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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

TÕNIS KUURME  22.01
ANU AERO  23.01

ELO TOODO-JAKOBS  23.01
PILVE TRAKS  23.01

MIRIAM OMELLA  23.01
URVE KÜLV  25.01

GALINA JELISEJENKOVA  25.01
TIINA NIITVÄGI  26.01

MARI RELO-SHAULYS  26.01
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Vanematekogu 16.01.08

nGümnaasiumimaja avamine. See on eelkõige
pidulik sündmus meie enda jaoks ja peaks kandma meie
vaimsust. Algab Veni Creatori laulmisega hoovis.
Õpilastele pidulik avamine esmaspäeval, tee ja kringel.

n Sisehindamine. Osakonnajuhatad esitavad
järgmiseks vanematekoguks kirjalikult oma
kriteeriumid, mille alusel tunnustada, atesteerida jne.

nAastavestluste plaan. Osakonnajuhatajad koostavad
ajakava.

nVõimla kasutamise plaan. Alar ja Aivar peavad
kiiremas korras tegema graafiku.

n Töö klassijuhatajatega, väärtustekasvatus.
Väärtustekasvatuse eelduseks on õpetaja enesekasvatus,
pidev töö endaga. Lembitu kolmapäevased lugemised
on selleks suureks abiks, samuti Chema voorustekursus.

nJärgmise nädala vanematekogus stuudiumite plaan.

VHK omaloomingukonkurss 2008

“Kui ma olin väiksekene…”

Selle teema alla mahuvad kõik teosed, mis on
seotud lapsepõlvega, laps olemisega praegu või
minevikus. Enda, oma vanemate, vanavanemate
lapsepõlvelood peaksid olema heaks
inspiratsiooniallikaks, sõltumata sellest, kas
lapsepõlv veel kestab, on just hakanud läbi saama
või muutunud kaugeks mälestuseks. Sõltumata
ka sellest, kas lapsepõlv on (olnud) pilvitu
õnneaeg või on selles (olnud) ka muresid. Luua
võib ka metatekste juba olemas olevate
lapsepõlvelugude teemal.

Kunsti- ja käsitööteoste konkursi teemad on lisaks
ka Eesti Vabariik 90, maastikud - linn ja küla,
loodus ja tehis, meri ja mägi, taevas ja maa.

Omaloomingukonkursi tööde esitamise tähtaeg
on tuhkapäev, 6. veebruar (kunstitööd 15.
veebruar). Peapreemiad antakse kätte Eesti
Vabariigi aastapäeva aktusel 22. veebruaril.

Kui mina olin väiksekene,    Seal siis kägu palju kukkus,
kasvasin ma kannikene.     suvilindu liialt laulis.
Ema viis hälli heinamaale,  Mina meelta mõtelema,
kandis kiige kesa peale.      võtelema, võtelema.
Pani käo kiigutama,         Kõik mina panin paberisse,
suvilinnu liigutama.          raiusin ma raamatusse.

Eesti rahvalaul

ABIVALMIDUS

Meil seisab ees uus nädal, paljudele meist ka uus ajajärk
renoveeritud gümnaasiumimajas, ja seega uus võimalus proovida
rohkem mõelda teiste peale!
See tähendab, et püüame neid näha oma „südame silmadega”, et
panna tähele, mida teised meie ümber vajavad.
Kuidas me reageerime, kui keegi (ema, isa, vend, õde, õpetaja,
sõber...) meilt abi palub? Või kuidas käitume, kui lihtsalt
märkame, et keegi abi vajab?
Oleme ilmselt kõik kogenud, et mõnikord, kui lebame tegevusetult
diivanil teleka ees või surfame erilise eesmärgita internetis, muutub
teiste peale mõtlemine raskemaks…
See on õige hetk, et püsti hüpata ja minna uurima, kas saan
kellelegi abiks olla. Niimoodi kavaldame üle laiskuse, mis on
nähtamatu, aga ohtlik vaenlane, kes võib tasapisi suurt kahju
teha nii meile endile kui ka teistele me ümber.
Klassijuhatajatunnis võiksime mõelda ja paberile panna kolm
võimalust olla kodus ja koolis abivalmimad. Pärast võime nende
mõtete või otsuste üle arutleda nii õpetajaga kui ka kodus isa-
emaga. Julgemad klassid võiksid ka saata Teatajale soovitusi,
kuidas teha meie igapäevast elu kodus ja koolis rõõmsamaks
läbi oma pingutuse olla abivalmimad. Jääme ootama!
Selle nädala refräänina võiks jääda meie südameisse kõlama
meile hästi tuntud laulu sõnad ja meloodia: „Kui näed, et keegi
tunneb valu, siis ära mine temast mööda, vaid vaev võta jagada
- see koorem on kergem... Armastus annab sooja südamel, mis
on jääs.” (Kadri Hunt)



n Gümnaasium nPõhikool

nVene 22 hoone pidulik taasavamine õpilastele ja III
perioodi esimene nädal
Teatame rõõmuga, et taastatud on meie kultuuripärand -
tsistertslaste kloostri valdustesse rajatud iidne koolihoone.
Pidulikul taasavamisel reedel, 18. jaanuaril kell 15.00
osalesid Tallinna linnapea Edgar Savisaar, abilinnapea Kaia
Jäppinen, haridusameti juhataja Andres Pajula, Tallinna
Kesklinna vanem Marek Jürgenson, Tallinna
kultuuriväärtuste ameti muinsuskaitse osakonna juhataja
Boriss Dubovik jpt. Vaata ka lk 3.

nAvame gümnaasiumihoone pidulikult õppeks 21.
jaanuaril. Koguneme 8.15 klasside kaupa kooli hoovi, et
laulda kammerkooriga koos kooli hümni - Veni creator.
Pärast seda klassijuhatajatunnid tee ja kringliga järgmistes
klassides:

I korrusel
Ruum 125 Teatrisaal  XI H
Ruum 136 XII H
Ruum 119 XII IP väikeses söögisaalis
Ruum 120 X E suures söögisaalis

II korrusel
Ruum 216 X K klass Ruum 214 XII K klass
Ruum 213 X R klass Ruum 212 XII R klass
Miikaeli saal X H klass Auditoorium XI K klass
Ruum 302 XI R klass

NB! Väärikasse ajaloolisse koolimajja kolides pöörakem
kindlasti tähelepanu akadeemilisele riietustavale!
Palume meeles pidada, et sportlikud riietusesemed ei kuulu
akadeemilise tava juurde. Heitke vajadusel pilk kooli
kodukorrale, kus kõik täpsemalt kirjas.
Tunnid jätkuvad Vene 22 majas III perioodi tunniplaani
alusel (tutvustatakse klassijuhataja tunnis). Plaanid leiab
ka koduleheküljelt!

nVHK lapsevanematel on võimalik gümnaasiumimaja
külastada 24. ja 25. jaanuaril. Ringkäik ajaloolises hoones
algab kell 17.00.

nToitlustamine. Tänaseks on selgunud, et toitlustamine
jätkub kuni jaanuari lõpuni Vene 31 majas. Alates
veebruarist saab koolilõunat süüa meie imekaunis
maalingutega söögisaalis. Ühtlasi annab toitlustaja teada, et
seoses kolimisega ei saa kokad valmistada toitu, mida
suurema raha eest sai juurde osta. Seetõttu palume neil,
kes soovivad alates veebruarist päeval sooja toitu
saada, maksta kindlasti veebruari toiduraha.  Viimane
päev veebruari toiduraha maksmiseks on 25. jaanuar ja
summa on 342 krooni.

nLisaõppe ja projektinädal 11.-15. veebruar. Tööplaan
on koostamisel. 14.-15. veebruar on planeeritud iseseisva
õppimise päevadeks.

nMuusikakool

n21. jaanuaril kell 18.00 Tapa Muusikakoolis VHK
Muusikakooli õpilaste kontsert;

n 22. jaanuaril  kell 18.00 Muusikamajas
kontsertkohtumine MIHKEL POLLIGA;

n23. jaanuaril noodistlugemise seminar vaheastmele;

n 24. jaanuaril kell 17.00 MM kontsert-tutvustus
ettevalmistusklassidele;

n 24. jaanuaril  kell 17.00 teatrisaalis Vene 22
kitarriosakonna kontsert;

n25.-27. jaanuaril Keilas püha Miikaeli Poistekoori laager
(väljasõit reedel 11.45);

n27. jaanuaril  kell 15.00 Eesti Kontserdis Tütarlastekoori
esinemine kooriühingu aastapreemiate kätteandmisel.

nKunstikooli vanema astme ÕPPENÕUKOGU toimub
esmaspäeval kell 10.00.

nKunsti- ja käsitööteoste omaloomingukonkursi teemad
on lisaks lapsepõlvelugudele ka Eesti Vabariik 90, maastikud
- linn ja küla, loodus ja tehis, meri ja mägi, taevas ja maa.

nKunstimaja

III veerandi esimene nädal

nEsmaspäeval, 21. jaanuaril on klassijuhataja tunnid,

antakse kätte tunnistused.

n Inglise keele nädal. 21.-25. jaanuaril on alg-ja
põhikoolis inglise keele nädal. Teemaks on "Great Britain".
Inglise keele tundides räägitakse Suurbritanniast (algkool)
ning tehakse grupitöid Suurbritanniaga seotud teemadel
(põhikool). Nädala lõpus või sellele järgneva nädala alguses
toimuvad tundides viktoriinid kuuldu kohta.

nMatemaatika (kooli) tasemetööd
5. klassid 24. jaanuar 3-4 tund
6. klassid 22. jaanuar 1-2 tund
7. klassid 22. jaanuar 3-4 tund
8. klassid 25. jaanuar 3-4 tund
9. klassid 23. jaanuar 3-4 tund

NB! Teiste ainete õpetajad, palun ärge planeerige antud
klassile sel päevale teisi kontrolltöid. Matemaatika tasemetöö
peaks olema ainus kontrolltöö (loe: ettevalmistamist vajav
töö) sellel klassil sel päeval.

nNB! 21.-25. jaanuarini järeltööde klass ei tööta.

n 2. P klass läheb esmaspäeval, 21. jaanuaril
Draamateatrisse vaatama Endla teatri külalisetendust "Pöial-
Liisi". Lahkume kooli juurest kell 10.30 ja tagasi kooli juurde
jõuame 12.45.

Õpetaja TOOMAS TÕNISSOOD POJA sünni puhul!

nÕnnitleme



nTähelepanu VHK filmiloojad! Tulemas on Eesti
Vabariigi 43. AMATÖÖRFILMIDE FESTIVAL. Osaleda
võivad kõik Eestis tegutsevad filmiamatööride ühendused
ning omaette tegutsevad autorid mittekommertslike
videofilmidega ja 8-mm ning 16-mm filmide
videokoopiatega, mida pole näidatud eelnevatel üleriigilistel
amatöörfilmifestivalidel. Filmi pikkus võib olla kuni 30 min.

Osalemiseks festivalil saadavad kõik soovijad kuni 1.
märtsini (postitempli kuupäev) Eesti Filmiamatööride Liitu
(11002 Tallinn Box 584)  filmid ja filmikaardid. Filmid ja
filmikaardid võib tuua ise kohale 2. märtsil kell 12.00 –
14.00 aadressil: Tallinn, Sakala 14, Tallinna Kultuuriseltside
Teabekeskus (I korrus, sissepääs hoovi poolt, otseuks).

Zürii otsusega pääsevad paremad filmid festivali lõppvooru,
mis toimub pühapäeval, 30. märtsil algusega kell 10.00
Tallinna Kinomajas (Uus t.3). Samas toimub ka festivali
pidulik lõpetamine ja võitjate autasustamine.

Festivali paremaid filme autasustatakse järgmiselt. 3
peaauhinda : parim täiskasvanud autori film (2000 krooni),
parim filmiüliõpilase film (2000 krooni) ja parim kuni 18-
aastase autori film (2000 krooni).

Info ja filmikaardi leiad: http://www.hot.ee/eafl/festivalidest.htm

n TEHNOÖKOLOOGIA ÕPPEPÄEV. Tallinna
Tehnikakõrgkooli Arhitektuuri ja Keskkonnatehnika
teaduskonna tehnoökoloogia õppetooli üliõpilased ja
õppejõud organiseerivad 30. jaanuaril teaduskonnas
õpetatava tehnoökoloogia eriala tutvustava õppepäeva.
Räägime  õppimisvõimalustest, sisseastumistingimustest ja
tutvustame praegu eriti populaarse eriala väljundeid,
võimalikke töövaldkondi.

n Info

Sügav kaastunne õpetaja Jevgenia Tshigulinale ema kaotuse
puhul!

* * *
Avaldame kaastunnet armsale kolleegile Tiina Rauale ema
Hilvi Limbergi surma puhul.

* * *
Tunneme kaasa Isabella Kaldojale isa kaotuse puhul.

VHK pere

Õppepäev toimub 30. jaanuaril kell 16.00 – 17.00 Tallinna
Tehnikakõrgkoolis, Pärnu mnt 62, neljandal korrusel
auditooriumis 429. Kohtumisele ootame gümnaasiumi
lõpetajaid, kes tunnevad huvi keskkonna, puhta looduse ja
materjalide taaskasutamise vastu.

n  Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia pakub
gümnasistidele alates veebruarist võimalust osaleda erinevatel
kursustel. Õppetöö toimub nädalavahetustel. Sel semestril
on võimalus valida kümne erineva kursuse vahel:

Rakenduspsühholoogia;
Arheoloogia;
Veenmiskunst ja väitlemine;
Linnageograafia;
Huvikeemia;
Sotsioloogia;
Muusika;
Kunst;
Ajakirjandus ja massimeedia;
Julgeolekupoliitika ja riigikaitse.

Registreerumine toimub 31. jaanuarini. Täpsem info
ja registreerumine www.tlu.ee/akadeemia.

Ajalooline hetk
18.01.08

Renoveeritud koolimaja
pidulik avamine: lindi
lõikavad läbi (paremalt)
Tallinna abilinnapea Kaia
Jäppinen, linnapea
Edgar Savisaar,
kesklinna vanem Marek
Jürgenson, VHK
direktor Kersti
Nigesen, Tallinna
Kultuuriväärtuste Ameti
muinsuskaitseosakonna
juhataja Boriss
Dubovik  ja õpilaste
esindajad.

Taniel Kirikali foto


