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n Kuu teema
KORD MEIE ÕPPETÖÖS
Teatud pisiasjad aitavad kodus paremini õppida.
Õige aeg: Kas tean, mis kell hakkan koduseid ülesandeid
tegema? Mis kell ma lõpetan?
Õige koht: Televiisori või arvuti kõrval on raskem keskenduda.
Rahulik koht võimaldab mul õppida paremini ja... vähema
ajaga.
Kord töölaual: Üritagem, et laua peal oleksid ainult õppeasjad.
Korrast ära laua taga on raske keskenduda ja ebameeldiv
töötada. Töölaud on õppimise stardirada!
Istugem korralikult: Istugem mugavalt, selg sirge, aga mitte
lohakalt. Tahame ju õppida, mitte magada!
Sooviksime jõuda rohkem teha? Pidagem meeles: kui meil on
kord, mitmekordistub meie aeg! Õpime siis paremini, kiiremini,
ja rõõmsamalt ning ikka jääb aega ka meelelahutusele ja
puhkamisele!

n Vanematekogu
Kolmapäeviti kell 8.30

Vanematekogu 7.02.07
nVene 22 remondi kulg. Iga päev tuleb maa seest
üllatusi välja – raidportaaliga uks võimla all jne. Üllatused
teevad raskeks esialgse projekti teostamise (see puudutab
põhiliselt keldriosa, näiteks ei ole mõistlik teha WC-d
ristvõlvlaega ruumi). Kodulehel on väljas ka fotod.
n Vabariigi aastapäeva aktuse korra kinnitamine.
Kõne peab kaitseministeeriumi kantsler või minister.
Tänukirjad ka kaitseministeeriumile jt, tänu kellele sai
MÜ Vene 31 maja. Klassijuhatajad peavad lastele
eelnevalt meelde tuletama, et akadeemilisel pidulikul
aktusel ei sobi huigelda ja jalgadega trampida.
n Tuhkapäevateenistustest.
nVaadati läbi VHK ja PMK uuringute ja vestluste
tööplaan.
n Lahtiste uste päev 8. märtsil. Ette valmistada,
põhikoolis panna välja stendid ja näitused, teha
kokkuvõtted õpilaste saavutustest jne. Järgmises
vanematekogus (ülejärgmisel nädalal) arutatakse edasi.

Vanalinna Hariduskolleegiumi ja
Miikaeli Ühenduse koolide
EESTI VABARIIGI AASTAPÄEVA
AKTUS
reedel, 23. veebruaril kell 12.30
Vene Draamateatris
Esinevad VHK koorid ja orkestrid
Pidupäeva kõne peab EV kaitseminister
Jürgen Ligi
Antakse kätte omaloomingukonkursi
peaauhinnad
Aktusele on palutud aukülalisteks:
Kaitseministeeriumi, Tallinna Linnavalitsuse ja
Haridusameti esindajad
Vabadusvõitlejate Liidu, Vabadusvõitlejate Liidu
Tallinna Ühenduse ja Vabadusvõitlejate Fondi
esindajad

Riietus: pidulik koolivorm

n Meeldetuletus
nLõppemas on OMALOOMINGUKONKURSS - kiirustage
tööde toomisega! Kirjandusloomingut võib tuua veel ka pärast
lisavaheaega - kuni 20. veebruarini.

n Hoogu hakkab saama LAULUFESTIVAL - seekord
teatriteemaline. Loe lähemalt kodulehelt või Teatajast nr 361 ja
kui soovid osaleda, võta ühendust oma muusikaõpetajaga!

Savikojas Vene 13
õpilastööde näitus
VANA-KREEKA JÄLGEDES
Saab näha keraamilisi amforaid, kanne,
vaase...
näitus avatud 13.-20. veebruar

n Gümnaasium

n Põhikool

III perioodi arvestuste nädal

nProjektide nädal põhikoolis

nETTETEATED

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.
Kolmapäeval, 14. veebruaril on 5. P Nõmmel suusatamas
ja 5. T on 14.-15. veebruaril Nelijärvel suusatamas.

Arvestuste nädala plaanid
Arvestuste nädala plaanid on kättesaadavad koduleheküljelt
gümnaasiumi õppeinfo rubriigist (tuleb sisse logida).
Iseseisva töö päevad arvestuste nädala plaanis on
võlgnevuste likvideerimiseks ja lisaõppeks. Ühtlasi tuleb neid
päevi kasutada oma füüsilise vor mi turgutamiseks
kevadväsimusperioodile vastu astumisel.
Muudatused arvestuste nädala plaanides:
XH klass ja X klassi IP rühm - kunstiajaloo arvestus
toimub kolmapäeval 8.15 - 9.45 Vene 31 X K klassis
XII K keel I ja reaalrühm - S. Kattago kursus toimub
arvestuste nädalal pikemalt: algab kell 11.00 ja lõpeb 14.30.
Reaalrühma õpilased, kes kursusel osalevad, peaksid ajaloo
arvestuse ära tegema esmaspäeval.

nIV PERIOODI TUNNIPLAANID
IV perioodi tunniplaanid on koduleheküljel kättesaadavad
alates järgmise nädala keskpaigast.

nVASTLAPÄEVA UISUTAMINE
Teisipäeval, 20. veebruaril kell 15.30 HARJU TÄNAVA
UISUPLATSIL
Pileti eest tuleb tasuda kohapeal 50 krooni. Võimalusel kaasa
oma uisud - uisulaenutus lisaks 15-30 krooni.

nTUHKAPÄEVA TEENISTUS
Tuhkapäeva teenistus toimub kolmapäeval, 21.
veebruaril Peeter-Pauli katedraalis.

nIII PERIOODI ÕPPENÕUKOGU kolmapäeval, 21.
veebruaril kell 15.30.

n TOITLUSTAMINE MÄRTSIS
Toidupäevade arv märtsis: 17. Toiduraha päevas 14 krooni.
Seoses sellega, et toit tuuakse kohale termostes ja puhvetis
puuduvad võimalused nõude kiireks pesemiseks, peame
tarvitama ühekordseid taldrikuid ja topse. Ühekordsete
nõude kulu õpilase kohta kuus on 14 krooni. Palume selle
kulu arvestada toiduraha juurde.
Seega on toiduraha kogumaksumus märtsis 17 päeva x
14 krooni + 14.- nõude eest = 252 krooni.
Info tagasiarvelduste kohta: toitlustaja saab garanteerida
õpilase toidult maha võtmise hiljemalt 3ndast puudumise
päevast (kuna nädala toiduvarud soetatakse juba ette). See
tähendab, et teade õpilase pikema puudumise ja tema kooli
tagasijõudmise aja kohta peab kindlasti laekuma sekretärile
tel. 6996 130 või e-mailile: mairi@vhk.ee. See on meile
aluseks tasaarveldamisel. Palun ka klassijuhatajatel
informeerida Mairit, kui on teada, et õpilane kindlal
perioodil puudub.
Jaanuaris enammakstud summad: planeeritud oli 13
toidupäeva, reaalselt said õpilased süüa 3 päeva. Kui maksite
siiski 13 päeva eest, saate 140 krooni märtsi toidurahast
maha arvestada.
Informatsioon toitlustamise korra kohta on kättesaadav ka
koduleheküljel Gümnaasiumi rubriigis.

n 22. veebruaril

on 9. KLASSI
GÜMNAASIUMI, tunde neil ei ole.

KATSED

n21. veebruaril on TUHKAPÄEVA TEENISTUSED
kell 10 gümnaasium
kell 11 põhikool
kell 12 algkool

n Püha Miikaeli Kolleegium
Püha Miikaeli Kolleegiumi nädala kava
n Esmaspäev, 12.02 VÄLJASÕIT LOONELE.
Kogunemine kl 10.00 Balti jaamas, kaasas raha rongipileti
jaoks (õpilaspiletiga õpilane 30.-, täishind 38.-). Selga soojad
riided! Tegevus vastavalt ilmale (nt jalgsimatk, kangastelgedel
kudumine, sepatöö, küpsetamine, lumes möllamine...). Süüajuua saab ka. Tagasi linnas oleme kella kuueks.

n Teisipäev, 13.02 kell 14-15 UISUTAMINE Premia
jäähallis. Kogunemine kohapeal kl 13.45 või koolis kl 13.15.
n Kolmapäev, 14.02 kell 12.00 FILM "Laulev
revolutsioon" kinos Sõprus. Kogunemine koolis kell 11.30.
Pärast filmi koolis ARUTLUS ning tee ja pirukas.

nNeljapäev, 15.02 ja reede 16.02 koolivabad päevad.

n Kõigile

n Kunstimaja

PARKIMISEST

nKUNSTIHARU ERIALAKATSED VHK õpilastele:

Kuna isikliku sõiduauto parkimisvõimalused koolihoovides
on muutunud peaaegu olematuks, ja samas on plaanis
võimaluste piires korrastada põhikooli hoov, siis vaataks
taas kord üle meie parkimise võimalused-vajadused. Selleks
palun saata mulle avaldused parkimissooviga - aga ainult
juhul, kui ühistranspordiga töölkäimine on peaaegu võimatu
või kui isiklikku autot kasutatakse kooli huvides
(varustamine, tehnika, transport).
Muusikakooli-muusikamaja hoovi senisest parkimise korrast
teatas Aive, ülevaade puudub aga Uus 32 parkimiskohtade
kasutamisest, seega palun segaduste vältimiseks anda endast
teada ka neil, kes ja milllistel nädalapäevadel seda võimalust
on kasutanud.
Ootan 20. veebruariks avaldusi aadressil anur@vhk.ee
Siis saab 1. märtsiks otsustada, kuidas edasi.
Anu majandusteenistusest

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).

n Telefon 6996113

n KUNSTI- JA KÄSITÖÖÕPETAJAD, kes lähevad
KUMU-sse kaasa:
6.T 11.15 Madli Väli
6.P 11.30 Reet Reidak
7.T 12.15 Pille Õnnepalu
7.P 12.30 Jaanika Terasmaa
8.T 13.15 Reeli Haamer
8.P 13.30 Aet Admann
9.T 14.15 Toomas Tõnissoo
9.P 14.30 Külliki Tõnisson
Õpetajad kohtuvad õpilaste ja klassijuhatajatega KUMU
fuajees, ettenähtud ajal. Kui klassijuhataja soovib, et
kunstiõpetaja saaks tema ja klassiga varem kokku, võib
ise kunstiõpetajaga aja kokku leppida!

n 12. veebruaril kell 13.00 toimub eelkunstikooli 5.

Telefon 6996113 ei hakanudki uues majas tööle.
Palun helistada mobiilile 56660131
Ingrid

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

KLASSI ÕPILASTE TUND kunstiklassis, seoses
omaloomingukonkursi tähtaja lähenemisega.
kell 10.00-14.00 toimub 9. klassi õpilaste
KUNSTIKATSETE HINDAMINE

n13. veebruaril kell 12.00 toimub KUNSTIÕPETUSE
TÖÖPLAANIDE ülevaatus ja arutelu kunstiõpetajatega
ning ettevalmistus omaloomingukonkursi tööde
ülespanekuks ja hindamiseks

nLISAVAHEAJAL (12.-18. veebruaril) toimuvad RINGID:
Puidutöö
Keraamika
Keraamika
Metall
Metall
Metall

Indrek Roosi
Katharina Aus
Kersti Õun
Aet Adman
Väino Niitvägi
Sandra Savelli

Esmaspäev 15.40 - 17.15
Esmaspäev 15.40 – 17.15
Kolmapäev 15.40 – 17.15
Neljapäev
15.40 – 17.15
Kolmapäev 15.40 – 17.15
Esmaspäev 18.00 – 19.30
Laupäev
13.00 – 14.30
Metall
Krista Lehari Reede
17.15 – 18.45
Tekstiil
Liisa Kallam
Kolmapäev 17.30- 19.00
Filmiring
Andri Luup
Reede
15.40 - 18.30
Joonistamine Toomas Tõnissoo Esmaspäev 17.00 - 18.30
Laupäevane ateljee Reet Reidak Laupäev 13.00 - 16.00

n Suusatama!
Kõik, kes on huvitatud ühisest suusaretkest lisavaheajal
(neljapäeval, 15.02), andke palun teada Tiina V-le
(tiina@vhk.ee). Kaalumisel on 2 varianti: Kõrvemaa
Matkakeskus (57 km Tallinnast, tuleks minna autodega)
või Harku mets. Aegviidus ei ole kahjuks suusalaenutust,
Nelijärve rajad on aga võib-olla pisut äkilised. Kirjutage,
millist varianti eelistate.

