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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

TERJE RINNE  1.02
SOPHIE VAN HOUTTE  1.02

KÜLLIKI TÕNISSON  3.02
KÜLLI MARISTE  4.02
KAJA UUSPÕLD  7.02

TRIIN ÄÄRISMAA  7.02
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Vanematekogu 28.01.09

nnnnnProjektinädala tegevuste kinnitamine

•Algkool:
Esmaspäev ja teisipäev on mõeldud järeleaitamiseks.
Kooli kella 9.00-ks. I T ja II A lähevad vaatama balletti.
Liis ja Alar koostavad koolipoolse plaani alternatiivsete
tegevustega lastele, kes järeleaitamistunde ei vaja.

•V-IX klass:
Esmaspäeval on kõik koolis. Poistekoori proov.
Teisipäeval toimuvad väljasõidud klasside kaupa. Alates
12.00 toimub ka poistekoori proov. Neljapäeval on
organiseeritud tegevus kuni 12.00, seejärel aktus kell
13.00

•PMK: Esmaspäev ja teisipäev on tunniplaani järgi.
Kolmapäeval tegevused klasside kaupa (klassijuhataja
päev). Neljapäevased tegevused täpsustamisel.

•Gümnaasium. 16.-17.02 tunniplaani järgi. 18.02 11.
klassi uurimistööde kaitsmine, teistel klassidel erialaline
tegevus. 19.02 enne aktust valentinipäeva kõnevõistlus.

nnnnnJärgmise õppeaasta kavandamisest
Kersti andis ülevaate, mida toob kaasa uus põhikooli-
ja gümnaasiumiseadus. Erivajadustega lastega
tegelemiseks loob uus seadus senisest soodsamad
tingimused. Ka tekib lõpuks legaalne võimalus üld- ja
huvihariduse ühendamiseks.
Seadusega kehtestatud klassi täituvuse piir on 24. Meil
on osa klasse juba nii suured (34), et võiks teha kaheks
klassiks, kui oleks ruumi. Tuleb jälgida, et klassid ei
paisuks nii suureks.
Vaadati läbi 1. klassi ja gümnaasiumi
sisseastumisküsimustikud. Tehakse mõned täpsustused
ja keeleline toimetus.

nnnnnLahtiste uste päev 5.-6. märts.

nnnnnVilistlaste päev 7. veebruaril. Teated on saadetud
suhtlusportaalidesse, info ka kodulehel, aga seda keegi
ju ei loe. Korraldusmeeskonnad on olemas, esinejad
suures osas samuti.  Tunde vilistlastele ei toimu. Oksjoni
asemel toimub loterii.

MEIE VIIS TEHA

Kombed. Head kombed. Mis need ikkagi on? Õpetaja Tõnis Rätsep,
kõneledes paar nädalat tagasi balli tähendusest, pakkus meile vastuse:
"Kombed on meie viis midagi teha". Kui mõtleme oma käitumiskommetele,
mõtleme siis meie ühisele viisile koos elada. Käitumine oleks nagu ühine
keel, mõnikord sõnadeta keel, millega edastame teistele teatud sõnumeid.

Sellel nädalal võime mõelda selle üle, kui hästi vastab minu käitumine,
minu kõne meie kooli ühisele viisile midagi teha. Teiste sõnadega, kas
minu viis suhelda ja töötada põhineb usaldusel, austusel, hoolimisel, teistega
arvestamisel?

Kuidas tervitan inimesi, kui näen neid esimest korda päevas? Tervitades
ütleme tegelikult palju: „Mul on hea meel sind näha, tore, et sa oled siin
täna!“

Millise täpsusega jõuan tundi või kokkulepitud kohtumisele? Täpsusega
väljendame teistele, et väärtustame neid, väärtustame nende aega ja
väärtustame seda, mida teistel on meile anda ja meil neile ka!

Kuidas pean end üleval sööklas ja kohvikus? Või millise sõnumi edastan
teistele oma viisiga istuda raamatukogus?

Millise usaldava viisakusega pöördun nii õpetajate kui õpilaste poole?
Viisakuse tähendus on kaugel võõrastamisest. Vastupidi, nagu hästi teame,
on see lugupidamise väljendus.

Kuidas ma tänan, kuidas ma palun, kuidas ma ütlen ka „vabandan!“.
Kõik see on tähtis osa meie ühisest viisist teha, meie ühisest viisist öelda
„me hoolime!“.

”Oleksid vaid sinu käitumine ja kõne sellised, et kõik, kes sind näevad ja
sind kõnelemas kuulevad, võiksid öelda: tema loeb Jeesuse Kristuse elulugu”
(Tee, 2). Või miks ka mitte: ”… tema käib VHK-s”.

Vilistlaste õhtu on tulekul!Vilistlaste õhtu on tulekul!Vilistlaste õhtu on tulekul!Vilistlaste õhtu on tulekul!Vilistlaste õhtu on tulekul!

7. veebruaril algusega kell 19.00 VHK
gümnaasiumi majas. NB! algus on täpne!
Kavas  on endiste ja praeguste õpilaste ja õpetajate
esinemised. Täpne kava on esmaspäevast kodulehel.

Õhtuse peo eel kell 17.00 on võimalus kuulata-
vaadata XII teatriklassi lavakava “Kuis hiilgab
ilmaruum” (Juhendaja T. Rätsep). Kava kestab 2
tundi ühe vaheajaga.

Soovijatel palun kindlasti eelregistreeruda aadressil
maria@vhk.ee.



n Gümnaasium nPõhikool

nnnnnSünnipäevalapsed
12.H       Marleen Soosaar        30.01
11.R       Liina Laul                  31.01
12.K       Liis Hinsberg             31.01
11.K       Johanna Preegel         1.02
11.K       Edgar-Kaj Velbri        1.02
12.H       Kadri Lind                1.02
12.K       Eda Ahi                    1.02
11.K       Jaan Joosep Sarapuu   2.02
10.H       Erik Loide                 5.02
11.H       Stina Ratasepp            5.02
12.K       Carol Habicht             5.02
11.H       Markus Dvinjaninov    6.02
12.K       Henri Rummo             8.02

nnnnnJärgmisel nädalal korrapidajad
Järgmisel nädalal on korrapidajaks XI K klass. Seejärel XI
R klass.

nnnnnVõimalus sooritada akadeemiline test
Abiturientidel on võimalus neljapäeval kell 14.00 sooritada
Tartu Ülikooli akadeemilist testi Põhikooli arvutiklassis.
Vajalik eelnev registreerumine Urmo juures
(urmo@vhk.ee).

nnnnnArvestuste nädal
Arvestuste nädala plaanid paneme stendidele ja kodulehele
üles järgmise nädala keskpaigaks. IV perioodi tunniplaanid
paneme stendidele üles ja koduleheküljele arvestuste nädala
jooksul.

nnnnnGümnaasiumi kammerkoor laulupeo eelproovis
Teisipäeval, 3. veebruaril kell 14.00-17.30 on gümnaasiumi
kammerkoor XXV üldlaulupeo I eelproovis Salme
kultuurikeskuses. Koolist tuleks lahkuda hiljemalt kell 13.15.

nnnnnVilistlaste päev
Laupäeval, 7. veebruaril on koolis vilistlaste päev (vt eraldi
kuulutust).

nnnnnÕppekorraldus ajavahemikul 16.-25. veebruar

•16.-17. veebruaril toimub regulaarne õppetöö IV perioodi
tunniplaani järgi

•18. veebruaril projektipäev. Klasside töö on korraldatud
erialati. XI klassi uurimuste kaitsmine/vahekokkuvõte.

•19. veebruaril kell 10.00 Valentinipäeva kõnevõistlus, kell
13.00 Vabariigi aastapäeva aktus Vene Draamateatris.

•20. veebruar/23. veebruar on iseseisva õppimise päevad

•24. veebruar Vabariigi aastapäev

•25. veebruar on tuhkapäev. Kell 11.00 tuhkapäeva
teenistus. Kell 15.30 klassijuhatajate koosolek

•25.-27. veebruar toimub regulaarne õppetöö. 27. veebruaril
õppenõukogu.

nnnnnTeisipäeval, 3.02 on 1.A ja 2.A klass Nukuteatris
vaatamas etendust "Kuldvõtmeke..."
Lahkume koolist 10.30, tagasi 13.30.

nnnnnReedel, 6.02 on 2.A klass Kadrioru Kunstimuuseumi
lossikooli tunnis "Riigivanema loss". Lahkume koolist 9.50,
tagasi 12.15.

nnnnnLaureaaditiitel vabariikliku etlemiskonkursi Tallinna
voorus
Vabariikliku etlemiskonkursi Tallinna voorus (Tallinna 32.
Keskkoolis) 27. jaanuaril saavutas  laureaaditiitli  UKU
TOMIKAS X K klassist. Juhendaja õp. Priit Kruus. Palju
õnne!

nnnnnEuroopa Meistrivõistluste suusaorienteerumises 8.
koht meie õpilasele
X R klassi õpilane MATTIS JAAMA saavutas kuni 17.
aastaste Euroopa Meistrivõistlustel suusaorienteerumises
Rootsis 8. koha. Palju õnne!

nnnnnFüüsikaolümpiaadi piirkonnavooru tulemused
Õnnitleme VHK õpilasi, kes esindasid edukalt meie kooli
Tallinna füüsikaolümpiaadil:

8. klasside arvestuses:
LEO JOHANNES ESTONIUS 2. koht
MATTIAS KUPPART 19. koht

10. klasside arvestuses:
KRISTIAN KUPPART 4. koht
SANDER SIIM 7. koht

ning nende juhendajaid õpetaja Daniel Kaasikut ja õpetaja
August Alopit.

nnnnnEmakeeleolümpiaadi piirkonnavooru tulemused
24. emakeeleolümpiaadi Tallinna voorus saavutasid häid ja
väga häid tulemusi meie kooli õpilased:

11.-12. klasss
ROSINA SAVISAAR 1.-2. koht
MIRJAM PARVE 4. koht
KÄRT SÕBER 10. koht

9.-10. klass
MARTIN VAINU 7. koht

7.- 8. kl
URSULA ROOMERE 8.-9. koht
MARJU BAKHOFF 17.-20. koht

n Saavutused

Avaldame kaastunnet Ingrid Meistrile ja Maria Joanna
Madisele ISA ja VANAISA surma puhul!

STUUDIUM

5. veebruaril kell 15.40 Consiliumi saalis

5. - 12. klassi juhatajatele

Teema: lähenev paastuaeg



nLeitud!

Arvatavasti töötubade tegemise ajast on kunstiklassi
unustatud valge tekstiilist õlasall. Kätte saab
kunstiõpetajate toast!

Müüa soodsalt šampooni, seepi ja hambapastat.
Küsi lähemalt!
Kulla 55679500

nKehakultuuri õppediivan

MUUSIKA JA HELILOOMING
Korraldajate eesmärgiks on kokku koguda viimase aasta
muusikaline fantaasialend ja luua esinemisvõimalusi
autoriloomingule.

HELILOOMINGU KONTSERT

Vanalinna Muusikamajas 12. veebruaril kell 17.00

Tööde esitamine  ja registreerimine  kontserdile kestab
kuni 9. veebruarini.

Palume tuua Muusikamajja kas salvestus, noodistatud tekst
või lühike tutvustus, millele on lisatud autor, pealkiri,
esitaja(d) ja loo pikkus.

INFO 56660161

Omaloomingukonkursi silmapaistvamate tööde
autoreid tunnustatakse Vene Draamateatris 19.

veebruaril, vabariigi aastapäeva aktusel.

nnnnnTV 10 olümpiastarti
Ka 2009. aastal osaleb VHK sellel suurepärasel noorte
kergejõustikuvõistlusel, kus sellel aastal saavad osaleda 1995.
aastal ja hiljem sündinud õpilased. Kui pühapäeval toimub
esimene vabariigi etapp Tartus, siis eelmisel neljapäeval
osalesid paljud õpilased Tallinna 1.etapil.
Paremaid tulemusi: Poiste nooremas vanuserühmas (1997
ja hiljem sündinud) saavutas ANDRE-MARTIN ILVES
60 m jooksus ajaga 8,82 I koha ja JAN DUREJKO
kuulitõukes tulemusega 7.52 II koha. Tüdrukute noorema
vanuserühma 60 m jooksus saavutas REBEKKA
MADLEEN LAMP 11.koha (9,49) ja MAAIKE TUI
15.koha (9,59). Vanemas vanuserühmas oli HELIISE
HARRIET HARUSOO kaugushüppes 13. tulemusega 4.22.
Tartus esindavad kooli Rebekka Madleen Lamp, Maaike
Tui, Heliise Harriet Harusoo, Kelli Marie Jaama, Andre-
Martin Ilves, Jesper Bruno Bramanis, Päär-Joonap Keedus
ja Aleksander Lapin.

nnnnnTallinna koolinoorte spordimängud

•Noormeeste korvpallis alistati avalahingus Westholm 36
punktiga, kuid kaotati kahe juhtmängija puudumisel 37.
keskkoolile 27:54 ning selle mängu tulemus võeti kaasa ka
poolfinaalturniirile. Arte Gümnaasiumis toimunud
poolfinaalturniiril kaotati ülipingeline mäng Pääsküla
Gümnaasiumile 44:47, kuid võideti alagrupi võitnud Arte
Gümnaasium 20 punktiga. Kahjuks aga edasi ei pääsetud,
ent kõigi oluliste mängijate kohalolekul saadud kindlad
võidud näitasid, et potentsiaali edasipääsuks oli. Põhiraskust
kandsid MATTIAS LILL, ALEKS LAUR, RANDO-
KAREL ARRO ja HENDRIK JOHANNES TERRAS.
Veel mängisid AADU LAMBOT, MATTIAS GUSTAV
LAGERSPETZ, MARKUS PROMMIK, MATTIAS
SOOSALU, HANNES PALDROK, ENN KARIN ja
MARKUS DVINJANINOV.

•Kesklinna 10 x 50 m teateujumise võistlusel olid VHK
noormehed ajaga 5.45,57 (VHK kolme viimase aasta
ujumise parim aeg) üheksa kooli hulgas seitsmendad. Ujusid
MARKUS KADASTU (etapi aeg 28,6), LAUR NURKSE,
GEORG JOHAN ELM, ERIK KABRITS, ANDERS
LEVANDI, SILVER HANG, KRISTJAN KALA,
RANDO-KAREL ARRO, RENE VÄLI ja UKU
LANGEBRAUN.

VHK 13. OMALOOMINGUKONKURSI teema on:

SÕLTUVUS JA SÕLTUMATUS

Kutsume arutlema kunsti- ja sõnakunsti-, muusika-
ja tantsu-, filmi- ja teatrikeeles küsimuste üle nagu

Millest ma sõltun, kellest ma sõltun?
Mis/ kes sõltub minust?
Sõltuvus – ahel või seos?
Sõltumatus – millestki ja millekski
Kõigil on kõigiga/ kõigel on kõigega seos

Algklassid:
Mis on tähtsad asjad minu elus?
Kes on mulle tähtsad?
Kellele mina olen tähtis ja vajalik?
Keda ma hoian?
Kellest ma hoolin?

Kunstimaja teemad:
Mida ma hoian...
Sõltuvus ja sõltumatus
Vaba teema

Kirjandus- ja kunstiööde esitamise tähtaeg on 13. veebruar.

nMuusikakool

nnnnn2.02 kell 18:00 Muusikamajas VHK Muusikakooli ja
Otsa-kooli ühiskontsert (klaver, vanem aste, proov 17:20)

nnnnn3.02 kell 14:00-17:30 Salme Kultuurikeskuses   VHK
Gümnaasiumi kammerkoori I eelproov
nnnnn3.02 kell 17:00 MM TASEMEEKSAMI sooritamise
võimalus

nnnnn5.02 kell 17:00 MM Klaveriosakonna kontsert, Riia
konkursil osalejate kavad

nnnnn6.02 kell 17:00-18:30 MM Kontsert (õp. Ene Naela
klavessiini- ja klaveriõpilased)

nOmaloomingukonkurss 2009

nKuulutus


