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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

AIVAR SAAR  13.09
JAVIER RIERA SANS  14.09

TIIT KIIK  14.09
TRIINU TAMM  14.09
KULLA MÄND  14.09

IRJA TUUS  16.09
TIIA EVARDT  16.09

HELEN HOYER  17.09
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Vanematekogu 6.09.06

n Arutati koolivormi küsimust. Otsustati, et
esmaspäevast, 11. septembrist lubatakse kooli vaid
koolivormis õpilasi.

nVaadati läbi nädala tööjaotus.

nAvaldati tänu poistekoorile, nende vanematele ja
dirigentidele ning teistele peredele, kes Saksa
noortekoori liikmeid lahkesti vastu võtsid ja majutasid.

nVanematekogu töö sisu tuleb selgelt piiritleda, et
ajakasutus oleks õkonoomne. Arengukava, üldised
küsimused, kes millise probleemi peab lahendama ja
mis ajaks.

nTõdeti, et õppenõukogu tase on võrreldes paari
aasta taguse ajaga tõusnud, kuid selle professionaalse
taseme ja efektiivsuse tõstmiseks on vaja luua väga
selged raamid.

nSel aastal tuleb kinnitada uus hoolekogu koosseis.
Suurem osa liikmeid on nõus jätkama.

nVanematekogu  otsus: silmatorkavad, sh keha läbivad
ehted on meie koolis keelatud, välja arvatud
tagasihoidlikud kõrvarõngad tütarlastel.

nArutati, kuidas planeerida sõrmuste pidu ja uute
õpilaste “ristimist” nii, et see kujuneks pidulikuks ja
väärikaks. Retsimine ei ole meie kooli vaimuga
kooskõlas.

ÕNNITLUSED, KIIDUD JA TÄNUD

nÕnnitleme poistekoori dirigenti LEHARI
KAUSTELIT tütre sünni puhul  4. septembril!

n Vanematekogu tänab POISTEKOORI
VANEMAID Fautenbachi noortekoori majutamise eest ja
DIRIGENTE külaliste kultuuri- ja kontsertprogrammi
korraldamise eest.

n25. - 27. juulini 2006. aastal käis Gustav Adolfi Gümnaasiumi
vabatahtlikest ja erinevate Eesti koolide noortest moodustatud
päästerühm Ida-Virumaal, Kurtna maastikukaitseala
metsapõlengute kustutustöödel. Vanalinna
Hariduskolleegiumist osales KAAREL ROOSTAR 11. klassist,
mille eest  GAG-i direktor HENDRIK AGUR palub avaldada
tänu ja tunnustust. Hendrik Aguri sõnul oli tal tõeliselt hea
meel töötada koos missioonitundest motiveeritud ja aateliste
tegusate noortega.

n TÄHELEPANU! Alates esmaspäevast, 11.
septembrist lubatakse kooli vaid koolivormi
kandvaid õpilasi (vanematekogu otsus). Mis on
koolivorm, vaata 2. lk (väljas ka kodulehel). Kui sobivat
suurust vormi ei ole müügil, palun esitada tellimus
gümnaasiumi valvelauda.
Lubatud ei ole ka silmatorkavad ja keha läbivad
ehted, välja arvatud tagasihoidlikud kõrvarõngad
tütarlastel.

n Seoses parkimisvõimaluste nappusega VHK
territooriumil palume esitada avaldused auto
parkimiseks VHK territooriumile Virgele
esmaspäevaks, 11. septembriks kella 12.00-ks.
Parkimisvõimalus antakse eeskätt nendele töötajatele,

1) kelle autot kasutatakse VHK ja MÜ tegevuseks
2) kes elavad väljaspool Tallinna ja kellel ühiskondliku
transpordiga pole tagatud võimalus jõuda tööle
õigeaegselt
3) kes elavad kaugel ja kellel on lapsed „Aiakeses”
või eelklassis
4) kes elavad kaugel ja kellel on väikesed lapsed VHK
algkoolis
5) muudel mõjuvatel põhjustel.

nEelmise kooliaasta lõpul toimunud üle-eestilisel laste ja
noorte keraamikakonkursil " Savisellid" esinesid edukalt:

JAAN MARKUS OLL - I koht 6-8-aastaste  vanusegrupis
BRIT KIKAS - III koht 9-11-aastaste vanusegrupis
MARIA LEIF (7. kl.) ergutuspreemia
KERLI LEKK (9. kl.) publiku lemmiku preemia

Juhendajateks: KERSTI ÕUN ja ANNELI SALUMAA
Palju õnne!

nGREETINGS to all of you and blessings for the beginning of the
new school year. I am with you in thoughts even though far away.

Love
Sister Mary

nKõigile!



nRaamatukogu

Tallinna Õpetajate Maja kunstigaleriis, Raekoja plats
14 on avatud ikooni- ja maalinäitus "KUNSTIAARDED
PIHKVAST". Näitusel on eksponeeritud 15.-17. sajandi  31
ajaloolist ikooni ja 24 maaliteost, mille autorid on Aivazovski,
Repin, Kuindzi, Shiskin, Bakst, Falk, Lentulov ja paljud
teised tuntud maalikunstnikud. Näitus jääb lahti 30.
septembrini ja on avatud iga päev kella 9-18. See on
esimene näitus sarjast „Maailma kunstiaarded Tallinnas”,
mis on mõeldud nii kohalikele elanikele kui ka arvukatele
välisturistidele.

Info ja kontaktandmed  www.help.ee

Gümnaasiumi raamatukokku on saabunud:
Dokumentaalfilmid   "MINU EESTIMAA",  mis sobivad
kasutamiseks keskkonnateemalise metoodilise
abimaterjalina.

Tule tutvu!
Ruth

n Gümnaasium

I perioodi 2. nädal

nX R, X H ja X individuaalrühma klassi õpilased,
kes õpivad esimest aastat VHK-s, on oodatud sooritama
ISIKSUSE TESTI X H klassis klassijuhataja tunni ajal.

nXII M klassi õpilased sooritavad  klassijuhataja tunni
ajal oma klassis ISIKSUSE TESTI. Psühholoog tutvustab
ka teisi testide sooritamise võimalusi (võimete test,
akadeemiline test). XII klassi EKSPERTHINNANGUD
sisestatakse I perioodi  4. nädalal ning vestlused toimuvad I
perioodi arvestuste nädalal.

nMuusikamaja

n Vanalinna Muusikamaja TANTSUKLUBI alustab
hooaega 13. septembril kell 20.00

nEelteade: VHK MIHKLIPÄEVA KONTSERT toimub
29. septembril kell 18.00 Jaani kirikus (esinevad MK
orkester, koorid ja gümnaasiumi kammerkoor)

nMiikaeli Ühenduse õppemaksu soodustuste avaldusi
oodatakse kuni 15. septembrini.

n Esmaspäeval, 11. septembril on
KLASSIJUHATAJATUNNID
18. septembril on KOGUNEMISED peegelsaalis

nLapsevanemate koosolekud
11. september 2. klassid kell 16.30
                     3. klassid kell 17.30
12. september 4. klassid kell 16.30
                     6. klassid kell 17.30
13. september 7. klassid kell 16.30
                     8. klassid kell 17.30
14. september 9. klassid kell 16.30

Koosolekud toimuvad Vene 22 auditooriumis

n 19. ja 20. septembril on koolis FOTOGRAAF -
klasspildid

nSPORDIPÄEVAD
21. septembril algkoolil
27. septembril põhikoolil

Ainetunde nendel päevadel ei toimu

n26. septembril on põhikoolis LOODUSAINETE PÄEV.
Loe lähemalt järgmisest Teatajast.

nPõhikool

PÕHIKOOLI IGAPÄEVANE VORM

nMust, kooli embleemiga akadeemilise lõikega dþemper,
kardigan  või vest.

nValge, hall, must või tumepunane triiksärk või pluus (võib
olla ka pildita T-särk)

nKlassikalise lõikega ja neutraalses toonis püksid (ka
teksapüksid) nii poistel kui tüdrukutel.

nTütarlastel klassikalise lõikega neutraalses toonis või
ruuduline seelik või pihikseelik.

nNeutraalses toonis vahetusjalatsid, mille tallad ei jäta
linoleumile tumedaid kriipse.

n9. klassil on lubatud riietuda vastavalt gümnaasiumi
reeglitele.

GÜMNAASIUMI IGAPÄEVANE VORM

nTume pintsak (neidudel kostüümi jakk), revääril VHK
märk, või must akadeemilise lõikega dþemper, kardigan
või vest, millel on  VHK embleem või märk.

nValge, hall, must või tumepunane triiksärk või pluus.

nKlassikalise lõikega ja neutraalses toonis püksid (ka
teksapüksid) nii poistel kui tüdrukutel.

nNeidudel klassikalise lõikega neutraalses toonis või
ruuduline seelik. Samuti on neidudel aktsepteeritav must
akadeemiline kleit VHK märgiga.

PIDULIKUL JUHUL kantakse vormi valge  kraega särgi
või pluusiga ning mustade klassikalise lõikega kingadega.

nKoolivorm

n Soovitame külastada



VAHETUSÕPILASENA LONDONIS

Dear Maria,
Congratulations on your success in obtaining an HMC Schol-
arship to study for a year in a British Independent school.

Et kuidas see siis ikkagi juhtus, et ma sinna tee ja
traditsioonide maale sattusin?

Tänu teravate silmadega (lühinägelikule, nii irooniline kui
see ka pole) sõbrannale, kes kooli raamatukogus sellele
stipendiumile kandideerima kutsuvat miniatuurset kuulutust
nägi. Ja eks ilmselt tänu essees ja intervjuul jäetud muljele.
Mis kriteeriumide järgi nad neid inimesi sinna valivad,
teavad nad küll vaid ise, need inglased, aga valitud ma
sain.

Your school.
I am very pleased to inform you that the Headmaster and
Governors of  Felsted School in Essex, to the East of  Lon-
don, have authorised me to award you a full scholarship for
the academic year commencing in September 2005.

Kool ise oli küll 50 km nii Londonist kui Cambridge’ist,
aga ega see ei tähendanud, et kumbagi oleks olnud lihtne
minna. Asukoht kujutas endast nimelt küla, sealt viis välja
ainult buss, millega sai lähimasse linna, kust edasi tuli sõita
rongiga. Ja pühapäeviti toosinane buss muidugi ei sõitnud,
mis tähendas seda, et ka huvitavaid taksoarveid tuli
sagedasti ette. Rahalisi ohverdusi sai aga siiski tehtud, ja
nähtud aasta jooksul rohkemgi kui oleks osanud loota.
London, Canterbury, Salisbury, York, Edinburgh, Strat-
ford-upon-Avon, Põhja-Wales, Oxford, et sihtkohad ka
ära saaks nimetatud.
Koolis õppisin ainult nelja ainet: inglise kirjandust,
psühholoogiat, ajalugu ja kunstiajalugu, aga see ei
tähendanud seda, et teha oleks olnud vähe: ei ole mina
oma elus nii palju pidanud kooli jaoks tegema. Kõige
levinumat kodutöövormi, esseed, tuli mul ühel sügisesel
kahenädalasel perioodil näiteks kirjutada neli tükki nädalas.
Ja normaalne essee on 1000 sõna ringis, saagu seegi mainit.

Money.
I have mentioned above the £500 HMC Bursary that will
help you meet your personal requirements while you are in
England.

Aitamine on muidugi tõesti ainuke tegevus, milleks selle
raha ülesannet saab nimetada, kuna 500 naela on saareriigis
tuntud nime all Naljategemine. Kui palju sellele rahale
omalt (või õieti küll mu vanemate) poolt tuli lisada, on
kokku arvutamata sellel proosalisel põhjusel, et teadmatus
siinkohal vägagi õnnis on. Samas julgen küll arvata, et
riigis, kus Coca-Cola maksab 25 krooni ja ühenädalase
puhkuse hinnaks on minimaalselt 250 naela (mille juures
sa toitud kogu puhkuse odavatest makaronidest ja reisid

igale poole bussiga), tuli antud 500le veel kahel korral
teist samapalju oma poolt juurde lisada.

You are probably aware that at most schools in England,
unlike the rest of Europe, students wear uniform for les-
sons and formal activities.

Koolivormi nad tõepoolest kohe nõuavad. Kuna mina
olin kooli ülemises astmes, oli meil natuke leebem kord:
võis kanda oma valiku järgi tumedat pintsakut või
kampsunit, ja sama värvi seelikut või pükse (pükstega
kampsunit kanda ei tohtinud, pidi kandma pintsakut).
Vastupidiselt ametlikele nõuetele kingade koha pealt eriti
pretensioonikad ei oldud, kandsid mõned neiud seal ka
väga kõrgeid ja eluohtlikke jalavarje, küll aga pidid need
olema mustad või tumesinised. Kui tumesinised kingad
üldse olemas peaks olema. Pidulik vorm oli muidugi
rangem, selleks oli tumesinine seelik ja pintsak valge
pluusiga. Eriti elutähtsaks kujunes see vorm siis, kui tehti
kord viie aasta jooksul teostatavat koolifotot: sel päeval
oli parim võimalus direktori asetäitja käest üks korralik
peapesu saada ilmuda pildistamisele valet tooni pintsaku
või särgiga, või ebasobivas soengus juustega.

Iga spordiala jaoks oli muidugi ka eraldi vorm, mina kui
meeskonnasportides mitteosaleja selle probleemiga
õnneks kokku ei puutunud, aga tõsised spordiharrastajad
nägid oma kooliarvel ilmselt igal veerandil lausa kosmilisi
summasid.

HMC shall try to do everything possible to make your time
in Britain as interesting as possible and we very much hope
you have an enjoyable year in our country.

Üks erakordselt nauditav kogemus see tõepoolest oli.
Hoolimata sellest, et mul muresid selle aasta jooksul
rohkem kui küll oli, kodu- ja sõpradeigatsusest rääkimata,
olen ma nüüd siin kodumaa pinnal vapralt oma (nüüd
juba endisest) klassist aasta allpool haridusteed jätkamas
teadmisega, et mu maailmapilt on võrratult laienenud ja
et umbes 2000 kilomeetri kaugusel on mul hämmastavad
inglastest sõbrad, kellest peaaegu kõik mõistavad eesti keeli
öelda „Aivar on günekoloog”.

Yours Sincerely,
PATRICK TOBIN, Administrator, HMC Projects in

Central and Eastern Europe

MARIA EHRENBERG,
teie koolikaaslane

nErakuulutus

Kuna oli mesilaste jaoks ideaalne ja ilus suvi, siis sel aastal
on MESI veidi odavam. 0,5-liitrine 50.-, 0,7-liitrine 70.-.
Saadaval ka 3-liitrised purgid (300.-).

Võta ühendust VIRGEGA kantseleis.

nÕpilane kirjutab


