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Vanalinna
Hariduskolleegium

õppeaastal vaja.

Kolmapäeviti kell 8.30

nÜlevaade suveseminari koolitusmeeskondadest.
n Arutati, milliseid uusi õpetajaid on järgmisel
nKoolituslubadest. Arutati mõtet luua teatristuudio

SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:
ANNE KIRIKAL 7.05
JANA PERENS 8.05
INDREK ROOSI 9.05
KARIN SUSS 10.05
KATHARINA AUS 11.05
MARIA JOANNA MADISE 11.05
SIRJE ROHTLA 12.05
RAIVO PAAT 12.05
ALARI PÕLLU 13.05


Head õpetajad, õpilased ja lapsevanemad!

gümnaasiumiõpilastele, kes ei ole teatriharus, ja
korraldada lavakõne kursus õpetajatele. Arutati, kuidas
saaks huvitegevusse kaasata ka vene õpilasi. Häid ideid
takistab ellu viimast ruumiprobleem.

n Kavandatud

Peterburi-reis
turvakaalutlustel ära jätta.

otsustati

nOtsustati lubada korraldada Vaba Lava 24. mail.
n 4. juunil gümnaasiumil aastalõpuaktuse asemel
teenistus. Põhikoolil 28. mail nelipühi teenistus.

n Irja tegi ülevaate, mis on plaanis MÜ
Täppisteaduste koolis. Ja rääkis, et hoolimata
pingelisest olukorrast läks 7.T Karjala reis kenasti.

Vanalinna Hariduskolleegiumi
EMADEPÄEVAKONTSERT

Ühiskonnas toimuvast on üksteisega parem rääkida, kui oodata,
et pinged ka meie omavahelistes suhetes mitmesuguste hirmudena
kajastuma hakkaksid.

12. mail 2007 kell 18.00
Estonia kontserdisaalis

Me kõik (perekonnad ja õpetajad) jagame kristlikke
tõekspidamisi elust ja inimestevahelistest suhetest. Nii suudame
üksteist mõista ja austada, samas tekib hoolivus, soov, et igaüks
leiaks abi ja lahendust oma muredele.

Toetuskaardid à 40.- (õpetajad ja õpilased) ja
60.- saadaval Muusikamajas ja mailaadal

VHK-s on tema loomisest alates õppinud (ja ka oodatud olnud)
erinevatest rahvustest ja erineva kultuurikogemusega inimesed.
Pahatihti on neil raske olnud leida kohta meie suhteliselt suletud
ja keskmisele orienteeritud ühiskonnas. Koolielu muudavad
erineva kultuuritaustaga inimesed kindlasti rikkamaks, kuid
erinevused eeldavad ka respekti ja mõistmissoovi selle suhtes,
mis meie erinevate eluliste kogemuste taustal ei pruugi tunduda
tavapärasena.
Eestlastel on viimastel aastatel üle hulga aja elu edenenud, meil
on oma riik, mida peame ka praegu oskama hoida.
Tahaksin, väga, et meie teistest rahvustest õpilased, õpetajad ja
lapsevanemad ei arvaks, et “nende” mured on kuidagi vähem
tähtsad kui “meie” mured. Hästi ja rõõmu tundes võib edasi
minna vaid siis, kui kellegi õnn ei ole rajatud teiste õnnetusele.
Kersti Nigesen

Eriti ootame VHK peresid ja õpetajaid, et koos
osa saada meie laste rõõmudest ja tegemistest.
Eelkooli peredele oleks see parim võimalus tutvuda
VHK muusikaeluga. Osalevad õpilased I-XII
klassini. Laval on ka numbreid folkloori- ja
balletitundidest. Slaididelt saab ülevaate Kunstimaja
õpilaste parimatest töödest.
Kontserdil kõlab peamiselt Eesti heliloojate
muusika. Esiettekandele tulevad spetsiaalselt
kontserdiks loodud “Emale” Piret Ripsilt ja õp.
Märt Hundi “Minu ema”.
Kontserdi lõpunumbrina esitatakse Mart Siimeri
kantaat “Püha Miikaeli mõõk”. Teos on
pühendatud Vanalinna Hariduskolleegiumile
(esiettekanne VHK emadepäevakontserdil 2002)
ning esitatakse kooride ja orkestri ühistöös.
Dirigendiks Mikk Üleoja, orelil autor.
Kontsert kestab koos vaheajaga 2-2,5 tundi.

n Gümnaasium

n Põhikool

V perioodi 4. nädal

n4. P on 7. mail ÕPPEKÄIGUL Aegviidus.
n 8. mail osaleb 1. P klass Rocca al Mare

n Laupäeval, 12. mail toimub EMADEPÄEVA
KONTSERT Estonia kontserdisaalis. Kõik on oodatud!

nMUUSIKAAJALOO JÄRELVASTAMINE

VABAÕHUMUUSEUMI tunnis "Puud olid hellad velled".
Lahkume kooli juurest kell 9.00 ja tagasi oleme 12.30.

Muusikaajaloo järelvastamine neljapäeval, 10. mail kell
15.30. Viimane võimalus neile, kel kursusehinne puudulik!

n4. t klass läheb LOSSIKOOLI 9. mail. Lahkume koolist

ETTETEATED:
V perioodi 5. nädal

n Teisipäeval, 8. mail kell 10.00 toimub 6. klassi
MATEMAATIKA TASEMETÖÖ. Paluks selleks päevaks
muid suuremaid töid ja õppimisi mitte planeeerida.

n 21. mail toimub X R klassi ÜLEMINEKUEKSAM
MATEMAATIKAS. Neil tunde sel päeval ei toimu.

n 22. mail toimub X K klassi ÜLEMINEKUEKSAM
INGLISE KEELES ja X H klassi ja X klassi
individuaalrühma ÜLEMINEKUEKSAM AJALOOS. Neil
tunde sel päeval ei toimu. Samal päeval toimub
üleminekueksam ka neile XI klassi õpilastele, kes ei soorita
ühtegi riigieksamit.
V perioodi arvestuste nädal 28. mai - 1-. juuni

n XI klassil ei saa planeerida arvestusi 30.-31. maiks,
sest nad valmistuvad geograafia riigieksamiks. Seega tuleb
nende kursusehinded välja panna 29. maiks.

nÕPPENÕUKOGU toimub 1. juunil kell 16.00. Selleks
ajaks peavad kõik kursusehinded olema välja pandud, sest
alustatakse tunnistuste trükkimisega!

nÕppeaasta lõpetame TEENISTUSEGA 4. juunil. Pärast
seda klassijuhatajatunnid.
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

n Muusikamaja
EMADEPÄEVA
ESTONIAS:

KONTSERDI

PEAPROOVID

kell 10.00, tagasi oleme kell 12.00.

nKLASSIJUHATAJAD, palun andke teada, millal ja kuhu
te klassiga ekskursiooonile lähete.

nEELTEADE
24. mail kell 10.00 - 13.00 9. klassi MATEMAATIKA
PROOVIEKSAM. Tunde sel päeval 9. klassil ei toimu, seega
kontrolltöid ja õppimisi sinna mitte planeerida.
.

n Kunstimaja
n Kunstikooli noorema astme õpilased (5.-9. klass)
viibivad 4.-6. mail ÕPPEREISIL LEEDUS. Õpilastega
sõidavad kaasa õpetajad Külliki Tõnisson, Anu Johanson ja
Sirje Rohtla. Giidiks on kunstiteadlane Ira Einama Tallinna
Kunstikoolist.

n Muusikakool
n 6. mail kell 16 Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis
ÜHISKONTSERT, esinevad õp. MARJU ROOTSU
(TMKK) ja õp. INGE BILTSE (VHK MK) klaveriõpilased

n7. mail VII klassi MUUSIKALOO EKSAM
kell 9.00-10.30 kirjalik
kell 12.00-15.30 suuline

n9. mail
kell 12-14 Muusikamajas Piret Ripsi loo PEAPROOV
(B-orkester, koor II-V tüdrukud)
kell 14 Püha Miikaeli Poistekoori proov
kell 16.20 - 21.00 Salme Kultuurikeskuses Poistekoori
LAULUPEO LAULUDE ETTELAULMINE

n 10. mail kell 15-16.30 Muusikamajas Siimeri "Püha
Miikaeli Mõõga" PEAPROOV

n8. mail kell 20.00 - 21.30: I klassi ballett (2 rühma), 2

n10. mail

pianisti, Muusikamaja Tütarlastekoor (põhikoor) ja
kammerkoor (kõik ´a 15 min). Palume vanematel tuua
I klassi tantsijad kella 19.30-ks Estonia külguksest ja
järele tulla kella 20.30-ks.
Ka teiste esinejate puhul palun jälgige turvalisust linnas ja
tulge vajadusel lastele vastu.

n11. mail kell 15.30-17.00 Siimeri "Püha Miikaeli mõõga"

nKõikide teiste PEAPROOV 12. mail alates kella 15.00.
Täpsed ajad õpetajatelt või aive@vhk.ee

kell 17 muusikakooli õpilaste KONTSERT
kell 18 KONTSERT (õp. Mareti Nurkliku õpilased)
PEAPROOV

nEELTEADE!
14. mail kell 13 Muusikamajas KÜLALISKONTSERT esineb orkester „Concentus Aboensis” Tur u
Muusikagümnaasiumist (Soome)

