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nVanematekogu
Kolmapäeviti kell 8.30

SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

KAJA UUSPÕLD  7.02

TRIIN ÄÄRISMAA  7.02

ELLA MAIDRE  10.02

Vanematekogu 30.01.08

nAvalikkuse huvi Vene 22 hoone vastu: Reedel,
1.02 kell 15.00 Haridusameti külaskäik. Kolmapäeval,
6.01 Noored Kooli ümarlaud. Pühapäeval, 10.02
Kodulinna Maja ekskursioon B. Duboviku juhtimisel.

nGümnaasiumi klasside esindajad ja klassi-
juhatajad kohtuvad 11.02 juhtkonnaga, et arutada,
kuidas gümnaasiumihoones elu korraldada. Ettepanek:
iga nädal võiks üks klass olla põhiorganiseerijaks ja
vastutajaks majas.

nProjektinädal. Täpne kava sõltub osalevate laste
arvust. Osakonnajuhatajatel anda plaanid võimalikult
kiiresti Kristeli kätte.

nKooli kabeli kasutamisest. Kristliku kasvatuse
programmi ettepanek: paastuajal võiks olla igal
neljapäeval kell 7.50 palvehommik Taize palvuse
korra järgi. Esimene 7. veebruaril, 14. veebruar jääb
lisavaheaja tõttu vahele.

nVanematekogus oli külas Andri Luup, et tutvustada
filmikooli ideed. Filmiring on juba mõnda aega
tegutsenud, on valminud mitu stsenaariumi, kuid
puudub tehnika. Võiks olla ka dok.filmi haru. Samas
praegu on gümnaasiumi õpilaste arv ja pakutavate
kursuste hulk viimse piiri peal. Lahendus võiks olla 4.
õppeaastas, see idee on juba tükk aega õhus olnud.
Neljandal aastal saaks süveneda huvitavasse ainesse või
parandada mõne aine hinnet vm. Teema vajab
süvenemist, 12.02 kell 15 vastavateemaline koosolek.

nVanematekogus olid külas ka Meeri-Marie Rull ja
Kerli Radvilavicius, et rääkida Kassikõnnist. Toimub
21.02 teatrisaalis, tõenäoliselt tuleb teha kaks etendust,
samal ajal võiks olla avatud ka kohvik.

nÕnnistamisest ja vilistlaste päevast. Piiskop
õnnistab, Jüri Kuuskemaa loeng, ekskursioonid
teatriõpilaste juhtimisel, valminud on ka film, kus B.
Dubovik räägib erinevatest ruumidest.
Ümarlaud,vabalava, oksjon.

nSaabusid uued koolivormid. Kellel tellitud, saab
kätte Vene 22 administraatori ruumist.

nKinnitati Prantsusmaa-reis (27. aprill-1.mai) ja
Iirimaa-reis (9.-14. aprill).

Kolmapäeval, 6. veebrauril kell 11.30-16.00
külastavad meid Raplamaa koolide direktorid  ja
õppealajuhatajad. Õppepäev algab Muusikamajas
Chema loenguga iseloomu kasvatamisest, seejärel
annab Kersti ülevaate VHK tegemistest ja tutvustab
uut gümnaasiumihoonet.

nMiikaeli Ühendus

KORD - PÄEVAPLAAN

Viis kuud on möödunud sellest ajast, kui alustasime koolis uut
õppeaastat. Nüüd on ehk aeg peatuda ja vaadata, kas liigume
nende eesmärkide poole, mida endale aasta alguses seadsime.

Kas prioriteedid on  jäänud samaks? Kas meil on kindel tööplaan,
mis aitab neid eesmärke saavutada?

Ühes klassis seadsime hiljuti eesmärgiks: “Teen seda, mida pean,
ja olen keskendunud sellele, mida teen”. Aga selleks on vaja
enne teada, mida ma tegema pean. Tööplaan - koolis ja väljaspool
kooli - arendab meis seesmist tugevust ja püsivust. Päevast päeva.
Kui järgime töö- või õppeplaani, kogume tahtejõudu, püsivuse ja
enesevalitsemise varu. Need on väga tähtsad elu koostisosad.

Klassijuhatajatunnis võiksime päevaplaani peale mõelda ja koos
arutleda selle üle: kui palju aega pühendame õppimisele, kui
intensiivne see on, millised harrastused meil on, kuidas puhkame,
millistel päeva hetkedel saame rohkem ja paremini suhelda
perega, sõpradega...

Keegi kunagi ütles, et "Teemant on kivisöetükk, mis surve all
muutub paremaks" ("A diamond is a chunk of coal that made
good under pressure." Anon). Vaja on õppida iseendale survet
avaldama. Päevaplaan on selleks väga hea vahend.

����������������������������

Pühapäeval, 10. veebruaril korraldab Kodulinna Maja
ekskursiooni Vene 22 ajaloolises koolihoones. Giidiks
Kultuuriväärtuste ameti muinsuskaitseosakonna juhataja Boriss
Dubovik. Huvilised on oodatud.

nEkskursioon



n Gümnaasium nPõhikool

III perioodi 3. nädal

nTuhkapäeva teenistus
Kolmapäeval, 6. veebruaril kell 12.00 TUHKAPÄEVA
TEENISTUS Peeter-Pauli kirikus. Palume õpetajatel tulla
koos õpilastega.

nToitlustamine. Alates esmaspäevast toimub toitlustamine
Vene 22 majas. Olge tähelepanelikud, söögivahetundide
aegades võib olla muutusi. Kindlasti tuleks pidada kinni oma
klassi söögivahetundide aegadest, sest kohtade arv
söögisaalides on piiratud. Oleme planeerinud nii, et korraga
oleks söömas nii palju inimesi, et kõigile jätkuks kohti.

n Õnnitleme! Emakeeleolümpiaadil saavutasid
piirkonnavoorus head tulemused:

Vanemas astmes:

4. koht REELI VIIKBERG, juhendaja õp. Krista
Nõmmik
10.-11. koht ROSINA SAVIAAAR, õp. Neeme Põder

Keskmises astmes:

2. koht MIRJAM PARVE, õp. Krista Nõmmik
3. koht KÄRT SÕBER, õp. Krista Nõmmik

nLisaõppe-ja erialanädal 11.-15. veebruar

Lisaõppe- ja erialanädala kava valmib algava nädala alguseks
ning saab olema kättesaadav ka koduleheküljelt.

nXI klassi eksperthinnangud

Teeme ettevalmistusi selleks, et alates perioodi 4. nädalast
saaksid õpilased ja õpilased alustada hinnangute sisestamist.
Tagasisidevestlustega alustame märtsi viimasel nädalal.

SAAVUTUSED

n 26. jaanuaril toimunud emakeeleolümpiaadi
piirkonnavoorus esinesid tublilt:

10.-11. URSULA ROOMERE, 7. klass
16.-17. HELENA HANSO, 8. klass
õp. Tiina Veismann

n24. jaanuaril EBS Gümnaasiumis toimunud inglisekeelses
mälumängus "Braintwister" osalesid edukalt meie 9.
klassi võistkonnad! Suurepärase 2.-3. koha saavutasid
MARTIN VAINU ja LAURIS GRINS, jäädes
võitjameeskonnale alla ainult 1 punktiga! Teine 9. P
võistkond, kus olid KRISTJAN KUPPART ning SANDER
SIIM, oli ka väga tubli, jagades 7.-9. kohta. Märkida tasub
ka PAULA HIIEMÄE ning HANNA LINDA KORP (9.T)
17.-19. kohta. Kokku osales mälumängus 48 võistkonda.

nTallinna Jõuluturu korraldatud jõululuuletuste konkursi
9-10-aastaste rühmas märgiti eripreemiaga ära MARIA
RIDBECKI luuletus “Kapp”.

Muusikamaja meeste WC-st on leitud VHK sõrmus. Küsida
Muusikamaja valvelauast 6996160.

nLeitud!

nÕnnitleme meie õpilasi ANU SALUMAAD, 11. klass,
kes saavutas ülelinnalisel kunstiõpetuse ainevõistlusel 1. koha,
ja AKSEL HAAGENSENI, 8. klass, kes saavutas 5. koha.

n 7. veebruaril toimub õp. Toomase kunstikooli
maalitund 9. klassile nagu ikka. 11. ja 12. veebruaril
toimuvad joonistamise ja maalimise kunstikooli tunnid 9.
ja 12. klassi õpilastele, seoses katsete ja lõputööga, aega
täpsustatakse.

nKunstimaja

TV 10 olümpiastarti

VHK noorte kergejõustiklaste debüüt populaarses
noortesarjas läks igati korda. Pärast 1. etappi asutakse
koolide 1. grupis (koolid, kus põhikoolis rohkem kui 249
õpilast) 27 kooli konkurentsis 7. kohal 4763 punktiga.
Kokku osales koos 2. grupi koolidega võistlustel 48 kooli ja
igal alal oli osalejaid ca 90. Igal kavasoleval alal võis kooli
esindada kaks võistlejat,  parema tulemuse punktid läksid
kooli „kontole”. Vanema grupi tüdrukud (1994-95 sündinud)
võistlesid 60 m jooksus ja kaugushüppes. 60 m jooksus
jõudis BIRGIT VALGEMÄE A-finaali, kus saavutas ajaga
8,41 väga tubli 4. koha, JAANIKA LÜÜSILE andis
tulemus 9,32 55. koha.

Kaugushüpe läks pisut kehvemini. Jaanika tulemuseks jäi
3.76 (61. koht) ja MARIA LIIVEL 3.32. Poiste vanemas
grupis jõudis MATTIAS KUPPART 60 m jooksus ajaga
8,31 B-finaali, kus parandas aja 8,16-le ja saavutas 10. koha.
TOM GREGORI BRAZIERILE andis 31. koha aeg 8,57.
Kaugushüppes olid tulemused järgmised: 20. Mattias 4.63
ja 54. Tom Gregori 4.03.

Noorematel tüdrukutel (1996 ja hiljem sündinud) oli kavas
vaid 60 m jooks. HELIISE HARRIET HARUSOO jõudis
B-finaali (eeljooksu aeg 9,27) ning saavutas kokkuvõttes
13.  koha. Napilt jäi B-finaalist välja KELLI MARIE
JAAMA, kellele andis aeg 9,37 18. koha. Nooremate poiste
kuulitõukes, kus tõukevahendiks 3 kg kuul, oli JAN
DUREJKO 36. (7.40) ja THEODOR TABOR 45. (7.03).

Päeva lõpetas nooremate poiste 60 m jooks, kus ANDRE-
MARTIN ILVES sai ajaga 9,11 20. koha ja HERMAN
KLAS RATAS ajaga 9,76 66. koha. Ülevaadet TV 10
olümpiastardi 37. hooaja avaetapist saab vaadata ETV-st
9. veebruaril kell 16.40.

nKehakultuuri õppediivan

nMuusikakool
nNeljapäeval, 7. veebruaril kell 17.00 Muusikamajas
klaveriosakonna kontsert.

nÕnnitleme JOONAS MATTIAS SARAPUUD ja õp.
KARIN SUSSI diplomi puhul rahvusvahelisel konkursil
„Klaviermusik“!


