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TEATAJA
VANALINNA HARIDUSKOLLEEGIUM

SELLE NÄDALA
SÜNNIPÄEVAD:

TALVI NURGAMAA 27.10
ALAR SAAR 28.10

MARGE MERIOJA 28.10
KAJA ÖLLUK 31.10

MERLE LIBLIK 31.10

TAGASIVAADE ÕPETAJATE PÄEVALE
Õpetajate päev oli tore. Me tegime loodusõpetust, vaatasime videoid ja joonistasime tahvlile loomi. Saime kommi ja
see hoidis meid korralikena.
Suurim lärm üldse!
(5. P klass)

Õpetajate päeval gümnasistide antud
tund meeldis mulle väga, sest õpetaja
oli tore ja meil oli väga huvitav tund.
Ma jäin sellega rahule. Me värvisime
tunnis riideid. Klass ei olnud väga lärmakas. See õpetajate päev oli minu jaoks eriline, sest ma pole kunagi sellist
asja teinud.
Mulle meeldiks, kui gümnasistid annaksid kõiki tunde.
Tund oli hea, sest ma sain endale ilusa
särgi, halb oli see, et kõik karjusid ja
igav oli.
Klassis oli lärm, aga kui ,,õpetaja” korrale kutsus, oli kõik vaikne.
Abiturient Regina oli ise väga sümpaatne ja tore ning võttis asja naljaga.
Minul ei jäänud aga midagi sellest
värvist sokkide peale. Teistel tulid küll
kenad. Tore oli viibida meeldivas keskkonnas.
(5. T klass)

SELLES NUMBRIS

Vanematekogu 14.10.15
Õnnitlused................
Uudiskirjandus gümnaasiumi
raamatukogus

2
2
2
2

Tund oli matemaatika. Alguses panid
gümnasistid käima mingi korvpalli
mängu, sellega kukkusid nad läbi,
sest see polnud üldse matemaatikaga
seotud. Kahjuks oli arvuti kogu aeg
gümnasisti käes, nii, et poistel polnud
midagi muud teha, kui vastuseid lihtsalt täiest kõrist karjuda. Seda oleks
saanud ka nii teha, et poisid käivad
korda-mööda arvuti taga. Üks jalgpalli
mäng oli lahe! Kahju oli ka sellest, et
nende toodud kommid said kiirest otsa
ja paljud jäid ilma.

See tund oleks väga tore olnud kui me
ei oleks nii palju lärmanud ja halvasti
käitunud.
Selles tunnis harjutasime me murde
erinevate mängude abil. Ühes mängus
pidi murru õigesti arvutama ja siis sai
jalgpalli väravasse lüüa. Kahjuks võttis gümnasist kõik värava löömise lõbu
endale. Pärast võisid kõik kommi võtta,
tekkis aga suur segadus, osad võtsid 5
kommi ning osad jäid ilma.
(6. P klass)
Õpetajate päev oli tore nagu alati. Siiski
mitte nii tore kui varasematel aastatel.
Me tegime viktoriini ja rääkisime asjadest, mis õpetajaid huvitasid. Rääkisime unenägudest ja ekistentsialismiga
seotud asju.
(7. P klass)

Tore oli õpetajate päeva juures see, et
meie asendusõpetajad olid karismaatilised ja lõbusad. Gümnasistid jätsid
endast ja gümnaasiumist hea mulje.
Saime tänu nendele teada rohkem ka
gümnaasiumi elust. Räägiti harudest, eksamitest ja hindamissüsteemist.
Natuke halb oli see, et nad olid tulnud
ilma teemat ettevalmistamata ja jutt
jäi poolikuks. Ehkki me midagi uut ei
õppinud oli tund siiski mõnus.
Gümnasistidel oleks võinud olla kindel
plaan ja teema, mida tunnis teha. Tund
oleks võinud kauem kesta ja oleks pidanud rohkem tunduma nagu oleks
õpetajate päev. Järgmisel aastal võiks
olla terve päev, kuna üks tund jäi liiga
väheseks.
(8. T klass)

Suur aitäh Piret Pitkile, Kadri Priskile
ja Chemale õpetajate päeva korraldamise eest!
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TEATAJA

VANEMATEKOGU

14.10.15

1. Kokkuvõte õpetajate päevast. Gümnasistide tundide
andmine vajab täpsustamist. Põhikooli juhtkond korraldab
küsitluse klassijuhatajate korralduse kohta. Gümnaasiumi
juhtkond viib läbi küsitluse abiturientide seas. Üldiselt olid
majade juhtkonnad head tööd teinud ning õpetajate päeva
tähistamine laabus sündmusterohkelt.
Juubeliaastaks on vaja välja otsida huvitavamad tegemised
ja sündmused kooli ajaloos. Moodustatakse komisjon, kes
hakkab materjale korrastama ja süstematiseerima.
2. Õpilasomavalitsus. Õpilased tegid ettepaneku moodustada VHK Õpilasomavalitsus Gümnaasiumi juhtkond
arutab õpilasesindusega veelkord asjad läbi. Kui leidub usinaid tegijaid ja korraldajaid, ei olda vastu.
3. Õpilasesindajad hoolekogusse. On olemas kolm kandidaati, kellega Chema lähemalt vestleb.
4. Petitsiooni „Erakoolide rahastamine“ levitatakse lapse-
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VHK muusikakooli klavessiiniõpetaja
Ene Nael sai Eesti Muusikakoolide
Liidu preemia ja tänukirja. Palju õnne!
15. oktoobril toimus Heino Elleri
nimelise muusikakooli Tubina saalis
Eesti Muusikakoolide Liidu poolt
korraldatud ,,Õpetajate tänuõhtu
2015”. VHK muusikakoolist olid kutsutud klaveriõpetajad Karin Suss
ja Inge Biltse, viiuliõpetaja Tereza
Šmerling-Heinsaar,
klavessiiniõpetaja Ene Nael ja Muusikamaja
juhataja Sirje Voitka.
Üritusel anti üle Eesti Kultuurkapi-
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vanematele.
5. Eksperthinnangud Stuudiumis. Neljapäevaks peaks
valmis saama eksperthinnangute osa Stuudiumis. Toimub
ja sellealane koolitus õpetajatele.
6. Jõuluaeg. Maarjamaa Haridusselts ja Miikaeli Ühendus veavad jõulutänava (Vene tänav) projekti. Jõululaada
toimkonnas on lubanud osaleda Ruth Durejko, Enel Kotli.
Kutsutakse veel gümnaasiumi uued klassijuhatajad ning
5. klasside juhatajad. Samuti on korraldajate hulgas kunstimaja õpetajad jt. Anu Johanson tegi ettepaneku, et klassides ei peaks jõulusõimi valmistama ainult kunstitundide
raames. Asja arutatakse klassijuhatajatega.
7. Õpilasvahetus. Otsustati liituda VeniVidiVici õpilasvahetusega. Juba ongi tulemas kaks vahetusõpilast Eestist.
8. Omaloomingukonkurss. Selle aasta teemadeks on
„Meie kool“ ja „Kodu“.

tali helikunsti sihtkapitali pedagoogi
tunnuspreemiad ning Eesti Muusikakoolide Liidu preemiad ja tänukirjad
muusikaõpetajatele.
Eesti Muusikakoolide Liidu preemia
ja tänukirja saajad:
Ene Nael – Vanalinna Hariduskolleegiumi Muusikakool
Valdo Rüütelmaa – Tabasalu Muusikakool
Liis Mäevälja – Keila Muusikakool
Aigar Kostabi – Nõmme Muusikakool
Birgit Kägu – Ülenurme Muusikakool
Ivar Säde – Tallinna Muusikakool

Eesti Kultuurkapitali 2015. aasta tunnuspreemia saajad:
Laine Sepp – viiuli, vioola ja
tšelloõpetaja Kuressaare Muusikakoolist
Tiina Vurma – klaveriõpetaja Lasnamäe Muusikakoolist
Iljo Toming – kitarri- ja ansamblimängu õpetaja Saue Muusikakoolist
Hedi-Kai Pai – lauluõpetaja Viljandi
Muusikakoolist
Ursel Oja – lauluõpetaja Ülenurme
Muusikakoolist ja Heino Elleri nim.
Tartu Muusikakoolist
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15. oktoobril lahkus meie seast
VHK kauaaegne plokkflöödiõpetaja Krista
Madiste.
Avaldame perele sügavat kaastunnet.

