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SELLE NÄDALA
SÜNNIPÄEVAD:

LENNART VARU 23.11

PIRET VIIKHOLM 24.11

KRISTA NÕMMIK 25.11

KRISTI ALAS 27.11

REET REIDAK 28.11

MARIKA ÄKKE 29.11

Meie kool saab järgmisel aastal 30-aastaseks.

Kuulutame välja omaloominguvõistluse, mille teemad on
"MINU KOOL" ja "KODU".

Ootame erinevaid loomeleide kõikidelt kunstialadelt.
Tähtaeg on veebruari algus.

Vanalinna Hariduskolleegiumi ja Miikaeli Ühenduse
heategevuslik jõululaat
laupäeval, 5. detsembril kell 11.15
Vene 22 hoones.
KAVAS:
vKingituste, kaartide, ehete, mooside, teede müük
vJõulukaunistuste ning kaartide valmistamine
vPäkapikutuba ja palju ilusat muusikat
vFotobox, Poni Muumi
vKohvik
vKell 13.00 parimate jõulukinkide oksjon – oksjonipidaja Indrek Tarand
Ja veel palju, palju muud!
Laada tulu läheb muusikamaja remondiks.

JÕULULAADA TÖÖTOAD KUNSTIMAJAS

SELLES NUMBRIS

Vanematekogu 18.11.15
Gümnaasiumi teated...........
Kehakultuuri õppediivan.....
Näitused..................................
Õnnitlused.........................
Muusikakooli kroonika......
Muusikakooli sündmused
Rändav Bioklass VHK-s.....
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2
2
2
3
3
3
4

(Olevimägi 8/10)
Esmaspäeval, 30. novembril kell 15.30–18.00
Kolmapäeval, 2. detsembril kell 15.30–18.00
Neljapäeval, 3. detsembril kell 15.30 –18.00
Töötubades juhendavad kunstimaja õpetajad. Vali endale sobiv päev ja tule meisterdame koos laadaks kaarte ja jõuluehteid!
Kes te nädalavahetustel metsas või maakodus käite,ootame taas, nagu igal aastal, looduslikku materjali, millest teha meie koolimajadele advendikaunistusi ja jõululaadal
pärgi-kroone.
Täpsemalt oleks vaja
pärgade alusteks paju- ja kontpuuoksi,
kuuse-, männi-ja kadakaoksi,
mustika-ja pohlavarsi, sammalt, käbisid jm kuivatatud asju, mis sobiks kaunistusteks.
Oksad võiks tuua põhikooli hoovi hiljemalt esmaspäevaks, 30. novembriks.
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1. Talveseminari ettevalmistus. Osakonniti on toimunud
arutelud ja planeerimised talveseminariks. Gümnaasiumis
toimuvad tunnikülastused/vaatlused. Tehti ettepanek, et
uuest õppeaastast (2016/2017 õ.a) ei alustata c-keele kursustega. Plaanitakse rekollektsiooni Pirital.
Muusikakoolis on eelmise seminari materjalid läbi arutatud. Oleks vaja toetust ja teadmisi, kuidas saada hakkama
HEV õpilastega. Uue õppeaasta õpilaskohtade arv VHK
muusikakoolis on üks mureküsimustest.
2. Jõululõuna/pidu. Arutati erinevaid kokkusaamise variante: kas 22. detsembril pärast teenistust pakutakse

GÜMNAASIUM

Teatasime eelmisel nädalal, et Piibe
Aikio 10.R klassist pälvis Tiina Tammani fondi stipendiumi esseega
“Mina kui eestlane maailmas”. Arvamuslugude konkursi korraldanud
Tiina Tamman kirjutab VHK-le:
Tänan väga, et saatsite tänavusele
konkursile mitu tööd. Väga tubliks osu-
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gümnaasiumi hoones jõulusnäkke ja glögi või toimub
7. jaanuaril istumine Kloostri Aidas või saame kokku varem
detsembrikuus. Võimalik on ka plaan, et lauale toome kõik
ise midagi kaasa.
3. Omaloomingukonkurss. Selle aasta teemad on „Meie
kool“ ja „Kodu“. Teemadest räägitakse täpsemalt 26. novembril toimuvas stuudiumis. Kokku kutsutakse meeskond,
kes valdab lähtuvalt oma erialast teemat: muusika (Karin
Veissmann), kunst (Anu Johanson), kirjandus. Teemad tulevad koos laiendustega kodulehele ja Teatajasse. Konkurssi
koordineerib Karin Veissmann.

tus üks 10. klassi tüdruk – Piibe Aikio,
kellele me määrasime ka auhinna. Mul
oli rõõm sellestki, et Piibe lubas mul
panna oma kirjutise ka internetti.
Kümmekond võitnud ja mittevõitnud
head tööd, nende seas ka Piibe oma,
on nüüd nähtaval minu kodulehel:
tiinatammanikonkurss.blogspot.com.

Minu meelest on see kokku tore ja inspireeriv lugemine. Tänavu oli konkursil üldse hea aasta.
Suured tänud kooli emakeeleõpetajatele, sest küllap on nemad need, kes
märkavad õpilaste mõttepotentsiaali.
Heade soovidega
Tiina Tamman

KEHAKULTUURI
ÕPPEDIIVAN

Tunnustame tubli sportlast ARLET
LEVANDIT 3.P klassist. Tema saavutused aastal 2015 on olnud järgmised:
Orton Trophy, Vantaa, Soome: 1. koht.
Tartu Cup: 1. koht.
Volvo Open, Riia, Läti: 4. koht
Võistlustants:
“Tähtede sära”klubivõistlus, Tallinn,
LA1 D klass “Ladina tantsud”: 4. koht

I–IV klassi keraamikaringi õpilaste näitus
"Miniaiad"
Vene tänaval (Vene 13, kooriklassi aknalaual)
Juhendaja Anneli Salumaa

MIHKLI GILDI savikojas on avatud 8. klassi õpilaste keraamikanäitus
VAASID
9.–29. novembril E–R kell 10.00–18.00
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ÕNNITLEME!

Kolm VHK õpilast jõudsid Tulevikutalent 2015 finaali. Palju õnne!
Teadustalendi finalist: Jürgen Luus, 11.R (teaduse
populariseerimine)
Sporditalendi finalist: Elisabeth Egel, 8.T (ujumine)
Kultuuritalendi finalist: Ingmar Kiviloo, 6.P (viiul).
Tulevikutalent on Maxima Eesti poolt 2011. aastal
ellu kutsutud stipendiumikonkurss, mille eesmärk
on premeerida silmapaistvaid 5.–12. klasside õpilasi. Tulevikutalent 2015 konkursil osales aastal üle
kolmesaja osavõtja. Maxima annab igal aastal viies
kategoorias välja stipendiumi viiele finalistile. Pidulik auhinnatseremoonia toimus Tartus AHHAA keskuses.

MUUSIKAKOOLI KROONIKAT

sPalju õnne, Eesti Rahvuskultuuri Fondi Uno Järvela
stipendiumifondi stipendiaadid Maarja Soone ja
Liisi Klaos!
Reedel, 20. septembril toimus Tallinna Metodisti
kirikus Koolimuusika päeva “Heino Kaljuste 90”
raames lastekoori “Ellerhein” kontsert, kus anti üle
Uno Järvela stipendiumifondi lastekooride dirigendi
stipendium Maarja Soonele ja muusikapedagoogika
üliõpilase stipendium Liis Klaosele.
sVanalinna Hariduskolleegiumi viiuliansambel Võlukeeled Tereza Shmerling-Heinsaare juhendamisel
esines 17. novembril ülemaailmse enneaegse sünni
päeva tähistamise puhul Ida-Tallinna Keskhaiglas.
Esinemine oli väikseks sündmuseks kogu haigla rahvale pisibeebidest haigla külalisteni: haigla kõlakoja
treppidelt voogavad viiulihelid kostsid nii palatitesse
kui ka operatsioonituppa. Vähemalt nii väitsid asjaosalised haigla poolelt ise. Oli tore ja südamlik päev.

MUUSIKAKOOLI
SÜNDMUSED
s24. novembril kell 16.30
Muusikamajas muusikakooli
õpilaste üldklaveri arvestus
s26. novembril kell 17.00
Muusikamajas muusikakooli
õpilaste kontsert
s27. novembril kell 18.00
Muusikamajas õp Merike
Poomi ja Tiiu Sisaski õpilaste kontsert
s28. novembril kell 14.00
Rootsi-Mihkli kirikus muusikakooli orkestrite kontsert
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RÄNDAV BIOKLASS VHK- S

Reedel ja 13. novembril, kui maailm möllas, oli meil külas Rändav Bioklass ja 12.R tegi
bioloogias katseid.
Täname bioklassi tegijaid, kellest neli olid meie kooli vilistlased, ja ootame järgmisel
aastal neid uuesti külla.
Tore oli,
õp. Tiia

VANALINNA
HARIDUSKOLLEEGIUM

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

