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KÜLLI KAASIK
EGLE MATETSKI
SIRJE LOOGVÄLI
LIIA HUNT
TIINA PANGSEP
MAARJA SOONE
KATI METSAOTS
CARINA ADOLFSSON
KAJA POST
TIIU ULMAN
MARILIIS KREINTAAL
VALENTINA TEDER
ANDRI LUUP
INGRIT VOOGLAID
AUGUST ALOP
KETTER HABAKUKK
TAMARA PALM
MARIA PETERSON
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TEATAJA

VANEMATEKOGU

lVanemate

30. 5. 12

küsitlus ja uue aasta planeerimine. Selle nädala lõpuks
saab küsitlusest kokkuvõtte. Järgmises vanematekogus järgmise õppeaasta jaotus.
lTuletõrjeõppus põhikoolis. Alar andis ülevaate inspektorite tagasisidest. Üldiselt läks kõik hästi, kuid tehti ka tõsiseid märkusi: klassides

ÕPETAJATE KOOLITUS

Maarjamaa Haridusseltsi ja Miikaeli Ühenduse koolitus
"Kristlik õpetaja"
Lektor: psühholoog Nadežda Hramova
14.-15. juunil kell 10.00–17.00 ja 16. juunil kell 10.00–14.00.
Loengud on vene keeles, tõlkega eesti keelde.
(Esimesel kahel päeval on Mari juures võimalik osta sooja lõunat.)
Kuulates loenguid ja arutledes nende üle peaks meil olema või-

GÜMNAASIUM

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

Priit Põldma
1.06
Johanna Aus
2.06
Mariliis Kundla
2.06
Aleksandra Kirikal
3.06
Käbi Suvi
4.06
Maria Netti Nüganen
5.06
Gert Mattias Purje
5.06
Markus Kadastu
6.06
Kristjan Kiik
7.06
Joonas Mattias Sarapuu 7.06
Leander Meresaar
8.06
Aleksander Meresaar
8.06
Mario Põdra
11.06

KUNSTIKOOLI
KAITSMINE

LÕPUTÖÖDE

VHK Kunstikooli lõpetajad kaitsevad oma tehtud töid reedel, 1. juunil kell 12.00

X KLASSI LAIA MATEMAATIKAPROGRAMMI ÜLEMINEKUEKSAM JA JÄRELEKSAM

Laia programmi järgi õppivatele
õpilastele toimub üleminekueksam
4. juunil kell 9.00. Samal päeval
teevad järeltöö need õpialased, kes
ei sooritanud kitsa progammi üleminekueksamit.

JÄRELARVESTUSTE NÄDAL

Järelarvestusi saab sooritada 4.–6.
juunini. Vanade võlgnevuste likvideerimine on tasuline. Viimasel
perioodil lõppenud kursuste hinded tuleb välja panna hiljemalt 6.
juuniks, et klassijuhatajad jõuaksid kokkuvõtteid teha.

ÕPPENÕUKOGU

Gümnaasiumi õppenõukogu toimub
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jäeti aknad lahti; ei oodatud ära verbaalset kinnitust ja juhtnööre,
vaid asuti pärast alarmi kohe evakueerima; kaks klassi evakueeriti
otse läbi suitsu; ühe klassi laste arv jäi enne evakueerimist kokku
lugemata; kaks õpetajat ignoreerisid õppust ja sõid sööklas edasi.
Nendele tõsiste rikkumiste tõttu tuleb korraldada uus õppus.
malik jõuda selgemale arusaamisele, mida me tegelikult
taotleme, rääkides kristlikust väärtussüsteemist koolis.
Seminaril on arvestatud 50 meie õpetajaga erinevatest osakondadest (nimekiri saadeti meilitsi). Kes soovib seminariga
liituda ning ei ole sellest veel teatanud, palun anda märku
Maria Madisele (maria@vhk.ee). Kui aga keegi, kellega on
grupis arvestatud, mingitel asjaoludel osaleda ei saa, siis
palun samuti teatada Mariale, et anda teistele võimalus.

Õppeaasta lõpetamine
7. juunil kell 9.00.

XI KLASSIDELE SISSEJUHATUS
KURSUSESSE “SOTSIAALSE UURIMUSE ALUSED”

Sissejuhatus kursusesse “Sotsiaalse
uurimuse alused” toimub XI R klassile
(+lisaks need õpilased K ja H klassist,
kes sooritavad keemia riigieksami)
esmaspäeval, 4. juunil, XI K klassile
teisipäeval, 5. juunil ja XI H klassile
kolmapäeval, 6. juunil kell 9.00–
16.00. Osalemine kohustuslik. Arvutit
ei ole lubatud kasutada.

TEATRIKOOLI LAVAKÕNE ARVESTUSED

Teatrikooli XI klassi lavakõne arvestus toimub esmaspäeval, 4. juunil kell
17.00.
Teatrikooli X klassi lavakõne arvestus
toimub reedel, 8. juunil kell 11.00.

2012/2012 ÕA MÄRKMIKUD

Kes soovib järgmiseks õppeaastaks
head väikest koolimärkmikku (10x15
cm), kaanel kooli nimi ja vapp (sisaldab gümnaasiumi aastakalendrit
ja muud vajalikku kooliga seonduvat
infot (+Mendelejevi tabel!)), siis Mairi
hakkab tellimusi vastu võtma. Maksumus 6.50€ (sularahas). Tellimus
läheb arvesse raha maksmisel ja raha
kogume juuni alguseni.

TOITLUSTAMINE JUUNIS

NB! 1. juunil (reede) ja 4. juunil (esmaspäev) on söökla suletud . Alates
05. juunist (teisipäev) kuni 21. juunini saab Mari juures Vene 22 sööklas
süüa eelregistreerimise alusel.
Praegu toimub registreerimine Vene

22 valvelauas.

VABALAVA

Traditsiooniline vabalava toimub
laupäeval, 9. juunil kell 18.00 Katariina kirikus.

X-XI KLASSI AKTUS

Aktus toimub 11. juunil kell 12.00
Katariina kirikus.
Vastuvõtt tublidele gümnasistidele
kell 13.30.

GÜMNAASIUMI LÕPUAKTUS

Gümnaasiumi lõpuaktus toimub 20.
juunil kell 15.00 Katariina kirikus.

ÕPILASTE TEADUSLIK ÜHING
KUTSUB SUVELAAGRISSE VIITNAS
Selleaastased laagri loengud ja keskustelud koonduvad TEADMISE JA
EETIKA ümber. Erinevate alade teadlased toovad õpilasteni oma uurimisvaldkonna põnevad probleemid ja
ühes-koos püütakse vaadata, mis on
see, mis jääb teadmise ja eetika vahele ja kas üldse midagi?
Viitnalaagri tegevused algavad 12.
augustil kell 14.00 ja lõpevad 14.
augusti lõunaks. Ööbimine, pesemisvõimalused ja toitlustus on kohapeal
olemas, lisaks saun ja ujumisvõimalus järves.
Kõik laagris pakutav on osalejaile
tasuta.
NB! Registreeruda laagrisse saab
juba nüüd, kuid laagri täpsem kava
on alles kokkupanekul!
Registreeru ja jälgi informatsiooni
veebis: http://www.archimedes.ee/
teadpop/index.php?leht=343
Vaata ÕTÜ tegemisi ka Facebookis.
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PÕHIKOOL

4. juuni:
- 9. klassil kell 10 emakeele eksam
- Põhikooli spordipäev Schnelli staadionil, algusajad:
9.00 4. ja 5. klassid
11.00 6. ja 7. klassid
13.00 8. klassid
- Kell 14.30 algab põhikooli õppenõukogu.

9. KLASSI EKSAMID

4. juunil emakeele eksam 10:00
8. juunil matemaatika eksam
13. juunil valikeksam

ALGKOOL

4.juuni
2. T klassi 9.30–12.00 õppekäik
KUMU kunstimuuseumisse
3. T ja 3. P ekskursioon Nais-

MUUSIKAMAJA

saarele
1. A klass 10.00–13.00 RMK Harku
matkarajal
2. P klass 10.45–13.15 Kuulsaalis
1. T klassil 10.00–11.00 õppekäik
Kadrioru lossi
1. P ekskursioon Pranglile
2. A, 3. E 17.00–18.00 kevadpidu
teatriklassis
4. klassidele kell 9.00 spordipäev
5.juuni
2. P klassil 10.30–12.30 õppekäik
Miia-Manda-Milla muuseumisse,
programm “Maja lugu”
2. T klassi kino ühiskülastus Artises 9.30–11.15
2. T klassi õppekäik Kadrioru

l4. juunil kell 17.00 Oleviste kirikus Maarja kabelis
Maria Kert (kitarr) - lõpueksam, Kaarel Kuusk (kitarr)
- kontsert
l5. juunil kell 15:00 Muusikamajas gümnasistide
kontsert-arvestus
l6. juunil kell 17:00 Muusikamajas gümnasistide
kontsert-arvestus
l6. juunil kell 19:00 Muusikamajas Rael Kõiv (helilooming) - lõpueksam
l9. juunil kell 13:00 Muusikamajas Kirte Jõesaar kontsert
l11. juunil kell 15:00 Muusikamajas kontsert:
Schubert ja Sisask. Esinevad Kati Ots, Anneli Tanksimäe, Gärol Lepik, Ursula Roomere, Anna Hiob, Liisa
Hiob
l13. juunil kell 16:00 Lauluväljaku klaassaalis VHK ja
Pirita kitarriorkestri kontsert kitarrifestivali raames
l14–16. juunil Ülenurmes Eesti Meestelaulu Seltsi
laululaager, osaleb poistekoor 2.-3.klass
l16. juunil Tartus Põhjamaade-Baltikumi meestelaulu päev
l19–22. juunil Juurus XIII Ajalooliste klahvpillide ja
orkestrimuusika suvelaager.

KUNSTIMAJA

Meie õpilaste kunstitööd on esindatud UNESCO Haridusnädala ja 40 juubeliaasta raames õpilastööde näitusel “Pärand”.
Näitus Hopneri majas (Raekoja plats 18) on avatud 1. juunini.
Näitus liigub edasi rändnäitusena esialgu Eesti piires.
Näitusel osalevad 4 VHK õpilast. Meie kool pidi tegema
uurimistöö ja ehitama ruumilise kunstitöö UNESCO Jaapani

Kunstimuuseumisse 12.00–14.00
3. T perepäev Anna juures
4. T ja 4. P klassidel ekskursioonil
Viljandisse
1. E, 2. A, 3. E klassidel ekskursioonil Silma õpituppa
1. T ja 1. A klassidel ekskursioon
Haapsallu
6.juuni
2. P ja 2. T Silma õpituba
1. A klass 10.30–13.00 Nõmme
seiklusrajal
3. A, 4. A, 4. E klassidel ekskursioonil Pranglile
7.juuni
1. klasside spordipäev kell10.00
2.-3. klasside spordipäev kell12.00

ÕNNITLEME!

lEesti Tervishoiu Muuseumi meditsiinialaste teadustööde konkursil osutus põhikooli õpilaste seas parimaks
Saskia Baltini töö „Teismeline tütarlaps rahvameditsiini
ravivõtete edasikandjana“.
Saskia tutvustas oma tööd õpilaste Teadusliku Ühingu
aastakonverentsil Tartus.
Palju õnne!
lTallinna nooreks kultuuritegijaks 2012 valiti VHK abiturient Hanno Padar!
14. mail 2012 toimus neljandat korda Õpetajate Majas
Tallinna tegusaimate õpilaste tunnustamine, autasud said
õpilaskonkursside „Tallinna tegus õpilane 2012“, „Tallinna
tegus sporditegelane 2012“ ja „Tallinna noor kultuuritegija
2012“ võitjad. Auhinnad andsid üle abilinnapea Mihhail
Kõlvart ja laulja Artjom Savitski (Tallinna noor kultuuritegija 2009).
Tallinna nooreks kultuuritegijaks 2012 valiti veel Janek
Valgepea (Tallinna Pae Gümnaasium, 11. kl), Kertu Raja
(Tallinna Õismäe Gümnaasium, 12. kl), Vahur Hansen (Gustav Adolfi Gümnaasium, 12. kl), Pärtel Toompere (Kadrioru
Saksa Gümnaasium, 12. kl) ja Helis Oidekivi (Rocca Al Mare
Kool, 11. kl).
Õnnitleme!
Hannot õnnitlevad ka Miikaeli poistekoor ning ansamblid
Wigla” ja “Ühe õhtu kvarteti”!

Maailmapärandile. Töö tuli teostada rühmatööna. Näitusele pääsesid Rait Tooming ja Jürgen Luus 7. P klassist,
juhendaja õp. Britta Benno, ja 11. H kunstirühmast Maria
Muuk ja Aleksander Meresaar, juhendas õp. Reet Reidak.
Väljapaneku osana on väljas ka 9. klassi poiste ja tüdrukute
Jaapani-teemalised paberlõiked.
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PÄEV VAHETUSÕPILASENA ROCCA AL
MARE KOOLIS
Kell 8:00 seisame kooli ees. Aga täna ei
seisa me sugugi oma kooli ees. Me seisame suure kollakasvalge hoone ees, mis
meid natukene kohutab. Pisikeste sammudega läheme kooli poole ja juurdleme,
kas meid ikka võetakse omaks ja kuidas
meid vastu võtakse. Lõpuks jõuame fuajeesse, kus me aga ei kohta kedagi, kes
näiks meid ootavat. Läheme garderoobi, kus mõned õpilased jälgivad meid
silmanurgast. Kuid paari minutiga on
garderoob kollase-mustakirjutes rõivastes
inimesi tulvil, ja mida rohkem neid sinna
saabub, seda imelikumalt me ennast tunneme: mantlid endiselt seljas, vastu seina
toetudes ja aru saamata, kuhu me minema või mida tegema peaksime. Mõtleme
endamisi, et kas need kaks tüdrukut, kes
meie kooli vahetusõpilasteks läksid, end
samaviisi tunnevad. Lõpuks otsustame
tagasi minna eesukse juurde, sest on juba
peaaegu selge, et alla meile keegi vastu
ei tule.
Üles minnes näemegi Kirke sõbrannat
Martat, kes meile lehvitab ja lähemale
tuleb. Oleme nüüd rahulikumad ja Marta
juhatab meid oma klassiga tutvuma. Kohe
õigele korrusele jõudes näeme seal puntras seismas meie tänaseid klassiõdesid.
Seisame paar sekundit vaikuses, kartes
piinlikku olukorda, kuid me ei jõua kaua
sellele mõelda, sest juba asub üks õpilane,
kel nimeks Kärt, aktiivselt meile kõiki
klassikaaslasi tutvustama ning peale paari
minutit on meid juba nii omaks võetud, et
meile tundub, nagu oleksime vanad tuttavad. Nende klassivennad jooksevad ringi
kuskil kaugemal koridoris, kuid tüdrukud
üritavad neidki meile tutvustada. Lobiseme seal natuke ja varsti tuleb üks naine ja
juhatab meid klassi.
Too naine on nende klassijuhataja ja too
ruum kunstiklass. Õpetaja räägib klassiga
hetkeks asjad selgeks, tutvustab ennast
meile ja räägib siis veel midagi klassiekskursioonist.
Peale viit minutit lahkume klassist ja
läheme matemaatikasse. Matemaatikatunnis istume teise pinki ja võtame vihikud välja. Meile antakse õpik ja oma
üllatuseks näeme, et see on hoopis teistsugune kui meie oma. Õpetaja Liisi hak-

kab agaralt seletama ja me teeme paar
ülesannet. Märkamatult saab tund läbi
ja õpilased hakkavad klassist välja voolama.
Järgmisena läheme muusikasse, kus
laulame laule „Viimne mohikaanlane“ ja
„Ants oli aus saunamees“. Edasi liigume
aulasse, kus toimub ajalootund õpetaja
Kajaga. See on meile uudne kogemus,
sest teeme palju huvitavaid harjutusi.
Näiteks vaatame „Tuulepealset maad“
ja teeme pantomiimi enamlaste kohta.
Rühmatööd tehes saab muidugi ka palju
nalja.
Peale seda tuleb aga söögivahetund.
Mulle meeldib kõige rohkem see, et
söögivahetund kestab umbes 35 minutit
ja meil on aega rahulikult süüa ja omavahel lobiseda. Mõned õpilased valmistuvad uueks tunniks. Naljakas on see, et
enamik meie laua tüdrukuid sööb saiu
sinepiga, mis minu arvates on päris huvitav kombinatsioon. Siis läheme prantsuse keelde, kus me kohe mitte midagi
aru ei saa, ometi on lõbus jälgida, kuidas hubases ringikujulises õpikeskkonnas prantsuse keeles räägitakse. Lapsed
viskavad palli ja loevad prantsuse keeles
numbreid.
Peagi tuleb vahetund ja me liigume edasi
eesti keelde, mida annab muuseas sama
õpetaja, kes ajalugugi õpetab. Ka töövihikud on teistsugused. Üks asi, mis meile
aga väga huvitavana tundub, on tahvlile vastamine. Õpetaja laseb tavalisele
markertahvlile projektoriga arvutist
töölehe ja õpilased täidavad tahvlil lünki,
ja tõesti, nii on palju parem järge hoida
ja aru saada.
Siis kõlab koolikell ja peagi olemegi samas kohas, kus päeva alguseski, kuid
üldse mitte enam pabinas. Tegelikult on
meil lausa kahju ära minna, tahaksime
kauemakski jääda. Jätame oma uute
sõpradega hüvasti ja läheme tagasi
garderoobi. Ka nende klassikaaslased,
kes olid vahetusõpilasteks VHK-s, on
oma kooli naasnud. Paneme riidesse ja
lahkume samast uksest, kust olime tulnud, ja jätame ka suure kollase majaga
hüvasti.
Elss ja Kirke, 5. T

VANALINNA
HARIDUSKOLLEEGIUM

www.vhk.ee
VENE 22
TALLINN 10123
TEL: 6996 100
Toimetaja:
Mirjam Parve
teataja@vhk.ee

