
Vanalinna
Hariduskolleegium

20. 04.  2007

Teataja
nr. 371

nVanematekogu
Kolmapäeviti kell 8.30

SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

JAANIKA TERASMAA  24.04

MARJU LEETS-KÕIV  26.04

EDNA JÜSSI  28.04

TATJANA GALUTVO  29.04
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n4. aprillil toimus Salme Kultuurikeskuses ülelinnalise
moekonkursi “Seekord sedamoodi” lõppvoor, kus
VHK õpilased õp. SIRJE ROHTLA juhendamisel
pälvisid oma vanuserühmas eripreemia. Kooli
esindasid: ANN MIRJAM VAIKLA, ANN-ALICE
EHALA, HELENA PRUULI, GEIRIT JANSEN,
KAROLIINE KAARE, SAARA HUIMERIND,
INGEL VAIKLA, GERDA MERIVEE, GRETE
RADVILAVICIUS ja LAURI LEND.

nÄsja lõppenud konkursil Looduse Aasta Foto 2007
sai VHK 4. t klassi õpilane MONIKA VÄLISTE foto
"Mina olen boss" II koha laste loomapiltide kategoorias
ja foto "Eksinud linnupoeg" II koha kategoorias
“Inimene ja loodus”.

n Õnnitleme VHK GÜMNAASIUMI
KAMMERKOORI ning dirigente KASPAR MÄNDI
ja ALLAN TAMMET suurepärase esinemise eest
laulupeo laulude ettelaulmisel!
Jõudu ja jaksu järgmisteks etteasteteks!

Vanematekogu 18.04.07
nTiina Niitvägi ja Anu R tutvustasid plaani Pühavaimu
8 hoovi kordategemiseks ja kasutamiseks
Vanalinnapäevade ajal.

nEttevalmistus vestlusteks eelklassi lapsevanematega.
Arutati läbi olulisemad teemad.

nKinnitati MÜ, MK, KK ja VHK huvialakoolide
järgmise aasta õppemaksud.

nMuudatus: IX klassi ja XII klassi lõpuaktused
algavad tund aega varem, kell 15.00.

nVHK Gümnaasiumi õpilased Maria Uppin (XI K),
Jürgen-Kristoffer Korstnik (XI H), Liisa Rannamäe (X
R), Gertrud Talvik (X R), Kristjan Velbri (X K) osalesid
Kiievis Noortefoorumil, mille teemaks oli UNESCO
Maailmapärandi nimistusse kantud paigad ja nende
säästliku arengu võimalused turismisihtkohtadena.
Foorumiks valmistumise käigus otsustasid õpilased
kodanikualgatusena teha ettepaneku Vene tänava
avamiseks jalakäijatele: praegu on liiklus ohtlik
eelkõige koolilastele. Liikluspiirangud oleksid
meeltmööda ka restroranipidajatele ja kauplejatele.
Eraldi on vaja leida lahendused kaubaautodele, elanikele
ja hotellikülastajatele.

nLubati õpetaja  Tatjana Tabakinal minna õpilastega
(10.-11. klass, vene keele rühmad) õppereisile
Peterburgi 24.-27. mail (reisi maksumus 2000 krooni).

nÕnnitleme!

VHK ja Miikaeli Ühenduse

MAILAAT
laupäeval, 5. mail kell 11-15

Sel aastal tuleb kevad teisiti ja laata peame Miikaeli
Ühenduse hoones Vene 31.

Laada teema on "EMA SÜDA" - südamemotiiv
võib olla käsitöös, kinkides, küpsetistes,
luuletustes jne.

Laadal on

Y kohvik ja hoovigrill

Y koduste hoidiste, teede jm tervisliku pood

Y laste ja täiskasvanute loterii

Y oksjon “Kingitus emale”

Y  südamete töötuba

Y  mängutuba väikestele lastele

Y raamatute, plaatide, kassettide müük

Y tränituba jpm



n Gümnaasium nPõhikool

Õpilased, kes sõidavad juuni alguses keskkonnaökoloogia
VÄLIPRAKTIKUMILE LAPIMAALE JA
NORRASSE!

Palun maksta Mairi kätte sõidu teine osamakse 1500
krooni.

On ka veel mõned vabad kohad, soovijatel palun
endast märku anda!

Õp. Irja

V perioodi II nädal

nVanematekogus arutati RIIETUSEGA seonduvat ning
tuletatakse õpilastele meelde, et kuni kooliaasta lõpuni on
nõutud tagasihoidlik akadeemiline riietus (täpsemalt loe
kooli kodukorrast koduleheküljel). Koolis ei ole sobilik kanda
liiga nappi riietust! Õpetajatel on riietuse kohta ebamugav
märkusi teha - otsuse oma riietuse kohta peavad gümnasistid
tegema ise. Iga gümnasist on kooli kodukorra reeglite
järgimise nõusoleku kohta andnud allkirja.

nTÄHELEPANU LAPSEVANEMAD,
25. aprill on viimane kuupäev mai toiduraha
ülekandmiseks!

nKolmapäeval, 25. aprillil kell 15.30 abituuriumi
õppeaastat kokkuvõttev ÕPPENÕUKOGU.

nTÄHELEPANU XI KLASSI ÕPILASED:
Uurimustööde kaitsmiseks ühiskonnaõpetuses on arukas
kasutada ära ajad, mis on tunniplaanis selleks ette nähtud.
Kuna enamik teist teeb ka riigieksamit, on uurimus parem
ära kaitsta võimalikult varakult, et eksamiperiood oleks
vähem pingeline. Puudulik kursusehinne saab takistuseks
klassi lõpetamisel!
Esimesed julged kaitsevad oma töö esmaspäeval XI K
ühiskonnaõpetuse tunni ajal: REELI VIIKBERG, MARIA
UPPIN, HÕBE ILUS ning JAANIKA SAARMETS ja
ANNIKA-ARIANNE MAHHOVA. Palun oma kaitsmise
aegadest teada anda Kersti Nigesenile (kersti@vhk.ee).

nÜLEMINEKUEKSAMID
Õppenõukogus võeti vastu otsus üleminekueksamite kohta:
X klassi üleminekueksmid on järgmised:
X R klassi õpilased sooritavad üleminekueksami
matemaatikas 21. mail.
X K klassi õpilased ja need XI K klassi õpilased, kes ei tee
riigieksamit, sooritavad üleminekueksami inglise keeles
22. mail.
X H+X IP klassi õpilased ja need XI H+XI IP klassi
õpilased, kes ei tee riigieksamit, sooritavad üleminekueksami
ajaloos 22. mail.

nÕppeaastat kokkuvõttev ÕPPENÕUKOGU toimub 1.
juunil kell 16.00.

n4. juunil ÕPPEAASTA LÕPETAMINE X-XI klassile.

nMuusikakool

n21. aprillil kell 15.00 Viimsi Gümnaasiumis A- ja B-
orkestri LAULUPEO SEMINAR

n22. aprillil kell 15 Adamson-Ericu majamuuseumis
ühiskontsert „VÄRVID MUUSIKAS”. Esinevad VHK MK
klavessiiniõpilased (õp. Ene Nael) ja Tallinna
Muusikakeskkooli (õp. Kristiina Are) klavessiiniõpilased

n23. aprill kell 16 Kullo galeriis Tallinna ÕPILASTÖÖDE
NÄITUSE avamine, kus esinevad:

LEIKA LEEMETS - marimbafon (õp. Anto Õnnis),
PLOKKFLÖÖDIANSAMBEL (õp. Tõnis Kuurme),
ANNA EHRENBERG (laul) ja TAAVI-HANS KÕLAR
(kitarr)

n23. aprillil kell 17.30 Muusikamajas KONTSERT -
ARVESTUS

n24. aprillil kell 15.00 Muusikamajas TASEMEEKSAM
- KONTSERT (kitarr)
kell 16.00 KONTSERT (klaver)

n25. aprillil kell 18.00 TASEMEEKSAM - KONTSERT
(keelpill)

n26. aprillil kell 17.00 üldklaveri ARVESTUS
kell 19.00 EKSAM - KONTSERT

n 27. aprillil kell 16.00 MM  klaveriosakonna
ÜHISKONTSERT G. Otsa nim Tallinna Muusikakooliga

Neljapäeval, 26. aprillil

STUDIUM´id klassijuhatajatele:

kell 13.00 algkool
kell 15.30 põhikool

n26. aprillil 6. klassi riiklik TASEMETÖÖ eesti keeles.
Palume õpetajatel koduste tööde andmisel ja kontrolltööde
planeerimisel sellega arvestada.

n Kolmapäeval, 25. 04 läheb 4.t vaatama Eesti
Draamateatri etendust "Tinasõdur,baleriin ja siga". Etendus
algab kell 12.00.

nSeoses soojade ilmade saabumisega tuletame jälle meelde,
missugune riietus sobib KOOLIVORMIKS.
Igapäevaseks koolivormiks sobib

• must, kooli embleemiga akadeemilise lõikega d•emper,
kardigan  või vest.
• valge, hall, must või tumepunane triiksärk või pluus
(võib olla ka pildita T-särk)
• klassikalise lõikega ja neutraalses toonis püksid (ka
teksapüksid) nii poistel kui tüdrukutel.
• tütarlastel klassikalise lõikega neutraalses toonis või
ruuduline seelik.



nKehakultuuri õppediivan n Pressiteade

Taizé rahvusvaheline noortekohtumine „Usalduse
palverännak Stockholmi“ 3. – 6. mail 2007

Maikuu esimesel nädalavahetusel kogunevad Stockholmi
tuhanded noored Skandinaaviast ja Baltimaadest, et kokku
saada ja koos teiste noortega palvetada, elada Stockholmi
ja selle ümbruskonna peredes ja kohtuda kohalike
kristlastega.
Eestist sõidab kohtumisele grupp noori. Veel on võimalik
registreeruda. Eestist sõidetakse laevaga Stockholmi 2. mai
õhtul kell 18.00 ja tagasi saabutakse Tallinna 7. mai
hommikul kell 10.00.
Kohtumise korraldajateks on Taizé vennaskond koos
Stockholmi piiskopkonnaga.

Registreerimine. Palun võtke ühendust EELK Laste- ja
Noorsootöö Ühendusega (LNÜ), e-mail: lny@eelk.ee, tel
+372 53 341 322
Registreerimiseks vajalik: nimi, vanus, e-post, tel nr,
erivajadused, kiriklik kuuluvus.
Majutus. Majutus toimub kohalikes peredes. Sellegipoolest
palun võtke kaasa magamiskott ja olge valmis põrandal
magama!
Kulud. 1600 EEK inimese kohta, see katab sõidukulud
Stockholmi ja tagasi ning osavõtumaksu.

nErakuulutus

Pakun jälle müügiks KARTULIT. Hind 6.- kg.
Urmo

VHK Teatrikooli abiturientide
lõputöö

William Shakespeare'i komöödia
"KAKS VEROONLAST"

25. ja 30. aprillil kell 19.00
THEATRUMi saalis (Vene 14)

Lavastaja LEMBIT PETERSON

Lavakujunduse autor ja kostüümikunstnik
KRISTI SOE (EKA stsenograafiaosakonna
üliõpilane).

Mängivad: VHK Teatrikooli abituriendid -
KATARIINA TAMM, INGEL UNDUSK,
BIRGIT ÕIGEMEEL, LIINA HALDNA,
MIRKO RAJAS, MATS KUUSKEMAA,
JUHAN RAUD, TANEL VELLESTE,
KALJU-KARL KIVI ning

KAAREL ROOSTAR, JAAK JOHANSON,
HELVIN KALJULA ja TARMO SONG.

www.theatrum.ee

nKESKLINNA KOOLIDE 3.-5. KLASSIDE SPORDI-
MÄNGUD.

Ujumise teatevõistlused toimusid 21. koolis. Kooli
esindasid GEITRIN JANSEN, KRISTINA MIRJAM
VILLAND, PAULIINE MUREL, ANNA KRISTIN
PETERSON, JOEL MARKUS ANTSON, KARL
MARKUS ANTSON, PATRICK PEINAR ja ROBERT
TOOMSALU. 8 x 25 m teateujumise aeg oli 2.59,07, mis
andis 8. koha.

nKESKLINNA KOOLIDE 6.-7. KLASSIDE SPORDI-
MÄNGUD

Poiste korvpallis mängisid VHK poisid alagrupimänge
GAG-is, kus võideti GAG 29:28, Reaalkool 55:12 ja
Kadrioru Saksa Gümnaasium 45:24. Alagrupis andis see 1.
koha ning tuleval nädalal jätkatakse mänge finaalturniiril.
Mängisid: MARKUS PROMMIK, HENDRIK
JOHANNES TERRAS, ANDREAS JOHAN VIRKUS,
KARL IVAR MAAR, HANS  JOHANNES PREEGEL,
JOHAN KARLSON, MATTIAS SOOSALU, TONY-
PEETER HAAV, MARIO ILVES ja KARL ARNOLD
KOMMEL.

8 x 50 m teateujumises 21. koolis ujusime kahjuks
väljaspool arvestust, sest väga raske oli saada kokku 4
tüdrukut... hädast aitas välja küll üks 5. klassi tüdruk, kuid
nooremate klasside õpilasi kasutada ei tohi. Pärast võistlust
ei uskunud ka tüdrukud ise, kui hästi nad võrreldes enda
seniste parimate tulemustega ujusid, adrenaliin tegi oma tööd
hästi! Kooli esindasid KRISTINA MIRJAM VILLAND,
JOHANNA NIRK, MERILIN REEDE, KAROLIINA
SAATPALU, JOHAN KARLSON, JONATHAN
PETERSON, SIIM BRAZIER ja MARKUS KADASTU.

n TALLINNA KOOLINOORTE 2006/2007.A.
MEISTRI-VÕISTLUSED

Võistkondlikul sulgpalli meistrivõistlustel saavutasid
GETTER SAAR, HELIS LAAN, MARTIN SAAR ja KAIT
KARU 24 kooli konkurentsis igati tubli 7. koha. Tüdrukud
mängisid A-tugevusgrupis, kus alagrupis alistuti 1:2 Arte
Gümnaasiumile ja Kadrioru Saksa Gümnaasiumile ja võideti
2:0 Sikupilli Gümnaasium. 8.-9.koha mängus tuli jällegi 1:2
kaotus, seekord Järveotsa Gümnaasiumilt. Poisid mängisid
B-tugevusgrupis. Võideti 2:0 nii 32.keskkool kui ka Arte
Gümnaasium, kuid kaotati 0:2 Humanitaargümnaasiumi
võistkonnale. 3. koha mängus alistati 2:1 Kristiine
Gümnaasium.

Individuaalvõistlusel tuli GETTER SAAR kindlalt kuni
9. klassi tüdrukute arvestuses Tallinna koolinoorte
meistriks!


