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Kolmapäeviti kell 8.30

SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:
KRISTI KÄRMAS  25.02

KADRI PRISK  27.02
TARMO MAASIK  28.02
PILLE RAITMAA  02.03
KRISTA MADISTE  02.03
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Vanematekogu 20.02.08

nArutati läbi EV aastapäeva aktuse kava ja õde
Mary sünnipäeva tähistamine.

nVaadati üle I klassi katsete graafik.

n Kuulati ülevaadet VHK põhikooli õpilaste
gümnaasiumi üldkatsetest.

nLahtiste uste päev 6. märtsil
Kell 16.00 gümnaasiumi tutvustus Vene 22
auditooriumis. Arutati, kuidas põhikooli lahtiste uste
päeva vanematele atraktiivsemaks muuta, kuidas
õpilaste töid ja vihikuid välja panna jne.

nArutati, kas koolis võivad üleval olla plakatid, mis
kutsuvad üles meeleavaldusele. Iseenesest on õpilaste
sotsiaalne aktiivsus ju positiivne.

nArutati Kassikõnni korraldust. Edaspidi tuleb silmas
pidada, et igal üritusel, mida õpilased korraldavad, peab
olema üks koolipoolne koordinaator, kes vastutab,
et kõik asjad sujuksid. Noored ei suuda ette näha kõiki
pisiasju. Vanematekogu otsus: enne õpilasürituste
väljakuulutamist peab olema juhtkonnale esitatud
konkreetne organiseerimisplaan ning leitud kindel
koolipoolne vastutaja. Konkreetsel juhul komplekteerib
Anu kunstimaja õpetajatest meeskonna.

nReedel pärast aktust külastavad meie majasid
Saltzburgi Pedagoogikaülikooli õppejõud.

nKoolitused. Otsustati toetada Liis Eesmaa ja Vaike
Kureli osalemist lastekirjanduse teemalisel kursusel ning
Anastassia Jelinevitshi osalemist keelpilliõpetajate
kursusel.
Arutati, kes võiksid osaleda narkoteemalisel kursusel
Õpetajate Majas.

nÕppekäigud. Lubati kunstikooli vanemal astmel
minna Stockholmi moodsa kunsti muuseumisse 17.-
19. aprillil ja KK nooremal astmel minna Riiga 16.
mail. Otsustati, et enne väljasõite tuleb õpilastel
allkirjastada paber, mis kohustab neid kinni pidama
kokkulepitud käitumisreeglitest.

Kallid Eestimaa kodanikud, isad ja emad, tütred ja pojad!

Puhugu pasunad ja hõisaku rahvad! Kui heidate pilgu kalendrisse,
märkate, et tänasele päevale on ring ümber tehtud. Täiesti põhjendatud.
24. veebruar on eriline. Eriline selle poolest, et täna tähistame Eesti
Vabariigi üheksakümnendat juubelit. Isegi minu vanaema pole nii vana.
Rääkimata siis veel minust.

Midagi oleks mul rääkida siiski. Rääkida millestki, mida tuleks hoida
nagu oma perekonda.Vaatate oma pereliikmeid ja te ei mõtlegi, et koos
nendega võite kaotada toe ja armastuse. Perekonna vanemad liikmed on
üle elanud raskeid aegu. Nad on võidelnud Eesti eest, et püsiks meie keel
ja meie meel. Nendeta poleks mind, ka sind mitte, hea kuulaja! Pere on
ju meie elu suurim aare. Igal inimesel on sünnipäev, see võib-olla näiteks
13. jaanuaril või 4. detsembril. Tänane hällipäev on aga olulisem kui
tädi Virve või onu Toomase oma.

Kallid sünnipäevalised! Mida siis Eesimaale kinkida? Talle ei saa kinkida
midagi sellist, mida võib leida poest: ei jalgratast, ei nukku, ei uut arvutit.
Isamaale kinkige hoolivust ja armastust! Tehke rõõmu oma perele ja selle
kaudu teete õnnelikuks ka Eestimaa, meie kodumaa!

ANNA KRISTIN PETERSON 6. T

n 26. veebruaril kell 9.00 Muusikamajas
klavessiiniõpilaste tasemeeksam;

n 28. veebruaril kell 16.30 Muusikamajas
keelpilliosakonna kontsert (konkursandid);
kell 17.30 Muusikamajas klaveriosakonna kontsert;

n 29. veebruaril kell 16.00 Muusikamajas
tšellofestivali kavade läbimäng;

n1. märtsil Tartus tšellofestival;

n1.-2. märtsil Tartus saksofoniõpilaste meistriklass.

nMuusikakoolnPalju õnne kõnevõistluse võitjatele!
Tallinna 5. ja 6. klasside õpilased kirjutasid kõnesid Eesti Vabariigi
90. sünnipäevaks. Meie õpilased hoidsid taas kooli (ja Eesti) lippu
kõrgel. Õnnitlused ja tänud ka õp Krista Nõmmikule.

I koht - ELIIS VAINO 6. kl
III koht - ANNA KRISTIN PETERSON 6. kl
Loodustunnetuse eripreemia - MADLEEN MARIA KIRJA 5. kl

Kõik võistlusel osalenud õpilased on koos oma õpetajatega
oodatud 3. märtsil kell 16.00 Õpetajate Majja.

n Õnnitleme! DORIS TÄÄKER (X H klass) saavutas
vabariiklikul etlemiskonkursil ESIMESE KOHA! Juhendaja
õp. Priit Kruus.

nÕnnitleme!



n Gümnaasium
Gümnaasium III perioodi 5. nädal

nReede, 22. veebruar. Tunnid toimuvad kuni 10.45!
Kell 11.30 vabariigi aastapäeva aktus Metodisti kirikus.
Pärast aktust tunde ei toimu.

nVanalinna arengukava arutelu. Teisipäeval, 26.
veebruaril kell 17.00 toimub Kodulinna majas
(Gümnaasiumi 3, GAG-i õuel) Tulevikuuuringute Instituudi
poolt koostatud vanalinna arengukava avalik arutelu. Kõik
huvilised on oodatud.

nNB! Toitlustamine märtsis. Tuletame meelde, et
viimane päev märtsi toiduraha maksmiseks on 25.02!
Toidupäevi on märtsis 16, seega tuleb maksta 304 krooni.

nÕpilasfoorum. Järgmine õpilasfoorum toimub 29.
veebruaril kell 15.30 kolleegiumi saalis. Teemaks
toimkondade moodustamine. Oodatud on kõik huvilised!

nPalvused paastuajal kabelis. Neljapäeviti kell 7.50
toimuvad kabelis palvused Taize lauludega. Olete oodatud!

nKiitus ja tänu kõigile gümnasistidele, kes esinesid
haridusameti EV aastapäeva aktusel Estonia kontserdisaalis!

nMuusikaajaloo järelvastamine. Suur muusikaajaloo
järelvastamine toimub REEDEL, 29. VEEBRUARIL.

XII klass kell 11.30 auditoorium
XI klass kell 15.15 klass 216 (õpetajate toa kõrval)

nXI klassi eksperthinnangute sisestamine. XI klassi
õpilased ja õpetajad, kes annavad tunde XI klassis palun
alustage eksperthinnangute sisestamist! Mida rutem saavad
hinnangud sisestatud, seda rutem saame hakata vestlema.

nKeeleklasside õpilaste reis Iirimaale. Osa XI K klassi
õpilasi sõidab 9.-14. märtsini õppereisile Iirimaale. Palun
seda arvestada XI K klassi õpetajatel. Kõik tunnid
toimuvad selles ajavahemikus, ka siis, kui osa õpilasi on reisil.

nX klasside saksa keele õpilaste reis Berliini. X
klasside saksa keele II rühma õpilased sõidavad õppereisile
Berliini 30. märtsist 3. aprillini.

nVene keele nädal 3.-7. märts. Teemaks Vene kultuur
ja Eesti. Tähelepanu all on arhitektuuriaasta, sport, kunst,
muusika, ainekava toetavad tegevused, seosed teiste
ainetega. Tegevused põhil. vene k. tundide ajal 25.02-07.03.

• Näitus „Täismõõdus ikoon” Venemaalt - vene keele
õpetajad külastavad näitust neile sobiva tunni ajal;
• kohtumine vene kirjaniku A.S. Pushkini suguvõsa
esindajatega Brüsselist ja muuseumi Tsarskoje Selo lütseum
direktori A. Belenkovaga, kohtumisele kutsume ka
Linnamäe lütseumi õpilasi;
• võimalusel Andres Puustusmaa filmi „18-14” vaatamine
(film Tsarskoje Selo lütseumi ja A.S. Pushkini ainetel);
• Novgorodi folklooriteatri esinemiste külastamine (teater
on kantud UNESCO „Rahvuskultuuri shedöövrite” nimekirja);
• Vene romansside õhtu (on saanud traditsiooniks);
• sööklas vene rahvusköök;
• 11R tutvustab geograafia tundides valminud rühmatöid:

Tallinna ilu ja häbi - hooned meie kodulinnas, vene keeles.

nGümnasistid VHK Laulufestivalil. Gümnasistide
kontsert laulufestivalil toimub 1. aprillil kell 17.00

nEesti õpilaste teadustööde riiklik konkurss 2008

Osalema on oodatud kõik konkursi väljakuulutamise ajal
(detsember 2007) 14-19-aastased õpilased või 2007. aastal
ülikooli astunud noored kas üksi või kuni 3-liikmeliste
meeskondadena. Konkursitööde teemale ei ole seatud
mingeid piiranguid, tööd peavad olema valminud enne
ülikooli astumist. Konkursi tähtaeg - 15. märts 2008.
Auhinnafond - 175 000 krooni. Täpsem teave internetis:
http://www.archimedes.ee/teadpop

nKõnevõistlus. 12. veebruaril toimus traditsiooniline
kõnevõistlus inglise keeles. Selle aasta kõnede teema oli
„Sallivus“ (Tolerance). Esitatud kõnede hulgas leidus nii
teemat üldisemalt käsitlevaid kui ka mõnda erilist vaatenurka
avavaid mõtteavaldusi.

X klassi olid esindamas järgmised õpilased: Mattias
Lagerspets, Mirjam Parve, Pärja Pärg, Kadri Sirkas, Evert
Nõlv, Pille-Riin Karro, Johanna-Henriette Kerge, Johan
Elm ning Liset Marleen Pak.

XI klassist Hannele Tiik, Ann Kaleviste, Kristjan Velbri
ja Taavi-Hans Kõlar.

XII klassi esindasid Raimo-Teet Ainla, Jaan Kekišev ning
Kaarel Roosar.

Kõnelejaid hindasid Maria Joanna Madise, Jaak
Johanson, Chema, Piret Pitk ja Anne Kirikal. Väga
pingelise mõttevahetuse tulemina otsustati kõne sisukuse ja
hea esituse eest premeerida järgmisi õpilasi: KADRI
SIRKAS, KRISTJAN VELBRI ning JAAN KEKIŠEV.

Publiku lemmiku preemia pälvis KAAREL ROOSTAR.

Preemiad antakse üle EV aastapäeva aktusel 22. veebruaril.

Zhürii tänab kõiki esinejaid, eriti neid, kes võtsid vaevaks
kõne esitus korralikult läbi mõelda ning kõne peast esitada!
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TEISIPÄEV 26. VEEBRUAR  2008
KELL 19.00
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TANIEL SISASK KÕRVITS VALKONEN ELLER

Hele-Riin Uib  löökpillid
Mai Ots  klaver
Karina Voloshina  flööt
Aivi Tilk  akordeon
Ella Maidre  kannel
Damian Skowron  laul   +üllatusi...



nPõhikool
nLahtiste uste päev 6. märtsil

8.00-9.05 hommikukohv vanematega PK raamatukogus
8.15-14.45 tundide külastamine
15.00 päeva kokkuvõte PK raamatukogus

NB! Tagasisideks palume täita vanematel tunni-
külastuskaardid, neid jagatakse hommikukohvi ajal. Hiljem
tulijad saavad tunnikülastuskaarte küsida õpetajatetoast või
õpetajalt, kelle tundi külatatakse.

nVene keele nädal 3.-7. märts. Teemaks Vene kultuur
ja Eesti. Tähelepanu all on arhitektuuriaasta, sport, kunst,
muusika, ainekava toetavad tegevused, seosed teiste
ainetega. Tegevused põhil. vene k. tundide ajal 25.02-07.03.

Algkool:

• 3. klassid - virtuaaltund teemal vene tähestik
arvutiklassis; vene multifilmide vaatamine, luuletuste ja
vigursalmide õppimine;
• 4. klassid - virtuaaltund teemal nimisõnade jagunemine
soo järgi arvutiklassis; vene multifilmide vaatamine;
• 3., 4. klassid viivad koolis läbi kampaania „Vaikuses
jaksan” eesti ja vene keeles.

Põhikool

• 5. klassid - virtuaaltund teemal Elukutsed arvutiklassis;
lavastavad ja salvestavad audio-multika Punamütsike vene
keeles, salvestust vaatavad 3., 4. klassid;
• 6. klassid - kiirkõnevõistlus, kohtunikeks gümnasistid;
valmistavad vene sportlaste postereid ja panevad üles
sobivas kohas;
• 7. klassid - iga rühm lavastab vene keele tundide ajal
vene muinasjutu ja esineb sellega
• 8. klassid - tutvustavad vene filmikunsti
• 9. klassid - koostavad ristsõnu vene keeles ja
lahendavad neid; valmistavad vene sportlaste postereid
ja korraldavad näituse;
• sööklas vene rahvusköök.

nUudiseid tenniserindelt. ARMAND LEVANDI on
kahel järjestikusel Euroopa Tennise Assotsiatsiooni (Tennis
Europe) kuni 16-aastaste poiste turniiril saavutanud
paarismängus turniirivõidu! Prantsusmaal tuli turiirivõit
koos lätlase Arvis Berzinðiga ja Taanis venelase Sergei
Poverinoviga. Üksikmängus ei ole Armand (TE edetabeli
19.) kahel viimasel turniiril teisest ringist kaugemale jõudnud.

nPäevakeskuses oli Eesti 90. sünnipäeva nädala
sündmustest mõjutatuna väike joonistuste tegemine. Ei taha
nimetada seda võistluseks, aga Eve lubas siiski lastele, et
silmapaistvamad tööd pannakse Päevakeskuse seinale
vaatamiseks ja hoolikamad joonistajad saavad ära märgitud
ka Teatajas, nii nüüd oodataksegi huviga, kes...

VÄGA ILUSAD PILDID TEGID Albert Saar 1.p, Joonas
Veski 2.p, Ants Varblane 4.p, Isak Lambot 2.p, Rasmus
Elts 1.p, Eik Erik Sikk 1.p, Mattias Tirmaste 1.p ja
Robert Roos 1.p. Pildid valmisid muinasjutte ja luuletusi
kuulates ja muidu Eesti asja arutades!

nKIRJANDUSAUHINNAD

Algkooli luulepreemia
DANIEL TAMM, 4.P
Lapsepõlve isikupärase mõtestamise eest

Algkooli eripreemia
ELIISE LIND, 1.A
Isikupärase uurimuse eest

Põhikooli eripreemia
MADLEEN MARIA KIRJA, 5.T
Eriauhind mõnusa mõtiskluse meenutuseks

Põhikooli luuleauhind
JAKOB TULVE, 6.P
Helge lapsepõlvepildi eest

Põhikooli luuleauhind
JOHANNA KAHUR, 9.T
Poeetilise maailmanägemise eest

Põhikooli kirjanduse peaauhind
PAULINE MARIE KORP, 7.T
Pildi ja sõna meisterliku ühendamise eest

Põhikooli kirjanduse peaauhind
ELEN KALDA, 7.T
Inimhinge sügavuti kujutamise eest

nKUNSTI- JA KÄSITÖÖAUHINNAD

Algklassi käsitöö peapreemia
DORA GRENTS, 1.T

Kunsti peapreemia
TAAVET KIRJA, 2.P

Filmipeapreemia
RASMUS ELTS, 1.P ja NAATHAN TULVE, 5.P

Põhikooli käsitöö peapreemia
SAVERIO MADIS SANTOSTASI, 7.P

Gümnaasiumi kunsti peapreemia
SUSANNA HAAVAMÄGI, 12. klass

nOmaloomingukonkurss

nMUUSIKAAUHINNAD

Noorem aste:
peapreemia DEVON NATHANIEL GAWLEY, 3.P
kitarrilood "Pimedas metsas" ja "Seikluse rada"
peapreemia KADRI-LIIS RAUN, 3.P - laul "Tuvi"
eripreemia ANNABEL PETERSON, 2.T - klavessinipala
"Kui ma olin väike". Temaatiline lugu ja hea lavastus!

Vanem aste:
peapreemia KAROLIINA SAATPALU, 7.T - klaveripala
"Oja"
peapreemia KRISTIINA HAAVAMÄGI, 9.T -
klaveripala nr. 4
peapreemia JAKOB ROSIN, 6.P - klaveripala
"Vihmastepp"
eripreemia KREETE MI RAND, 7.T - klaveripala
"Johannale"

Palju õnne võitjatele ning tänu kõigile osavõtjatele!


