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nOtsustati lubada 6ndatel klassidel minna 24. mail

18. 05. 2007

Vanalinna
Hariduskolleegium
SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:
JULIA VORONTSOVA 21.05
JELENA ZUKOVA 23.05
ALICE KESSLER 23.05
MALLE VÕSU 23.05
ARNO UUTMA 25.05
PILLE ÕNNEPALU 25.05


Õnnitleme INGER KESSLERIT, kellel
sündis 12. mail tütar Iris!

metsa istutama.
nKinnitati esimeste klasside nimekirjad.
nVanematekogu kiidab ja tänab kõiki emadepäeva
kontserdi asjaosalisi!
n Tehti ülevaade klasside ekskursioonidest (vt
Põhikool).
nPõhikooli spordipäev 6. juunil.
n Kalender. Hinded välja 30. maiks. 31. mai – kell
9.00 8. klasside lavakõne arvestus MM-s, kell 11.00
draamafestival. Muusikakooli aastalõpuaktus kell 15.00
Katariiina kirikus, esinevad kõik koorid. 1. juunil
klassijuhatajapäev (õpikute tagastamine, suurpuhastus,
Vanalinna päevad).
nSuveseminari sisu. 14.06 põhikooli klassijuhatajad,
15.06 gümnaasiumi klassijuhatajad. Järgmiseks
vanematekoguks tabel.
n15. juuni öösel vastu 16. Väravamäng Kuusalus.

n Kõigile!
nHEAD KOLLEEGID!

KUTSUMUS
Veel kutsumusest. Sõna kutsumus tuleb sõnast "kutsuma". On hea tunda
elus vastutust olla "kutsutud", või teiste sõnadega, olla soovitud, vajatud,
palutud. Meid kutsuvad meie ümber elavad inimesed, perekond, töö ja
koolikeskkond. Oleme kutsutud teenima teisi annetega, mille oleme saanud
ja mida oleme töö ja teiste abiga aja jooksul arendanud.
Kas olen teadlik mingist probleemist oma perekonnas, klassis, seal, kus
ma töötan? Äkki võiks tähelepanelikumalt vaadata!
Millised on minu anded, mis töö ja pühendumise korral võiksid aidata
kaasa selle probleemi lahendamisele?
Eks ole nii, et see võimalus aidata oma perekonnaliikmeid, kooli- või
töökaaslasi toidab meie jõudu ja soovi edasi minna, rohkem teha? Eks ole
nii, et võimalus teha teiste elu rõõmsamaks on tegelikult meie õnne suur
allikas?!
Kas minu südametunnistus inspireerib mind teiste heaks pühenduma ja
tegutsema?
Aga... kas oleme võimelised oma "kutsumust" täitma? Üksi kindlasti
mitte! Aga me pole kunagi üksi! Meie ümber elavad ja töötavad paljud,
kes meid armastavad ja keda armastame, kes meid toetavad ja keda
meie toetame, kes meie eest hoolitsevad ja kelle eest ka meie hoolitseme. Ja
veel... võime ka arvestada meie Looja armastuse, mõistmise ja abiga. Ta
on ju Isa, kes on meid loonud teatud kutsumusega ja teatud annetega just
selle kutsumuse täitmiseks.
“Lõpuks, inimene ei peaks küsima, mis on ta elu mõtte, vaid pigem
tunnistama, et tema on see, kelle käest küsitakse.” (Viktor Frankl).

Oleks tore ühiselt lõpetada kooliaastat 7.- 8. juunil
VHK suvepäevadel, mis kulmineeruksid VHK
suveseminariga, kuid seekord mitte Muusikamajas,
vaid hoopis Jõekääru kämpingus (4 km Pärnust).
Väljasõit toimub 7. juunil umbes 17.00 ja koju tagasi
jõuame 8. juunil kella 19.00 paiku. Palume kõigil VHK
töötajatel oma osavõtust teada anda (nimi kirja
panna) oma osakonna juhtidele hiljemalt teisipäevaks,
et suvepäevade toimkond saaks tegutsema hakata.
Kristel

nJAAPANI TEETSEREMOONIA
viiakse huvilistele õpetajatele-töötajatele läbi
kolmapäeval, 23. mail kell 15.30 Vene 31 III korruse
ruumis.
Osalemiseks peaks nime kohe esmaspäeval Virge
juures kirja panema!

Põhikooli
DRAAMAFESTIVAL
31. mail kell 11.00
Muusikamajas
Osaleda soovijad - andke endast
teada oma kirjandusõpetajatele!

n Gümnaasium

n Põhikool

V periood ja arvestuste nädal

ALGKOOL
nEsmaspäeval, 21. mail on 4.T LOSSIKOOLIS kell
10.00-12.00
nEKSKURSIOONID:
4. juunil: 1.P Toolse linnuses; 1.T Nelijärvel; 2.P Aegviidus
2.T Aegviidus 3.P Viru rabas 3.T Viru Rabas
5. juunil: 4.P Lahemaal, 4.T Vormsil
nKOOLIAASTA LÕPP:
31. mai on algkoolis tavaline koolipäev
1. juuni ja 5. juuni KLASSIJUHATAJA PÄEV
7. juuni
kell 10.00 klassijuhatajatund
kell 11.00 aktus

nÜLEMINEKUEKSAMITE AJAD
Muutunud on X R klassi eksami toimumise päev.
21. mai on kõigile eksamisooritajatele vaba päev ja tunde
ei toimu!
Kõik üleminekueksamid toimuvad 22.mail!!!
X R - kell 10.00 matemaatika üleminekueksam ruumis
11 H
X K - kell 10.00 inglise keele üleminekueksam X K klassi
õpilastele auditoorimis (Vene 31) ja XI klassile ruumis
10 R
X H - kell 8.15 ajaloo üleminekueksam ruumis 10 H

n PALUN KÕIGIL XI JA XII KLASSI ÕPILASTEL
TUUA SEKRETÄRI KÄTTE TUNNISTUSED.

nKOOLIAASTA LÕPETAMINE:
Sel perioodil eraldi arvestuste nädalat ei planeerita. Kursuse
arvestused lepitakse kokku tunniplaanist lähtuvalt. XI klassi
kursusehinded peavad olema välja pandud 29. maiks ja X
klassi kursusehinded 1. juuniks. X klassi õpetajad palume arvestada, et paljud õpilased soovivad osaleda
teatrikooli arvestustel, samuti on oodatud õpetajad.
ÕPPENÕUKOGU toimub 1. juunil kell 16.00

nTEATRIKOOLI AVATUD ARVESTUSED:
X klassi lavakõne ja näitlejameisterlikkuse arvestused
toimuvad 29. mail Muusikamajas. Kell 10.00 lavakõne ja
12.00 näitlejameisterlikkus.
nXI KLASSI ARVESTUSED toimuvad 4. juunil pärast
koolilõputeenistust Theatrumis. Kell 14.00 lavakõne ja
16.00 näitlejameisterlikkus. Kõik on oodatud!

nTÄHELEPANU ABITURIENTIDE VANEMAD!
Ootame teid arutlema lõpetamise korralduse teemadel
neljapäeval, 24. mail kell 17.00 majja Vene 31.

nKIRJANDUSE KOOLIEKSAM toimub 23. mail kell
10.00 Vene 31 majas.

Tähelepanu õpilased, kes sõidavad juuni alguses
keskkonnaökoloogia
VÄLIPRAKTIKUMILE
LAPIMAALE JA NORRASSE!
On selgunud sõidu lõplik hind - 3800 krooni. See
tähendab, et need, kellel on makstud 3600 krooni, peavad
juurde maksma 200 krooni. Raha palun maksta hiljemalt
neljapäevaks Mairi kätte.
Õp. Irja

Katariina käigus vitraa•ikojas avati 8. mail
Vanalinna Hariduskolleegiumi õpilaste

METALLITÖÖ NÄITUS
Näitus jääb avatuks 22. maini.

PÕHIKOOL
n 24. mail toimub 6. klasside ÕPPEPÄEV METSAS.
Väljasõit on hommikul kell 9.00 Vene kultuurikeskuse eest.
Tegemist on 1-päevase Vardi Erametsaseltsi
õuesõppepäevaga, kus tutvustatakse metsa ja
metsamajandusega seonduvat.
Klassijuhatajad Sirje ja Tiina
n Muutunud on INGLISE KEELE TASEMETÖÖDE
AJAD:
5.T, 5.P, 6.P - 23. mai
6.T, 7.P - 25. mai
7.T - 24. mai
n 22. mail 8.T ja 8.P MATEMAATIKA
ÜLEMINEKUEKSAM.
Palume õpetajatel tasemetööde ja üleminekueksami ajaks
kodutöid ja kontrolltöid mitte planeerida.
n24. mail kell 10.00 - 13.00 9.T ja 9.P MATEMAATIKA
PROOVIEKSAM. Tunde ei toimu.
nIV VEERANDI HINDED välja panna hiljemalt 31. mai
õhtuks.
nKOOLIAASTA LÕPP
31. mai
9.00 8.T ja 8.P LAVAKÕNE ARVESTUS
11.00 5.-9. klassi DRAAMAFESTIVAL
Tunnid toimuvad kuni kella 11.00-ni.
1. juuni. Tunde ei toimu. 9.00-13.00 KLASSIJUHATAJA
PÄEV (klassi suurpuhastus, õpikute korrastamine,
Vanalinnapäevade üritused).
Kell 14.00 ÕPPENÕUKOGU
4.-5. juuni EKSKURSIOONIPÄEVAD:
5.T - Riia
5.P - Saaremaa
6.T ja 6.P - Saaremaa (3.-5. juuni)
7.P Soomaa
7.T Üritused klassijuhatajaga
8.P ja 8.T - Lõuna-Eesti
4. juuni 9. klassi EMAKEELE EKSAM
6. juuni - SPORDIPÄEV
7. juuni
kell 10.00 5.-8. klassi AKTUS
kell 11.00 KLASSIJUHATAJATUND

n Raamatukogu

n Pressiteade

Seoses õppeaasta lõppemisega palub raamatukogu tagastada
koolile kõik RAAMATUD ja ÕPIKUD!
Teadmiseks:
PÕHIKOOLI raamatukogu lõpetab raamatute
laenutamise 18. mail.
ALGKOOLI õpikuid ootame tagasi 31. mail ja 1. juunil.
KATKISI õpikuid raamatukogu vastu ei võta!
Raamatu või õpiku kaotamise või rikkumise korral tuleb
see lapsevanemal hüvitada teaviku kahekordses hinnas.

Kõrgkooli aitab sisse astuda SAIS – www.sais.ee

n Püha Miikaeli Kolleegium
n 21.-25. mai 5.-8. IP METSANÄDAL Kloostrimetsas
(klassijuhatajad Iveta, Piret ja Ane) - kõik tavatunnid jäävad
neil klassidel ära.
n 22. mail kell 11.00 8.IP MATEMAATIKA
ÜLEMINEKUEKSAM (õp Triin)
n9. IP klassil toimuvad E, T ja R tunniplaanijärgsed tunnid!
n23. mail 9. IP KLASSIEKSKURSIOONIL Helsingis
(klassijuhataja Liia)
n 24. mail kell 12.00-15.00 9. IP MATEMAATIKA
PROOVIEKSAM (õp Reet)
Aime

n Kroonika
4.T ÕPPEPÄEV BOTAANIKAAIAS
16. mail käisime Botaanikaaias õppepäeval. Vaatasime
ning õppisime toa- ja tarbetaimi. Saime teada, kuidas kasta
taimi, kui palju päikest nad vajavad, kuidas nende eest
hoolitseda. Käisime erinevates kasvuhoonetes taimi tundma
õppimas ja istutasime endale ka tups-rohtliilia.
KELLI MARIA JAAMA
Tallinna Botaanikaaed on imeline paik. Seal on
kõikvõimalikke taimi, mida ei oska uneski näha. Näiteks
on seal lill, mis sööb kärbseid. Seal on ka mimoositaim,
mis tõmbab lehe kokku, kui seda puudutad. Me nägime
ka banaanipuud, mis tegelikult on rohttaim. Vahepeal oli
söögipaus ja siis varastasid ülbed varesed mõnede tüdrukute
võileivad ära.
MONIKA VÄLISTE
Teises tunnis rääkisime toataimedest. Meile anti kaardid,
mille ühel poolel oli pilt ja teisel poolel kasvatusõpetus.
Selle kaardi järgi pidime leidma õige taime ja selle taime
hooldamisest rääkima. Pärast pidime täitma töölehe.
LIISE KÖÖSEL
Ma arvan, et tänu sellele päevale arvan ja mõtlen taimedest
palju paremini ja teistmoodi.
KAROLIINE-LISETTE KÕIV

Kõrgkoolidesse sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu
saab SAIS-is osalevasse kõrgkooli
esitada
sisseastumisavalduse elektroonselt, Interneti teel.
Pärast sisseastumisavalduse esitamist aitab SAIS korraldada
ka ülejäänud protsessi kuni kõrgkooli sissesaamiseni, sh
teadete vahendamist tudengikandidaadi ja kõrgkooli vahel,
õppekoha vastuvõtmist või sellest äraütlemist, pingeridade
jälgimist ja palju muud. SAIS-i saab sisse logida ID-kaardi
abil või internetipankade paroole kasutades. SAIS on
seotud riiklike andmekogudega ning andmete olemasolu
korral pole vaja eraldi tõendada senist haridusteed,
riigieksamite hindeid, varasemaid kõrgkooli
lõpuhindeid jms. Kõik SAIS-i kaudu esitatavad andmed
ja avaldused on võrdväärsed paberil või muul moel
esitatuga.
SAIS-iga on liitunud järgmised kõrgkoolid:
·
Eesti Infotehnoloogia Kolled•
·
Eesti Kunstiakadeemia
·
Eesti Maaülikool
·
Eesti Mereakadeemia
·
Eesti-Ameerika Äriakadeemia
·
Estonian Business School
·
International University Audentes
·
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused
·
Mainori Kõrgkool
·
Tallinna Majanduskool
·
Tallinna Tehnikakõrgkool
·
Tallinna Tehnikaülikool
·
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
·
Tallinna Ülikool
·
Tartu Tervishoiu Kõrgkool
·
Tartu Ülikool

VHK VabaLava
neljapäev, 24. mai 19:00
Katariina käigus (Vene 12/14)
Muusikat teevad lisaks VHK-le külalised Viljandi
Kultuuriakadeemiast ja end Kohvirecordsi
sublabeli Õunaviks alt ilmunud plaadil
TOATUUR ilmutanud ERKO NIIT (Saaremaa/
VKA). Ja miks mitte ka Sina...
Registreerumine kestab 20. maini.
Esinejate arv on piiratud, võidab originaalsus ja
VHK vaim. :)
Ootame sõna, heli või visuaali; oma- ja võõrast
loomingut vabas vormis.

