
Vanalinna
Hariduskolleegium

16. 5.  2008

Teataja
nr. 408

nVanematekogu
Kolmapäeviti kell 8.30

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
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Vanematekogu 14.05.08

nKevade ja suve tööplaanid. Vaadati läbi mai-juuni
ning augustikuu tööplaan.

nGümnaasiumi järgmise aasta töökorraldusest.
Õpilaste hulgas põhimõtteliselt kolm taset: 1) väga tublid,
kellele võib anda suurema otsustusõiguse oma aja
planeerimisel, 2) need, kelle suhtumine õppetöösse tuleb
kujundada kindlate reeglitega; 3) individuaalset tuge
vajavad. Põhitähelepanu tuleb praegu pöörata
keskmisele, kõige suuremale osale. Tuleb saavutada
põhjuseta puudumiste kadumine ja tähtaegadest
kinnipidamine. See eeldab ka õpetajalt nõudmistest
kinnipidamist ning ranget ja operatiivset puudumiste
märkimist. 28.05 toimub gümnaasiumi õppekorralduse
seminar, kus võetakse vastu konkreetne otsus.

nKoolieelne pedagoogika. Meil on mitu eraldi
töötavat struktuuriüksust, kelle tegevus osaliselt kattub.
Tuleb luua töörühm, kes vaatab, kuidas oleks mõistlik
asju korraldada. 20.05 töörühma koosolek. 28.05
vanematekogus uuesti arutusel.

nSuveseminari loengud. Väga hea, kui oleks võimalik
tellida Ana Kontorilt loeng õpiraskustega lapsest.

n20.05 tulevad Lastekirjanduse Keskuse töötajad
tutvuma gümnaasiumi majaga.

nEmadepäeva kontsert ja Vaba Lava läksid hästi
korda. Suur tänu korraldajatele! Õpilaste poolt
korraldatavate ürituste juures võiks siiski olla ka keegi
õpetajatest koordinaator, et säiliks kontseptsiooni
järjepidevus.

KANNATLIKKUS

”On neid, kes võitlevad ühe päeva ja nad on head. On neid, kes võitlevad
ühe aasta ja nad on paremad. On neid, kes võitlevad palju aastaid ja nad
on palju paremad. Aga on ka neid, kes võitlevad terve elu: nemad on
asendamatud.” (Bertolt Brecht)

Need sõnad kutsuvad meid mõtlema inimeste peale, kes on teiste jaoks
alati olemas, kuigi mõnikord nähtamatult, kes liiguvad alati ülespoole
keskkonnas, kus nad elavad, ja kes oskavad tajuda positiivset neid
ümbritsevais inimestes.

Meiegi võime omada või endis arendada sellist hoiakut. Sõbralikku ja
leplikku sõna on kerge öelda, aga kui raske see mõnikord võib tunduda!
Meid takistavad väsimus, mured, vahest ka ükskõiksus... Möödume teistest,
vaatame neile silma ja saame aru, et üks heasoovlik sõna võiks neis midagi
äratada.

See, mis mõnikord seda head hoiakut takistab, on meie kannatamatus
teiste inimeste nõrkuste osas. Nendel, kellesse suhtume kannatamatult,
võivad tõesti olla mõned iseloomuvead. Aga kui pöörame liiga palju
tähelepanu nõrkustele, võib see muutuda kinnismõtteks, mis ei võimalda
hiljem muud näha. Ja eks ole sageli nii, et need „nõrkused“ pole päris
nõrkused, vaid pelgalt erinevad mõistmise, tunnetamise ning eneseväljenduse
viisid?

Kui mõistame, et kurdame sageli teiste üle, seisame ehk väljakutse ees:
teha väike või suur, aga tõeline pingutus selleks, et arendada endas
kannatlikkust, mis on üks äärmiselt tähtis iseloomu tugevus, ning püüda
olla nende inimeste sarnane, kellest rääkisime teksti alguses.

„Oled rahutu. Vaata, ükskõik, mis ka ei juhtuks sinu siseelus või sind
ümbritsevas maailmas, ära unusta, et sündmuste või inimeste tähtsus on
väga suhteline. Rahune, las möödub aeg, ja seejärel, vaadates sündmustele
ja inimestele eemalt ning rahulikult, avaneb sulle perspektiiv, paned iga
asja õiges suuruses tema õigele kohale. Kui tegutsed sellisel viisil, oled õiglasem
ja hoiad ära palju muresid.“ (Escriva „Tee”)

Põhikooli

draamafestival

30. mail kell 10.00 Muusikamajas

Parimad lavastused valitakse Mailaada
teatrisse!

Osaleda soovijad - andke endast märku
oma eesti keele õpetajale!



n Gümnaasium

Arvestuste nädal ja kooli lõpetamine

nVHK päevikud järgmiseks õppeaastaks. Soovitame
soojalt. Päevikus on kooli kontaktid, aastakalender,
korrareeglid ja muu kooliga seonduv info. Palun X ja XI
klassi õpilastel klassijuhatajale teada anda, kes soovib
järgmisel aastal kooli päevikut. Raha koguda kokku
õppeaasta lõpuks, s.o. hiljemalt enne aktust 4. mail. Muidu
päevikut ei saa!

n Arvestuste nädal. Arvestuste nädala plaanid
kättesaadavad kooli koduleheküljel ja stendidel.

Filosoofia koolieksami konsultatsioonid toimuvad 19.
mail, 2. juunil, 6. juunil kell 9.30.

Kunstiajaloo koolieksam toimub 20. mail kell 10.00 Vene
22 majas. Konsultatsioon toimub 19. mail.

nLisaõppe- ja erialanädal:

• Esmaspäeval, 26. mail

X H klassi üleminekueksam kirjanduses ja ajaloos, X K
klassi rootsi keele rühma õpilaste rootsi keele
üleminekueksami suuline osa (kirjalik osa arvestuste nädalal)
ja X R klassi õpilased teevad matemaatika üleminekueksami
matemaatikas kell 11.00.

XI klassi õpilaste uurimuste kaitsmine 12.00 - 16.00. Tööd
tuleb nädal varem saata Kersti Nigeseni meilile kersti@vhk.ee.

• Teisipäeval, 27. mail

X K klassi prantsuse keele rühma õpilaste üleminekueksam
prantsuse keeles ja inglise keele rühma õpilaste
üleminekueksam inglise keeles.

• Kolmapäeval, 28. mail

X emade klassi üleminekueksam eesti keeles.

Muusikaajaloo järelvastamine kell 9.30 X klass ja 10.15
XI klass.

Sellele nädalale palume õpetajatel planeerida ka järelõpe.

nÕpikute tagastamine 26.-30. maini. Kaotatud või
rikutud teavikud ja õpikud  tuleb asendada samasuguste
või raamatukoguhoidja poolt võrdväärseks tunnistatud
teavikutega või tasuda nende kahekordne hind.

Tähelepanu! Sügisene õpikute laenutamine toimub
gümnaasiumiõpilastele koolilaada ajal (28. augustil)
elektrooniliselt.

nÕppenõukogu. Gümnaasiumi õppekorralduse seminar
õpetajatele 28. mail kell 15.00. Õppeaasta kokkuvõttev
õppenõukogu toimub 29. mail kell 13.30.

nTasemerühmade vahetused. Tähelepanu õpilased ja
õpetajad! Kui keegi on mõjuval põhjusel kaalunud
tasemegrupi vahetust, siis tuleb see teha selle õppeaasta
lõpul. Grupivahetused kinnitatakse õppenõukogus 29. mail.

nX-XI klassi aktus toimub 4. juunil kell 12.00 Katariina
kirikus.

nPõhikool

nInglise keele tasemetööd
19. mai 5.T klass, 6.P klass, 7.P, 7.T klass ning 8.P klass
20. mai 5.P klass ja 8.T klass
21. mai 6.T klass

Tasemetööd toimuvad inglise keele tundide ajal. Võimalusel
sellele päevale suuremaid töid muudes ainetes mitte
planeerida.

nÕpikute tagastamine
Õpikud tagastada raamatukokku 26.-30. maini. Õppeaasta
lõpuks tagastada ka laenutatud raamatud. Raamatukogu
võlglased klassitunnistust ei saa.

nMai viimane nädal põhikoolis

• Järeltööde sooritamise viimane päev on teisipäev, 27.
mai

• Neljapäeval, 29. mail lõpevad tunnid põhikoolis kell
12.45
Kell 9.00-11.00 Muusikamajas 8. klassi lavakõne
arvestus. Tunde 8. klassil sel päeval ei toimu.

• Reedel, 30. mail on algklassidel klassijuhataja päev.
Täpsem info jõuab lasteni õpetajatelt.
Põhikoolil tunde ei toimu. Kell 10.00 algab draamafestival
Muusikamajas.

nÕppeaasta lõpetamine
28. mai õhtuks välja panna nii IV veerandi kui ka
aastahinded. Kui on toimunud parandusi I-III veerandi
hinnetes, siis need kanda ka e-kooli, et tunnistusele tuleksid
õiged hinded.
30. mai kell 8.15 algkooli ja põhikooli õppenõukogu.

nEkskursioonide päevad
2. ja 3. juuni on ekskursioonide päevad. Klassijuhatatel
palun teispäevaks, 20. maiks Alarile teada anda, kes, kuhu
ja millal sõidab. Ekskursioonidel mitte osalevad õpilased
tulevad mõlemal päeval kooli.

nSpordipäev
4. juunil on põhikooli spordipäev Schnelli staadionil. Täpne
graafik järgmises lehes. Kõik õpetajad tulevad appi
kohtunikeks.

nIV klassi lõpupidu toimub 4. juunil Muusikamajs
algusega kell 17.00

nI-VIII klassi aktused 5. juunil
9.00 6.P klassijuhataja tund
10.00 5.-8. klasside aktus Katariina kirikus
10.30 1.-4. klasside klassijuhataja tund
11.00 5.-8. klasside klassijuhataja tund
11.15 1.-4. klasside aktus Katariina kirikus
12.30 Muusikakooli aktus Katariina kirikus

n9. klassi lõpueksamid
4. juuni eesti keel
11. juuni matemaatika
16.-17. juuni valikeksam



nÕpikute tagastamise nädal on 26.-30.05.

5.-8. klassi aineõpetajatel palun võimalusel kooskõlastada
õpikute tagastamise aeg raamatukoguhoidjaga. Laenutatud
ilukirjandus palun raamatukogule tagastada 22. maiks.

NB! Kaotatud või rikutud teavikud ja õpikud  tuleb
asendada samasuguste või raamatukoguhoidja poolt
võrdväärseks tunnistatud teavikutega või tasuda
nende kahekordne hind.

Sügisene õpikute laenutamine toimub gümnaasiumile ja
põhikooli 8.-9. klassi õpilastele koolilaada ajal (28. augustil)
elektrooniliselt.

Õpilastele, kellel on raamatukogule  võlgnevusi, enne
võlgnevuste likvideerimist õpikuid ei laenutata.

Palun nendel õpilastel, kelle lugejakaart on kadunud, sellest
raamatukoguhoidjale teada anda. Uus lugejakaart maksab
5.- krooni.

nRaamatukogu

nSoome Kooli õpilaste etendus "Hamlet". Reedel,
23. mail kell 11.00 on PMK IX klass, võimaluse korral ka
VIII klassid oodatud Soome Kooli õpilaste etendusele
"Hamlet" (inglise keeles) IV klassis keldrikorrusel. Kaasa
tulevad õpetajad Margit ja Ilona.

ÕPPEAASTA LÕPP PMK PÕHIKOOLIS

nÕpikute tagastamine 26.-30. maini. Kaotatud või
rikutud teavikud ja õpikud tuleb asendada samasuguste või
raamatukoguhoidja poolt võrdväärseks tunnistatud
teavikutega või tasuda nende kahekordne hind!

nIV veerandi hinded ning aastahinded palun välja panna
hiljemalt kolmapäeva, 28. mai õhtuks.

nKlassiekskursioon Stockholmi. Neljapäeval, 29. mail
on osa lõpuklassist klassiekskursioonil Stockholmi. Kaasa
sõidavad õpetajad Ane, Piret ja Aime. NB! Ülejäänud IX
klassil toimuvad tavatunnid! Õppetöö lõpeb kell 12.45
koolilõunaga.

nReedel, 30. mail õppetööd ei toimu. Huvilistel on
võimalus jälgida draamafestivali. Kell 13.00 PMK
ÕPPENÕUKOGU Uus 32, ruumis 218.

n2.-3. juuni VI-VIII klasside suvelaager Valklas. Täpsem
informatsioon lähiajal.

IX klass valmistub eesti keele eksamiks (konsultatsioonid).

nKolmapäeval, 4. juunil kell 10.00-13.00 IX klassi
EESTI KEELE LÕPUEKSAM.

nNeljapäeval, 5. juunil (kellaaeg täpsustamisel) IV-VIII
klasside LÕPUAKTUS Uus 32 saalis.

n 9.-13. juuni klassijuhatajate täiendkoolituskursus
eripedagoogika alal.

nKolmapäeval, 11. juunil kell 10.00-13.00 IX klassi
MATEMAATIKA LÕPUEKSAM.

nEsmaspäeval, 16. juunil kell 10.00-13.00 IX klassi
VALIKEKSAMID.

nTeisipäeval, 17. juunil kell 14.00 IX ja XII klasside
ÜHISÕPPENÕUKOGU.

nKolmapäeval, 18. juunil SUVESEMINAR.

n Neljapäeval, 19. juunil kell 15.00 IX klasside
LÕPUAKTUS Katariina kirikus, millele järgneb koosviibimine.

nPüha Miikaeli kolleegium

nTeadaanne

1.-3. juunil peatub Tallinnas Admiraliteedi basseinis
Euroopa ainus kaubalaevana kasutusel olev purjelaev
Estelle ja ootab külla kõiki koolinoori ja keskkonnahuvilisi,
et tutvustada õiglast kaubandust ja säästvat eluviisi! Rohkem
teavet laevast leiab aadressil: www.estelle.fi. Lisateave ja
grupikülastuste registreerimine hiljemalt 26. maiks:
sandra.goudin@gmail.com, tel 251 36 033.

TULEKUL!

Vanalinna Hariduskolleegiumi
ja Miikaeli Ühenduse heategevuslik

MAILAAT

Teemaks on seekord
ROHELINE  MÕTTEVIIS  JA TAASKASUTUS

laupäeval, 31. mail kell 11-15
Vene 22 hoones

KAVAS:

Kohvik, grill, laste- ja täiskasvanute loterii,
oksjon, lastehoid, raamatute ja käsitöö müük,
tränituba, kodused hoidised, moosid, tee,
draamafestivali parimad palad, kino, lillede ja taimede
müük, keskaegsete meistrite töötuba,
õmblustuba, meisterdamiste tuba,
Jaapani tuba, tervisetuba, põnevate katsete tuba
ja muud põnevat.......

Mailaada töötoad KUNSTIMAJAS
26.-29. mail kell 16.00 - 20.00

E. 26. mail -  Reet Aus, Anu Konze, Anne Reeman
T. 27. mail - Mari Viik, Toomas Tõnissoo
K. 28. mail - Merle Suurkask, Liisa Kallam,

Ingrid Köösel
N. 29. mail - Mae Kivilo, Piia Ruben, Jaana Jüris


