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n Kiidud ja tänud
Õnnitleme kunstiõpetuse ainevõistlusel osalejaid!
DIANA KULL saavutas kaheksanda klassi vanuseastmes
(osalesid õpilased kahekümne viiest Tallinna koolist) 1.koha
ANNI KOTOV saavutas kümnenda klassi vanuseastmes 6.
koha (osales 23 Tallinna kooli)
Palju tänu ka juhendajale KÜLLIKI TÕNISSONILE!
Muusika eriala gümnasistid ja teatrihuvilised VHK õpetajad,
kes käisid 28. jaanuaril Riia ooperiteatris vaatamas-kuulamas
Giacomo Puccini ooperit "Tosca", tänavad KATRIN
TANVELIT ! Bravo!

n Kuu teema

n Vanematekogu
Kolmapäeviti kell 8.30

Vanematekogu 31.01.07

nSel nädalal toimunud hommikused reidid näitasid, et
hilinejaid on väga palju. Tuleb jätkata kontrollimist.

nVilistlate päeva plaanid.
nEve Kotsjuba palus edasi anda tänu VHK-le Danieli
fondi loomise eest ja kõikidele annetajatele. 30. jaanuari
seisuga on kogutud 55 624 krooni. Danielil läheb üha
paremini.

nRuumide protseduur. Taniel ja Toomas valivad välja
programmi, millega ruumiplaan kodulehele panna.

nAastavestlused töötajatega. Kogu juhtkond ei saa
istuda kõigi vestluste juures, tuleb läbi mõelda süsteem
analoogiliselt eksperthinnangutega.

nVaadati läbi töökoha atesteerimise plaan.

n Muusikamaja
KAMINAMUUSIKA
2. veebruaril kell 18.00
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)

KORD - PÄEVAPLAAN
Viis kuud on möödunud sellest ajast, kui alustasime koolis uut
õppeaastat. Nüüd on ehk aeg peatuda ja vaadata, kas liigume
nende eesmärkide poole, mida endale aasta alguses seadsime.
Kas prioriteedid on jäänud samaks? Kas meil on kindel tööplaan,
mis aitab neid eesmärke saavutada?
Ühes klassis seadsime hiljuti eesmärgiks: “Teen seda, mida pean,
ja olen keskendunud sellele, mida teen”. Aga selleks on vaja
enne teada, mida ma tegema pean.
Tööplaan - koolis ja väljaspool kooli - arendab meis seesmist
tugevust ja püsivust. Päevast päeva. Kui järgime töö- või
õppeplaani, kogume tahtejõudu, püsivuse ja enesevalitsemise varu.
Need on väga tähtsad elu koostisosad.
Keegi kunagi ütles, et "Teemant on kivisöetükk, mis surve all
muutub paremaks" ("A diamond is a chunk of coal that made
good under pressure." Anon). Vaja on õppida iseendale survet
avaldama. Päevaplaan on selleks väga hea vahend.

5. ja 6. veebruaril kell 17.30
VHK TEATRIKOOLI ABITURENTIDE
LAVAKAVA

"TÕUSEKS ÜLES"
TÕNIS RÄTSEPA juhendamisel

LAPSEVANEMATE KOOLITUS
neljapäeval, 8. veebruaril Vene tn 31 IV k
16.00 - 17.30 Dr. Ülle Einberg'i loeng
toitumishäiretest ja tervislikust toitumisest
17.30 - 17.45 kohv
17.45 - 18.45 Vestlusring VHK psühholoogi
Urve Külvi osalusel.
Kohtumiseni!

n Gümnaasium

n Põhikool

III PERIOODI 6. NÄDAL

ALGKOOL

n Esmaspäev, 5. veebruar

n 4. klassi tüdrukud on Kadrioru Kunstimuuseumi

kell 17.30 Muusikamajas XII klassi Teatrikooli õpilaste
LAVAKAVA ESIETTEKANNE. Olete oodatud!

Lossikoolis 8. veebruaril 10.00- 12.00.

n Neljapäev, 8, veebruar

12. veebruar
10.00 - 12.00 klassijuhataja tegeleb lastega
13.00 - 14.30 vaatame Draamateatris etendust "Sabaga
täht" (Pärnu teatri külalisetendus)
Lapsed saavad koolis süüa.
13. veebruar
Uisutamise päev Premia jäähallis.
Sel päeval kooli poolt toitlustamist ei toimu.
14. veebruar
10.00 - 13.00 klassijuhataja tegeleb lastega
Lapsed saavad koolis süüa.
Päevakeskus on 12.-14. veebruaril avatud.
15.-16. veebruaril on lisavaheaeg.

kell 12.00 Vanalinna Muusikamajas KÜLALISETENDUS
Tallinna Kristiine Gümnaasiumi näitetrupil sai lavaküpseks
J.Saare näidend VALGE TEE KUTSE. Tegemist on
muusikaetendusega, mis räägib R. Valgre elust ja loometeest.
Etenduses osaleb 11 abituuriumi õpilast. Etenduse pikkus
on 45 minutit.
Gümnaasiumi juhtkonna loal pääsevad etendust vaatama:
XII klass - muusikatunnist (õp Kariniga); X H teatriklass
(ladina keele tunnist) ja XI H teatrirühm eriala tunnist (õp
Marius).

nArvestuste nädal
Lähenemas on pingeline arvestuste nädala periood ning
viimane aeg on hakata selleks valmistuma. Arvestuste nädala
plaanid saavad koduleheküljele üles õppeinfo rubriiki
(parooliga) hiljemalt järgmise nädala keskpaigaks.

nXI klassi uurimused
Meeldetuletus XI klassi õpilastele - aeg uurimuste kaitsmiseks
on planeeritud V õppeperioodi (alates 16. aprillist). Palun
neil, kel see veel tegemata, esitada uurimuste teemad ja
kavand Anu meilile: anu.nigesen@vhk.ee

nPuudumiste ja hilinemiste kontroll
Kuna gümnaasiumis on aktualiseerunud küsimus õpilaste
tundidesse hilinemisest ja puudumistest, siis püüdsime
juhtkonnaga õpetajatele ja klassijuhatajatele toeks tulla ja
saada olukorrast täpsem ülevaade. 29. jaanuarist kuni 1.
veebruarini kontrollisime õpilaste hilinemisi ja puudumisi
esimestesse tundidesse. Kolme päeva kokkuvõttes on seis
järgmine:
Esmaspäev - 21 puudujat, 46 hilinejat
Teisipäev - 45 puudujat, 31 hilinejat
Neljapäev - 41 puudjat, 36 hilinejat
Olete kindlasti päri, et see on märkimisväärne number,
arvestades et gümnaasiumis õpib praegu 266 õpilast.
Palume klassijuhatajatel teha nädala lõpuks
puudumiste ja hilinemiste põhjustest kokkuvõte.
Paneme siiski kõigile südamele, et tunni efektiivsus sõltub
olulisel määral sellest, et kogu õpperühm oleks kokkulepitud
ajaks kohal - vastasel juhul kaotavad nii õpetajad kui õpilased
oma väärtuslikku aega.

nÕpilaste e-maili aadressid VHK serveris
Tuletan meelde, et igale gümnasistile on loodud
kasutajakonto
ja
e-maili
aadress
(eesnimi.perekonnanimi@vhk.ee) kooli serveris. Nimetatud
aadressile saadetakse igal nädalal kooli ametlik info ja õpilane
peab sellega kursis olema. Palun kontrollida, kas saate meili
kasutada, ning tõrgetest klassijuhatajale teada anda.

nProjektide nädal algkoolis

PÕHIKOOL

nHead õpetajad! Möödunud nädalal toimunud hilinejate
kontroll tõi päevavalgele fakti, et suur hulk koridoris kirja
pandud hilinejaid pole e-kooli järgi tundidesse hiljaks
jäänudki! Palume õpetajatel iga päeva lõpuks kindlasti
kanda e-kooli kõik hilinejad ja puudujad.

nProjektide nädal põhikoolis
POISTEKOOR on 12. ja 13. veebruaril linnalaagis
Nõmmel.
12. veebruar
10.00 kinos "Sõprus" film "Laulev revolutsioon". Pilet 40
krooni tasuda klassijuhataja kätte hiljemalt reedeks, 9.
veebruariks.
Pärast filmi toimub koolis filmi arutelu. Paralleelklassid koos.
TÜTARLASTEKOORIL alates kella 12.00 proovid
Toitlustmine koolis toimub.
13. veebruar
UISUTAMINE "Premia" jäähallis. Graafik järgmine
10.00-11.00 5.T, 6.T ja 7.T
11.00-12.00 1. ja 2. klassid
12.00-13.00 8. ja 9. klassid
13.00-14.00 3.-4. klassid
14.00-15.00 5.P, 6.P ja 7.P
Jääpilet 30 krooni (sisaldab ka uiskude laenutuse) lunastada
klassijuhataja käest enne 9. veebruari.
Toitlustamist ei toimu.
14. veebruar
KUMU külastus järgneva graafiku alusel
11.15 6.T klass 11.30 6.P klass
12.15 7.T klass 12.30 7.P klass
13.15 8.T klass 13.30 8.P klass
14.15 9.T klass 14.30 9.P klass
KUMU külastuse pilet õpilasele 30 krooni tasuda kohapeal.

ÕPPEREIS PÕHJA-SOOME JA NORRASSE
05.06 - õhtuse laevaga sõidame Helsingisse ja sealt
alustame pikka sõitu Rovaniemisse. Buss sõidab kogu
öö.
06.06 – Külastame Sodankyla ametüstikaevandust (12
eurot). Sealt edasi sõidame Tankavaara
kullamuuseumi (3,5 eurot). Kes soovib ise kulda
koguda, sellele lisaväljaminek 3,5 eurot. Ööbime
Saariselkas.
07.06 – Hommikul külastame observatooriumi, kus
selgitatakse meile virmaliste teket ja olemasolu. Edasi
suundume Inarisse Saami muuseumi (6,5 eurot),
ületame Norra piiri ja ööbima loodame jõuda
Porsangerisse.
08.06 – Alta kaljumaalingute muuseumi külastus (alla
18-aastastele tasuta, teistele 40 NOK). Pärast seda
võtame suuna Vardösse, kus on plaanitud ka
ööbimine.
09.06 – Sõidame Soome piirile ja sealt juba edasi
suundume Pyha rahvusparki matkama. Selle läheduses
on ka öömaja.
10.06 – Külastame Oulanka rahvusparki. Hakkame
tagasi Helsingisse sõitma, tõenäoliselt kogu öö.
11.06 - Saabume laevaga tagasi Eestisse.
NB! Need summad, mis sulgudes ära toodud, peate
ise maksma. Meie korjame raha ööbimiste ja bussi
eest.
Irja

n Kunstimaja
n KUNSTIHARU ERIALAKATSED VHK õpilastele
toimuvad:
Teisipäev, 6. veebruar kell 15.40 JOONISTAMINE (3
tundi)
Neljapäev, 8. veebruar kell 15.00 MAALIMINE (3
tundi)
Reedeks, 9. veebruariks tuua Kunstimaja õpetajate tuppa
MAPP (vähemalt 5 erinevas tehnikas tööd).

nKas keegi teab?
Kadunud on Kunstimaja õpetajate toast kooli juubeliks
valmistatud INFOSTENDIDE MATERJALID?
Andke teada, kui keegi on need oma kätte jätnud!

n Kehakultuuri õppediivan
Tallinna Koolinoorte Spordimängud jätkusid Kesklinna
koolide teateujumisega 21.koolis, võistlusdistantsiks
10x50 m vabalt. Kooli esindavad sellel alal poiste ja tüdrukute
kooli koondised. Tüdrukute ujumisse ei õnnestunud kahjuks
kümmet võistlejat kokku saada. Tüdrukud, kes kohal olid,
küll ujusid, aga võistkond tulemust kirja ei saanud. Kooli
esindasid SOHVI VIIK, LIISA KARJAHÄRM, LIINA
LAUL, ANN ALICE EHALA, AVE HABAKUK, LIIS
KALA, KRISTIINA LEHTLAAN ja KÄRT LEHTO.
Poisid said viimasel hetkel ikka 10 osalejat kokku. Aeg
5.53,66 oli pisut kehvem kui eelmisel aastal. Ujusid
MARKUS KADASTU, SIIM OSA, KRISTJAN KALA,
KAIT KARU, MARTIN SAAR, KAAREL SISASK, ERKI
RIIM, JÜRI RANDLA, MARGUS VIIKLEPP ja SILVER
NOŠKA.

VHK 9. LAULUFESTIVAL MUUSIKAMAJAS 2007
Teemaks: TEATRILAULUD
T 13. märtsil kl. 17.30 Muusikamaja Laulustuudio kl. 19.00 gümnasistid ja 8.-9. klass
K 14. märtsil eelkooliealised mudilased
R 16. märtsil kl. 10.00 1.-3. klass kl. 13.00 4.-8. klass kl. 16.00 teatrilaulud, kõik,
kellel on teemakohane laul: laul etendusest, muusikalist, ooperist-operetist, näitleja
loodud laul, teatraliseeritud laul, laul teatrist jne, jne.
·sõltuvalt osavõtjate arvust võivad kellaajad muutuda
·festivali lõpetab kokkuvõttev lõppkontsert (veerandi alguses)
·Auhinnad!
Oma osavõtust teata Muusikamajja või oma lauluõpetajale ja TÄIDA KINDLASTI
REGISTREERIMISLEHT (Muusikamajas või Põhikooli õpetajate toas) enne 8.märtsi!
Abi ja julgustuse saamiseks pöördu julgesti oma muusika- või kooriõpetaja poole!

