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n Vanematekogu
Kolmapäeviti kell 8.30

Vanematekogu 21.01.09

nVastuvõtt 1. klassi.

Vanalinna
Hariduskolleegium
SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:
TIINA NIITVÄGI 26.01
MARI RELO-ŠAULYS 26.01
EVELY PALUSTE 30.01
KADRI KANGILASKI 30.01


TA SOOVIS OLLA TELEVIISOR!
Õpetaja küsis lastelt, kelleks nad tahaksid suurena saada. Üks
8- aastane poisike vastas talle: „Tahaksin olla televiisor.“
Õpetaja küsis väga üllatunult: „Aga miks?“ Laps seletas siiralt,
et niimoodi tema vanemad, vennad ja õed paneksid teda rohkem
tähele, hooliksid temast rohekm, kuulaksid teda suurema
tähelepanuga, paluksid muid inimesi vaikida, kui tema räägib,
ega saadaks teda magama keset mängu, täpselt nii nagu nemad
ei lähe mitte kunagi magama enne filmi lõppu.
Mõtlemapanev vastus, eks? Kas meie ümber, koolis ja eriti kodus,
pole kedagi, kes nagu selle loo poiss võiks tahta „saada
telekaks“? Inimene, kellele võiksime rohkem tähelepanu pöörata,
kellest rohkem hoolida ja keda paremini kuulata...
Mõelgem hetkeks oma lähedastele (meie vanemad, lapsed, vennad,
õed, vanaemad, vanaisad... või see klassikaaslane, kes näeb
teistest natuke üksildasem välja)! Et mitte keegi meie ümber ei
tahaks olla televiisor!

Õnnitleme!
Vanalinna Muusikamaja Tütarlastekoor
esindab Eestit Euroraadio koorikonkursil
"Let the peoples sing"!
Jaanuari esimestel koolipäevadel toimusid Eesti
Raadios konkursi poolfinaali salvestused ja 12.
jaanuaril valis •ürii salvestuste põhjal välja finalistid.
Konkursi finaal toimub 18.oktoobril 2009 Oslos.
21 koori seast valiti välja 9 finalisti: 1 lastekoor, 4
noortekoori (sealhulgas MMTK) ja 4 täiskasvanute koori.
Palju õnne tüdrukutele, dirigent Maarja Soonele ja
kontsertmeister Andres Lembale!

28.01 muusikakooli tutvustus. 2.-13. märtsini saavad
avaldusi tuua pered väljastpoolt meie eelkooli. 4. ja 18.
aprillil tutvusuuringud 1. klassi soovijatele. Ettepanek:
inglise keele tutvusuuring teha ära eelkooli tundide ajal.
27.04 1.T klassi, 28.04 1.P klassi arutelu, 29.04
nimekirjade kinnitamine vanematekogus. 30.04
nimekirjad välja. Praegu veel ei tea, kas saab vastu võtta
1.a ja 1.e klassi. Järgmiseks korraks ette valmistada
vastuvõtukomisjonide nimekirjad.

nGümnaasiumi vastuvõtt.
Hoolimata kohtulahendiga päevavalgele tulnud
seadusaukudest on praegune VHK gümnaasiumisse
vastuvõtu kava järgmine. 1. veebruariks peavad
kodulehel olema väljas sisseastumistingimused. 10.
veebruaril oma põhikooli õpilaste katsed tundide ajal.
Tulemuste kokkuvõte 19.02 pärast EV aastapäeva
aktust. Õpilased saavad individuaalset tagasisidet alates
25. veebruarist. 5. märtsil kell 16.00 lahtiste uste päev.
Üldkatse väljastpoolt tulijatele 14. märtsil, kokkuvõtted
tulemustest tehakse 30.03 kell 15.00. Hiljemalt 3.
aprilliks üldkatsete tulemused kodulehele. 6. mai
vanematekogus nimekirjade kinnitamine, 8. maiks
kodulehele.

nKooli ja kodu koostöö
Kriisid ühiskonnas ja majanduses toovad eriti selgelt
esile väärtuskasvatuse olulisuse. See toimib kõige
paremini kooli ja vanemate koostöös. Paraku on töö
lapsevanematega olnud ebajärjekindel. Koosolekud on
olnud samuti ebasüstemaatilised. Paar aastat tagasi
alustati temaatiliste koosolekutega, millele saadi erinevat
tagasisidet. Paremini on läinud 1., 5. ja 10. klasside LVKd. 4. klassi vanematest võiks luua pereklubi, mis aitaks
ette valmistada üleminekut põhikooli ja murdeikka.
Reaalained on lastele raskemaks muutunud, vanemaid
tuleks aidata lastega koos õppida. Levinud, kuid ebaõige
on suhtumine, et kui vanem lapsega kodus koos õpib,
siis laps on nõrk või õpetaja teeb kehva tööd. Vanemate
osalus lapse õpinguis pigem aitab kaasa lapse iseseisvaks
kujunemisele.

nVõitlus suitsetajatega
Kui vanemad oma lapse suitsetamisprobleemi
ignoreerivad või on jõuetud, on koolil üksi raske selle
pahega võidelda. Tuleb välja töötada kindel karistuste
süsteem. 4. veebruari vanematekoguks teema ette
valmistada.

nPaastuaja ettevalmistus
Paastuaeg on just mõeldud enesedistsipliini olulisuse
teadvustamiseks. Samuti tuleks läbi mõelda võimalused
heategevuseks. Klassijuhatajatega sel teemal arutelu 5.
veebruaril stuudiumi ajal.

n Gümnaasium

n Põhikool

III PERIOODI 5. NÄDAL

Algkool

n Sünnipäevalapsed

n4.T klass on 28. jaanuaril vaatamas balletti "Lumivalgeke

10.R
12.K
10.K
11.K
10.K
10.H
12.H
11.R
12.K
11.K
11.K
12.H
12.K

Elisa Metsaviir
Aliine Lotman
Stina-Simona Epner
Pärja Bärg
Anneli Gromov
Mihkel Tael
Marleen Soosaar
Liina Laul
Liis Hinsberg
Johanna Preegel
Edgar-Kaj Velbri
Kadri Lind
Eda Ahi

23.01
23.01
25.01
25.01
26.01
29.01
30.01
31.01
31.01
1.02
1.02
1.02
1.02

nKorrapidamine
26.-30. jaanuaril on korrapidajad XI H õpilased
2.-6. veebruaril on korrapidajad XI K klassi õpilased
9.-13. veebruaril on korrapidajad XI R klassi õpilased

n Palverännak Hispaaniasse kevadvaheajal
(vt. möödunud nädala teated)
NB! Seoses lennukipiletite broneerimistähtajaga palume
osaleda soovijatel registreeruda hiljemalt pühapäevaks,
25. jaanuariks, saates meili Chemale chema@vhk.ee.
Praeguseks on huvilisi 18.

nArvestuste nädal
Palume õpetajatel kanda e-kooli ja teatada Anule meilile
vahearvestuste ja arvestuste kuupäevad.

n Muusikakool

ja seitse pöialpoissi". Oleme koolist ära 11.30-14.45.
Põhikool

n26. - 30. jaanuarini inglise keele nädal
Tegevused toimuvad inglise keele tundide ajal.
•5.-6.klassid: keeleõppega seonduvate mängude
valmistamine
•7.-9.klassid: teema: Inglismaa valitsejad

n Järeltöid saab teha järeltööde klassis alates 28.
jaanuarist.

nProjektide nädal ja lisavaheaeg 16.-24. veebruar
Projektide nädalal on õppetöös põhirõhk kordamisel,
kinnistamisel, konsultatsioonidel. Samuti on õpetajatel
võimalik klassiga läbi viia projektõpet, väljasõite vms, mille
korraldamine tavapärastel koolipäevadel oleks
komplitseeritud. Kogu see nädal on üles ehitatud kahte
printsiipi silmas pidades:
1) õpilane võib puududa koolist 16.-24. veebruar
tingimusel, et tal õppeainetes edasijõudmisega on kõik
korras ja puudumine on kooskõlastatud klassijuhatajaga.
2) kool sisustab õpilaste päevad ja korraldab toitlustamise
16.-19. veebruar. 20. ja 23. veebruar on vabad päevad ja
kooli ei toimu. Need kaks päeva lisatakse õppetööle juunis.
Esialgne nädala kava:
•16. ja 17. veebruaril on tunniplaani järgne tegevus.
•18. veebruar on klassijuhataja sisustada päev.
•19. veebruaril algab algkoolil koolipäev kell 10.00; 13.00
algab pidulik aktus Vene Teatris. 5.-9. klasside tegevus
enne aktust veel täpsustamisel.
•20. veebruar on vaba.
•23. veebruar on vaba.
•24. veebruar riiklik püha ehk samuti vaba.
•Kooli taas 25. veebruaril.
Hetkel teadaolevad klasside väljasõidud:
5.T, 5.P ja 6.T klass on väljasõidul 17. veebruaril
7.T ja 9.T klass 17. ja 18. veebruaril
Vanematel palutakse laste puudumistest klassijuhatajaid
informeerida. See on vajalik nii toitlustamise korraldamiseks
(sööjate arv, söögivahetundide muutused jms) kui ka muude
tegevuste planeerimisel.

n26.01 kell 9:00 Püha Miikaeli Poistekoori kontsert, Sisaski
missa. Kontsert kestab 1 tund, pärast seda tulevad poisid
kooli.
n 28.01 kell 17:00 Muusikamajas pille ja muusikaõpet
tutvustav kontsert eelklassile
n29.01 kell 17:00 MM klaveriosakonna kontsert
n 29.01 kell 17:15 Gümn. teatrisaalis kitarriosakonna
kontsert
n30.01 kell 17:00 MM keelpilliosakonna kontsert

KUNSTIMAJA NÄITUSED
Põhikooli sööklas on välja pandud
NATÜÜRMORTIDE NÄITUS
Gümnaasiumi maja keldris vitriinis on eksponeeritud
ÕPILASTE JA ÕPETAJATE METALLITÖÖD
Tulge vaatama!

n Kunstimaja

n Kroonikat

ÕNNITLEME!

Mudilaskoor käis 15. jaanuaril esinemas “Kasekese” lasteaia
lastele. 1. klassi poisid meenutavad käiku. Kirjaviis muutmata.

Tallinna koolide kunstiõpetuse ainevõistlus toimus sel
aastal 17. jaanuaril Tallinna Kunstikoolis.
Kunstialaseid teadmisi said proovile panna 8. ja 11. klassi
õpilased.
VHK-d esindasid väga tublilt
KULLA LAAS (11. H klass) - 18-st esindatud koolist IV-V
koht
ULLA KATARIINA ALLA (8. klass) - 21-st esindatud
koolist I koht
Suur, suur tänu neile!
Näitus ainevõistluse praktilistest töödest on Tallinna
Kunstikoolis üleval kuni 6. veebruarini 2009.

ALGUL LÄKSIME BALTI JAAMA SIIS
SÕITSIME KASEKESE LASTEAEDA
SIIS TEGIME PROOVI JA SIIS TULID
LAPSED JA KUI ÄRA LAULSIME
SÕIME JA JÕIME. SIIS NAAD
TUTVUSTASID TUBASID JA SIIS
LÄKSIME TAGASI KOOLI JA SIIS
SÕIME ÄRA JA MEIL JÄI AIND ÜKS
TUND.
EVERT G JA KARL M, I P

n Raamatukogu
nUued raamatud gümnaasiumi raamatukogus:
1. Kidron, Anti (2008). Kuidas ärksalt õppida
2. Lingvistikaülesandeid. (2008)
3. Salumaa, Elmar. (2008). Evangeelium ja eetos
4. Eesti rahvapille (2008). Tallinn
5. Kross, Jaan (2008). Kallid kaasteelised
6. Maiste, Juhan (2007). Eesti kunsti lugu
7. Kesküla, Kalev (koost.). (2008). Undi-jutud.
8. Laaban, Ilmar (2008). Ankruketi lõpp on laulu algus. :
luuletusi
9. Kareva, Doris (2008). Deka. Ilmunud ja ilmumata luulet
10. Viires, Ants (2008). Eesti rahvakultuur

nUued raamatud põhikooli raamatukogus:
1. Mänd, Heljo (2008). Väikesed võililled.
2. Toomet, Tiia (2007). Supersünnipäev.,
3. Pervik, Aino (2007). Suleline, Puhuja ja must munk.
4. Valter, Edgar (2006). Pintselsabad.
5. Wikland, Ilon (2008). Kartulilapsed
6. Krikorev, Michael (2007). Hõrgud söögiseened.
7. Soopan, Ivar. (2008). Kõik poisid ei saa suureks.
8. Lilleste, Lena (2008). Murdvargus koolis: Tommy ja
Kribu krimka
9. Mida kanti, millal kanti:
rõivastuse põhjalik illustreeritud ajalugu antiikajast
üheksateistkümnenda sajandini.
10. Fischer-Fabian, Siegfried,. (2007). Ameerika avastaja
Christoph Kolumbus. ·

nSelle nädala ajakirjad gümnaasiumis:
Eesti Loodus, Keel ja Kirjandus, Pere ja Kodu
Tule ja tutvu!

n Info
Neljapäeval, 29. jaanuaril kell 15.00 Vene 22 sööklas
Saksamaalt saadetud RIIETE JA JALATSITE MÜÜK.

KOGUNESIME KOOLIETTE. KUI OLID
KÕIK LAPSED KOHAL SIIS
HAKKASIME MINEMA. KÕNDISIME
VANA LINNAST VÄLJA. BALTI
JAAMA. SIIS LÄKSIME RONGI PEALE.
JA HAKKASIME SÕITMA. SÕITSIME
PÄRIS KAUA AEGA. JA SIIS JÄI
RONG SEISMA. ME LÄKSIME MAHA.
JA HAKKASIME MINEMA.
NATUKESEAJAPÄRASD JÕUDSIME
KOHALE. ME VÕTSIME ÕUERIIDED
SELJAST JA LÄKSIME SAALI. SIIS
TEGIME PROOVI JA SIIS VÕISALATA.
KUI KÕIK OLID ÄRA LAULNUD ANTI
MEILE KÜPSISEID JA KOMME. SIIS
NÄIDATI MEILE RÜHMADE RUUME.
JA SIIS HAKKASIME RIIDE PANEMA.
JA KÕNDISIME JA SÕITSIME
RONGIGA TAGASI BALTI JAAMA. JA
KÕNDISIME KOOLI.
OLIVER ILD, I A

n Kaotatud!
Pisut enne jõule kadus gümnaasiumi majas ära VALGE
KOOTUD ÕLASALL. Kui oled salli leidnud ja - arvates,
et seda kellelgi vaja pole - oma koju viinud, siis saad selle
piinlikkust tundmata tagastada, kui paned ta gümnaasiumi
söökla ees asuvasse leiukirstu.
Tiina Veismann

