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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

GERLE VARU  16.02
ABDUL HAMID TURAY  18.02

RUTH DUREJKO  20.02
INGRID KERMA  20.02

IMBI LAAS  21.02
IGOR GAVRILCHIK  21.02

ÕDE MARY  22.02
JAANA JÜRIS  22.02
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nnnnn Järgmise õ-a kavandamise lähteülesanne
õpilaste arvude ja õppekorralduse suhtes
Põhikool: klassikomplektide arv jääb samaks + 1A.
Õpilaste arvu ei suurendata (vaid äärmisel vajadusel).
Uute õpilaste sooviavaldused koondatakse Kristeli kätte,
edasi tervisenõukogusse.
Muusikakool:  praegu on 216 last. Prognoosida uue
õppeaasta arve on väga raske.
Kunstimaja: õpilaste arv kunstikoolis 106 ja ringides
303 õpilast. Järgmiseks õppeaastaks tuleks kinnitada
ringitasu VHK õpilastele, mis võiks olla 120 krooni
ühe 2-tunnise ringi kohta.
Kuna linnalaste ringitasu on 240.-, siis tuleks 50 % katta
MÜ annetustest meie õpilastele kunstivahenditeks.
Probleemiks on õpetaja tasustamine juhul, kui lapsi ei
tule ringidesse piisavalt. Sel juhul töötab ring kahjumiga,
ettepanek õpetajat tasustada koefitsendiga. Üritada siiski
kõik ringid täis saada ja poolikuid mitte avada.
Kunstikoolis jääb loodetavasti õpilaste arv samaks, kuid
ringidest osa võtvate  laste arv  võib väheneda seoses
õppemaksuga.
Idee on gümnaasiumi vanuses õpilastele pakkuda
õppeprogrammi osana fotokursust. Rääkida läbi
lapsevanemaga, kes on lubanud juhendada, ette
valmistada õppekava ja kinnitada linnas.
Kunstikooli gümnaasiumi lõputöö teostamine planeerida
projektinädalasse.
Püha Miikaeli Kool:  õpilaste arv ilmselt järgmisel
õppeaastal väheneb. Rühmade arv jääb samaks.
Probleemiks on maja remont, tuleohutus ja maja
kommunaalkulud.

nnnnnPaastuaeg ja ülestõusmispühad
Teenistused 25.02. tavapärastel kellaaegadel.
Tehti ettepanek, et paastuajal võiks taas pidada
palvehetki koolis. Ülesanne anti Taivole, Pillele ja
Chemale.
Ettepanek tuli ka alustada uuesti vaimulike lugemistega.

nnnnnKohal algatatud küsimus
Gümnasist Ott  Aarma on teinud ettepaneku alustada
gümnaasiumis riigikaitseõppe valikursusega. Koostöös
riigikaitseõpetajaga saaks kursusega alustada veebruari
lõpus, kui on vähemalt 30 huvilist. Kursust tutvustatakse
järgmisel nädalal klassijuhatajatundides.

SÕPRUS

Vanasõna ütleb: "Kes leiab sõbra, leiab aarde".

Homme tähistatakse sõbrapäeva. See on hea võimalus mõelda
täna ja tuleval nädalal sõprusele. Selleks sobivad kindlasti väga
hästi püha Pauluse armastuse ülemlaulu sõnad (esimene kiri
korintlastele 13, 4-8):

... Armastus on pika meelega,
armastus hellitab,

ta ei ole kade,
armastus ei kelgi ega hoople,

ta ei käitu näotult,
ta ei otsi omakasu,

ta ei ärritu.
Ta ei jäta meelde paha,

tal ei ole rõõmu ülekohtust,
aga ta rõõmustab tõe üle.

Ta lepib kõigega,
ta usub kõike,

ta loodab kõike,
ta talub kõike.

Armastus ei hääbu kunagi...

Milline meie sõprus on? Kuidas käitume oma sõpradega? Kas
võiksime suhelda, käituda suurema tähelepanu, kannatlikkuse,
abivalmiduse, siiruse, tänulikkuse ja pühendumusega? "Kes leiab
sõbra, leiab aarde". Suurim rõõm on jagada seda aaret teistega!

HEAD SÕBRAPÄEVA!

Vanalinna Hariduskolleegiumi
ja Miikaeli Ühenduse

Eesti Vabariigi 91. aastapäeva aktus
19. veebruaril kell 13.00

Vene Draamateatris



n Gümnaasium

IV PERIOODI 1. NÄDAL JA PROJEKTIPÄEVAD

nnnnnSünnipäevalapsed
12.K       Liisa Sütt                          13.02
10.K       Merlin Linde                     14.02
11.K       Tambet Muide                  15.02
12.H       Villem Rootalu                  17.02
10.K       Paula Hiiemäe                   19.02
10.H       Saara Brigitta Vahermägi    20.02
11.K       Kristina Mering                 20.02
10.K       Johan Erik Kopli               22.02
11.R       Ljubov Fedortšuk              22.02
10.K       Kaur Paldre                      25.02
11.K       Margaret Kelomees           27.02
12.K       Eliise Maar                       27.02
10.R       Enn Karin                         28.02

Õppekorraldus ajavahemikus 16. veebruar – 25.
veebruar

nnnnn Esmaspäeval, 16. veebruaril  ja 17. veebruaril
toimuvad tunnid IV perioodi tunniplaani järgselt.

•Külalislektor Andrei Hvostov loenguga totalitaarsetest
ideoloogiatest, mis meid ka täna kummitavad

Esmaspäeval kell 10.00 inglise keele tundide ajal
auditooriumis XII klasside õpilastele
Teisipäeval kell 10.00 inglise keele tundide ajal
auditooriumis  XI klasside õpilastele

•Edasiõppimisvõimalustest Prantsusmaal
Esmaspäeval, 16. veebruaril kell 15.30 infotund
edasiõppimisvõimalustest Prantsusmaal.

nnnnnKolmapäev, 18. veebruar on erialade päev:
Kui õpilane põhjendatult ei saa osaleda, siis tuleb sellest
eelnevalt klassijuhatajale teatada!

•X H klass
Teatrirühm - kell 10.00 näitlejameisterlikkus, järgnevad
harjutused
Kinorühm - kell 10.00-12.00 video õpituba
Kunstirühm - kell 10.00-13.00 graafikakursus Pühavaimu
8 kunstiklassis (III korrus).

•X K klass
kell 10.00 - 13.00 tõlkevõistlus (loe täpsemalt allpool).
Kogunemine auditooriumis. Vajalik eelregistreerumine
keeltekeskuses! Võimalusel võta kaasa sõnaraamat.
X klassi õpilastel on võimalus valida algkeeleks saksa, vene
või inglise keel.
kell 13.30 – 15.00 loeng Barack Obamast

•X R klass
Õppekäik põllumajandusettevõtetesse Lääne-
Virumaal. Väljasõit 8.15, tagasi kell 18.00

•XI H klass ja XI E
10.00 – 12.00 uurimuste kaitsmine/vahekokkuvõtte
tegemine

•XI K klass
Kell 10.00-13.00 tõlkevõistlus (loe täpsemal allpool).
Kogunemine auditooriumis. Vajalik eelregistreerumine
keeltekeskuses! Võimalusel võta kaasa sõnaraamat.
XI klass: algkeeleks on saksa, vene, prantsuse või rootsi
keel.
Kell 13.30 – 15.00 Loeng Barack Obamast

•XI R klass
Töö uurimustega. Kaitsmine  ja vahekokkuvõtete
tegemine toimub 26. veebruaril kell 12.00.

•XII H klass
Kunstirühm - alates 10.00 tegelevad koos juhendajaga
lõputööde ettevalmistamisega Kunstimaja saalis.
Teatrirühm - lõpuetenduse ettevalmistus.

•XII K klass
Kell 10.00-13.00 tõlkevõistlus (loe täpsemal allpool).
Kogunemine auditooriumis. Vajalik eelregistreerumine
keeltekeskuses! Võimalusel võta kaasa sõnaraamat.
XII klass: algkeeleks on prantsuse või rootsi keel.
Kell 13.30 – 15.00 Loeng Barack Obamast

XII R klass
Õppekäik põllumajandusettevõtetesse Lääne-
Virumaal
Väljasõit 8.15, tagasi kell 18.00

nnnnnNeljapäev, 19. veebruar
Kell 9.30 gümnasistide inglisekeelne kõnevõistlus teemal
„Being a citizen“
Kell 13.00 Vabariigi aastapäeva aktus Vene
Draamateatris

nnnnnReede, 20. veebruar ja esmaspäev 23. veebruar on
iseseisva õppimise päevad.

nnnnnKolmapäev, 25. veebruar

•Tuhkapäeva teenistus kell 11.00. Palun õpetajatel tulla
koos õpilastega.

•Kell 15.30 klassijuhatajate koosolek
Õppenõukogu
Õppenõukogu toimub 27. veebruaril kell 15.30.

nnnnnToiduraha märtsis
Toidupäevi on märtsis 17 ja toiduraha seega 425 krooni.
Raha tuleb üle kanda enne 25. veebruari.

nnnnnRiigikaitse kursus
Esmaspäeval ja teisipäeval tutvustab Ott Aarma
klassijuhatajatundides riigikaitse kursust. Soovijatel tuleks
registreeruda. Kursuse saab käivitada, kui huvilisi on üle
30 inimese.

nnnnnTähelepanu, abituriendid!
Kaaslased ootavad Sinu aktiivset osalemist almanahhi
ettevalmistamisel. Ole hea, kirjuta midagi head oma klassiõe
või –venna kohta aadressil http://www.thejagger.com/
almanahh



nPõhikool

nnnnnProjektinädala plaanid on üleval klassides ja kodulehel
- http://www.vhk.ee/pkool/projektide-naedal

nnnnnJäreltööde klass
•esmaspäeval 15.00-17.00
•teisipäeval ja kolmapäeval saab teha järeltöid ainult
juhul, kui oled eelnevalt õp. Riini juures end registreerinud.

nPüha Miikaeli kool

PROJEKTINÄDAL PÜHA MIIKAELI KOOLIS

nnnnnEsmaspäeval, 16.02 ja teisipäeval, 17.02 on kõikides
klassides tunniplaanijärgsed tunnid. Rõhk kordamisel ja
kinnistamisel - õppekavaga edasiminekut ei toimu. NB!
Õpetajad, kes on seotud oma klassi tegevustega ning
sellepärast ei saa tundi tulla - palun sellest kindlasti
ette teatada Aimele või otse vastavale PMK
klassijuhatajale!
17.02 kl 10-12 - 8. klass Kaardikeskuses
kl 13.00 - 5. klass klassiblogi alustamine
(Õp. Irja tunnid kl 10 ja 12 ning õp. Saima tund kl 11 on
asendatud)

nnnnnKolmapäev, 18.02 on klassijuhataja päev.
•1.E klass KuMus
•2.-3. klass külastab muuseumi
•4. klass puhkab
•5. klassil retk Randvere metsa
•7. klass rongiväljasõidul
•8. klass uisutab Harju tänava uisuplatsil
•9.P ja 9.T klassil täiendavad tunnid (eeskätt matemaatika
ja ühiskonnaõpetus) kokkuleppel õpetajatega

nnnnnNeljapäev, 19.02
•1.E klassil tunnid kell 10-12
•Ülejäänud klassid kogunevad klassijuhatajaga
kokkulepitud ajal ja kohas
•Koolilõunat sel päeval ei ole!
•Kell 13.00 EV 91. aastapäeva aktus Vene Draamateatris
•Pärast aktust (u kl 14.30) õpetajate kohvilaud Vene 31
sööklas koos kutsutud külalistega Soome Sõjaveteranide
Eesti Ühendusest

nnnnn20.02 ja 23.02 on õpilastele ja õpetajatele vabad päevad
(lisatakse õppeaastale juunis)

nnnnn EELTEADE: kolmapäeval, 25.02 tuhkapäeva
teenistused:

9.05 I-IV klassid
10.00 V-VIII klassid
11.00 IX klassid

nnnnn25.02 tunniplaani muudatused:
kl 9.05 - 7.kl. eesti keel (õp. Krista)
kl 10.00 - 9.P inglise keel (õp. Piret)

nKunstimaja

KUNSTIMAJA TEGEVUS PROJEKTINÄDALAL 2009

nnnnn16. veebruar kell 9.00 kunstimaja koosolek
Päevakord:

omaloomingu tööde ülespanek, hindamine (õp. Aet, Pille,
Maarja jt.)
kunstikooli katsete tööde hindamine (õp.Anneli S., Mari,
Margot, Reet, Kadri, Maiu)

nnnnn18. veebruar
kell 10.00-14.00 12. klassi lõputööde teostamine saalis
(õp. Reet Reidak)
kell 10.00-13.00 10. klassi graafikakursus Pühavaimu
klassis (õp. Mari Relo)
kell 9.00-14.30 Kunstimaja ruumide koristamine (
õpetajate tuba ja ladu)
kell 15.00 teeb õpetaja Külliki soovijatele (õpilastele,
õpetajatele)  KUMU-s ekskursiooni

nnnnnRingid toimuvad nii kolmapäeval kui neljapäeval!

nMuusikakool

nnnnn 19.02 kell 16:30    Lastekirjanduse Keskuses
klaveriõpilaste kontsert

nnnnn17.02 kell 15:00 Vääna  mõisas  klaveriõpilaste kontsert
(Johann-Eerik Kõlar, Joonas Sarapuu)

nnnnn18.02  Koolis projektipäev

nnnnn19.02  kl 13.00   aktus Vene Draamateatris:
Proovigraafik:

10.00 Miikaeli Poistekoor (jätkavad proovi
Muusikamajas)
10:30 Vanalinna Muusikamaja Tütarlastekoor (jätkavad
proovi peale aktust Muusikamajas)
10:50  IV-VI kl tütarlastekoor
11.10  Gümnaasiumi kammerkoor
11:30-11:45 teatrikooli õpilased - Tõnis Rätsep
11.45 -12:10  II-III poistekoor + mudilaskoor
12:10 Õpetajate segakoor + II-III poistekoor
12.40 klasside  kogunemine
13:00-14:00   aktus

nnnnn19.02 kl 18.00 Rakvere kirik   muusikakooli õpilaste
kontsert (Hanna-Maria Aunin, Teele Möldre, Olivia
Tammisto, Peeter Margus, Else Mare Lagerspetz)

nnnnn20.02 kl 15:00    Muusikamajas tšelloõpilaste kontsert



nRaamatukogu

nnnnn Gümnaasiumi raamatukogust on kadunud
teatmeteos: "Santorius: elusa looduse füüsika"
Tegemist on kalli teatmetosega! Loodan meie õpilaste
aususele ja ootan raamatut tagasi!  Ruth

nnnnnUued ajakirjad gümnaasiumi raamatukogus:
Vikerkaar 1-2/2009
Akadeemia   2/2009

nnnnnUued ajakirjad põhikooli raamatukogus:
Loodusesõber veebr./2009

ALEXANDERI TEHNIKA KURSUSED

Alexanderi tehnika õpetajad Karin Hallingu ja Conrad
Brown pakuvad VHK-le võimalust korraldada Alexander
tehnika kursusi nii õpilastele, õpetajatele kui ka
lapsevanematele.

Mis kasu on Alexanderi tehnikast

Tänapäeva elustiil ei soodusta lastel head kehakasutust. Vähe
liikumist, palju istumist arvuti taga, lösutamine diivanil teleri
ees – kõik need tegurid mõjutavad negatiivselt laste
kehahoidu, millest tulenevad paljud probleemid, näiteks
seljavalud, juba koolieas. Ühiskond seab lastele üha
kõrgemad nõudmised, nendega toime tulemisega kaasneb
loomulikult pinge. Samas on võimalik õppida pingega toime
tulema, pinget ennetama – tulemusi ja edukust mitte
pärssides, vaid edendades.

Alexanderi tehnika leevendab ja aitab paraneda paljudest
haigustest: peavalud, kaela-, õla- ja seljavalud, seedehäired,
kogelemine, probleemid liigestega, depressioon jne.

Kui massaa• leevendab probleeme, neid samas lahendamata,
siis Alexanderi tehnika muudab inimese käitumis- ja
liikumisharjumusi nii, et vaevused ei tule tagasi. Tänu
Alexanderi tehnikale muutub liikumine sujuvamaks ja
paindlikumaks – see on tingitud mõtlemise muutumisest,
mis mõjutab ka meie keha. Alexanderi tehnika mõju on
tõestanud paljud teaduslikud uuringud; üha enam
rakendavad seda positiivsete ravitulemuste saamiseks ka
arstid.

Tänapäeval õpetatakse Alexanderi tehnikat enamikes
maailma muusika- ja draamakõrgkoolides. Samuti saavad
Alexanderi tehnikast kasu sportlased. Inglismaal õpetatakse
Alexanderi tehnikat edukalt nii alg- kui ka keskkoolides.

Alexanderi tehnika õpilastele
Kursus on mõeldud 6.-12. klassi õpilastele, rühma suurus
10 õpilast. Suurema soovijate arvu korral võib teha kaks
vanuserühma.
Õpilaste grupitund hakkab olema esmaspäeviti 17.00-
18.30 Peegelsaalis. Kursus kestab 10 nädalat. Õpilaste
arv rühmas maksimaalselt 10, õpetajaid 2 (Karin Hallingu
ja Conrad Brown). Maksumus 920.- krooni ühele õpilasele.
Samuti on õpilastel võimalik saada individuaaltunde (230
krooni 45 minutit). Kõige rohkem kasu saabki AT-s
individuaaltundidest.

Alexanderi tehnika täiskasvanutele
21-22. märtsil teeme kahepäevase kursuse (+1
individuaaltund) kõigile soovijatele (lapsevanemad). Kursuse
hind 1800.- krooni, osavõtjate arv 10, õpetajaid 2. Sinna
on veel vabu kohti.
Piisava arvu soovijate olemasolul on võimalik korraldada
eraldi kursus ka õpetajatele.

Huvitatutel võtta ühendust Karin Hallinguga,
tel 56489536,
karinhallingu@gmail.com .

KOOLINOORTE JA TUDENGITE LÜHIFILMI-FES-
TIVAL TÄHEVÄRAV 2009!

20. märtsil kell 18.00 toimub Pirita Vaba Aja Keskuses
juba viiendat aastat koolinoortele ja teist aastat tudengitele
lühifilmifestival TÄHEVÄRAV 2009.
Lühifilmifestivalile on oodatud võistlema kõik filmi- ja
meediahuvilised koolinoored/tudengid üle Eesti vanuses 12-
26 aastat.
TÄHEVÄRAV 2009 on avatud omaloomingule, kus zhanri
osas piiranguid ei kehtestata. Esitada võib nii dokumentaal-
, draama-, komöödia-, tragöödia-, ulme-, anima-, õudusfilm
jne. Lühifilmi esitamise tähtaeg on 13. märts 2009.
Laekunud filme hindab motiveeritud ja professionaalne
zhürii. Auhinnatakse parimaid filme ja noori filmitegijaid.
Jagatakse peaauhind, mille panevad välja 360 kraadi
seiklused ja kohvik Reval Cafe´, lisaks põnevaid eriauhindu
festivali toetajatelt.

Festivali osalemise tingimused ja registreermisankeedi
leiab Pirita Vaba Aja Keskuse kodulehelt www.piritavak.ee.
Festivaliinfo tel. 6 457 627.

n Info

n Info

Kunstimaja ringides on üksikuid vabu kohti!
Huvialaringid  on VHK õpilastele tasuta.

1-4. klass
Kunstiring Pille Õnnepalu           Esmaspäev  15.00- 16.30
Meisterdamine Tiina Piisang       Neljapäev    15.00- 16.30
Taaskasutusring Liisa Kallam      Esmaspäev  15.00- 16.30
Origami  Jaana Jüris                     Kolmapäev 15.00- 16.30
Tekstiil Merle Suurkask               Neljapäev    14.00- 15.30
Puidutöö Kaupo Kangur               Neljapäev    15.00- 15.30

5.-12. klass
Metall Kaupo Kangur     Kolmapäev 16.00-17.30
Metall Mari Relo            Reede 15.30-17.00

Õpilastest täiskasvanuteni
Laupäevane ateljee - Reet Reidak. Toimub 2 X kuus
laupäeviti 14.00-18.00

Oma soovist palun teatada  telefonil  6996150 või Jaana
Jürise meiliaadressil jjaana@vhk.ee

nKunstimaja


