killing (flööt)
Joosep Kõrvits (tšello)
Aivi Tilk (akordion)
Jelena Ossipova (kitarr)
Oodata on ka külalisesinejat Leedust: Anna Ivasenko
(akordion)
Püha Miikaeli Kolleegiumi õpetajate nõupidamine
Oodatud on kõik PMK õpetajad, eriti need, kelle
koormus PMK-s on väike ja/või need, kes tavaliselt
õpetajate tuppa ei jõua.
Neljapäeval, 1. veebruaril kell 15.30 (Studiumi aeg)
Koht: Uus tn 32
Juttu tuleb mh muudatustest sel poolaastal ja ühistest
reeglitest.
Tere tulemast!

Seoses sellega, et gümnasistide hulgas on kujunemas
probleemiks tundides osalemine, soovime kasutusele võtta
mõned abinõud:
a) iga õpilane, kellel on mõjuval põhjusel vaja tunnist
puududa, võtab sellekohase tõendi klassijuhatajalt,
aineõpetajalt, Anult või Urmolt. Vajaliku vormi saab
õpetajate toast. Õpilastele, kes põhjuseta tundidest
puuduvad, antakse käskkiri ning kui tegu on korduvate
juhtumitega, on see aluseks karmimatele meetmetele.
b) VHK juhtkond kavatseb järgmistel nädalatel külastada
tunde ning jälgida klasside õppepäevi (palume õpetajatel
sellega arvestada)

nARVESTUSTE NÄDAL
Palume õpetajatel teada anda III perioodi arvestuste
nädalaks planeeritud kontrolltööd ja arvestused. 15.-16.
veebruar on gümnaasiumis projektipäevadeks iseseisva
töö vormis (palume nendeks päevadeks arvestusi mitte
planeerida).

nKÕNEVÕISTLUS
Teisipäeval, 13. veebruaril kell 10.00-12.00

n UISUTAMINE
Vastlapäeval, 20. veebruaril
Otsime gümnaasiumi uisutamise korraldajat - soovijail
palume teada anda Anule või Urmole.

nX klasside EKSPERTHINNANGUTE KOKKUVÕTE
õpetajatele
Neljapäeval, 8. veebruaril kell 15.30. Osalemine on
hädavajalik kõikidele X klassi õpetajatele.

nABITURIENTIDE BALL
10. märtsil Muusikamajas. Korraldajaks XI klass.

n Raamatukogu
TELLITUD PERIOODIKA 2007. AASTAKS
Ajalehed:
Eesti Päevaleht,
Postimees,
Sirp,
Õpetajate Leht
Ajakirjad:
Akadeemia,
Eesti Loodus,
Haridus,
Hea Laps,
Horisont,
Keel ja Kirjandus,

Kristlik Kasvatus,
Loomingu Raamatukogu,
Sotsiaaltöö,
Teater.Muusika.Kino,
Vikerkaar,
Värske Rõhk.

Perioodikaga saab tutvuda raamatukogus.

