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nVanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00

3.OKTOOBRI VANEMATEKOGU

nTänud
Vanematekogu tänab Mihklipäeva kontserdi ja
jumalateenistuse läbiviimisega seotud inimesi ja
koostööpartnereid (vt kõrvalveerg).  Koostöö-
partneritele otsustati saata VHK tänukirjad.
Vanematekogu tänab ka muusikaõpetajaid Maarjat, Pil-
let ja Imbit ning Indrek Laost VHK  Mihklipäeva
teenistuste läbiviimise eest sel pingelisel ajal.

nMuusikamaja ja Eesti Humanitaarinstituudi
koostöö. Otsustati lubada kasutada MM saali
diplomietenduse proovideks.

nAinesektsioonide  ja programmide koosolekud
on toimunud  ning tööplaanid on koostamisel.
Klassijuhatajate tööplaanid on esitatud.

nKoostööprojektid:
a) on käed löödud Rene Eesperega ja Vox
Clamantisega emadepäeval uue kantaadi
valmimiseks ja ettekandmiseks koos VHK tublide
kooridega.
b) Kunstimaja teeb koostööd Adamson-Ericu
majamuuseumiga. Projekti lõpuks valmib näitus.
c) Haus Galeriil ja Kunstimajal on teoksil veel üks
projekt, mille tulemuseks on näitus Ühispanga
hoones.

Praegu on põhikooli sööklas üles pandud kunstimaja
uus  näitus!

nTaize-reis.
Plaani võeti kevadise ja järgmise sügisese reisi
korraldamine.

Virge

SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

AINI-REET ROBAS  7.10
TIIA KALJU   8.10

VÄINO NIITVÄGI  8.10
TAISJA HANTSOM  8.10

TIINA MÖLDER  9.10
HANS PAJUTEE  10.10
NIINE LEPASAR  12.10
VILJA SLIZEVSKI  13.10

TÄNUD!!!

VANEMATEKOGU TUNNUSTAB JA TÄNAB VHK
MUUSIKAKOOLI ÕPILASI JA ÕPETAJAID, KOORIDE

DIRIGENTE JA MUUSIKAMAJA KOLLEKTIIVI ERAKORDSE

MUUSIKAELAMUSE - MIHKLIPÄEVA KONTSERDI - EEST.
SAMUTI TÄNAME MEIE KOOSTÖÖPARTNEREID DORIS

KAREVAT, MART SIIMERIT, HORTUS MUSICUST JA VOX

CLAMANTIST, HEREDITAST, KLOOSTRIAITA, MUUSIKA-
AKADEEMIA ELEKTRONMUUSIKA STUUDIOT JA NYYD
ANSAMBLIT NENDE VÄÄRTUSLIKU PANUSE EEST MEIE

HARIDUS- JA KASVATUSTEGEVUSE MÕTESTAMISEL.
KIIDAME MUUSIKAMAJA PERET, MUUSIKUID JA ABILISI

GÜMNAASIUMIST MEELEOLUKA PÄEVA JA PEO EEST.

                         ***

ÕPETAJAD TÄNAVAD 12. KLASSIDE ÕPILASI MEELDEJÄÄVA JA
HÄSTI LÄBIMÕELDUD ÕPETAJATE PÄEVA EEST! PÕHIKOOLI

LAPSED JÄID TUNDIDEGA VÄGA RAHULE,  PEDAGOOGILINE

KOLLEKTIIV NÄEB SIRGUMAS VÄÄRIKAT JÄREKASVU. MULJET

AVALDASID ÕPILASE EETIKA TUND JA LIIKUMISE TUND 13.Õ
KLASSIS!
TÄNAME KA  ÕPETAJA NEEMET JA 10. HUM-I ÕPILASI

SÜDAMLIKU LUULE- JA VIIULIKAVA EEST, SAMUTI KÜLLIKI

TÕNISSONI JA 9.KLASSE, KES JOONISTASID ILUSAD KAARDID!

nMeeldetuletuseks!
Meie kõigi ühine töö sujub ning tegevus on tasakaalus
ja mõtestatud vaid siis, kui OSAKONNA-
JUHATAJATE KAUDU ON KOOSKÕLASTATUD
JA TEISI INFORMEERITUD KÕIKIDEST
külalistest, ankeetidest, katsetest, raha või muu abi
küsimistest, õppimistest, reisidest jmt, mis kuidagi
puudutab VHK-d, selle õpilasi või töötajaid. Muidu
paneme oma kolleegid rumalasse olukorda, raiskame
oma aega või energiat ega oska üksteist toetada.

Katrin

nÜldinfo

Neljapäeval, 10. oktoobril kell 15.30

STUUDIUM
gümnaasiumi raamatukogus.

- isa Igor räägib vene õigeusust
- Pihkva-Novgorodi-Petseri reisieelne info



ÕPETAJATE MAJAS

reedel 12. oktoobril kell 19.00

Läti rahvamuusikud ja
rahvatantsijad

kontsert
seejärel ühiselt läti rahvatantsude
õppimine
kontsert kestab umbes tunnikese ja
siis läheb lahti...
sissepääs prii
annetused soovikohaselt

nMuusikakool
Muusikakooli kontsert toimub 10.oktoobril kell 17.00
Muusikamajas.

nTÄHELEPANU kõik, kellel leidub kodus valgeid
triiksärke (võivad olla kasutatud), mida te ei vaja!
Oleme tänulikud, kui saate neid tuua kunstiõpetajate tuppa.
Kunstikooli õpilased disainivad ja trükivad särgid
põnevateks uuteks ateljee töörõivasteks.

nPõhikooli sööklas saab näha Poola reisi fotosid  ja
põhikooli õpilaste pilte sügisteemadel!

Anu

nKULTUURIAJALOO LOENGUD

nKellel pole veel esitatud aine- ja klassijuhataja tööplaane,
siis viimane aeg on seda teha!

nKasutatud koolivormi müügist
Lapsevanemad, kellel on koju seisma jäänud vanu
koolivorme - teil on võimalik neid müüa kooli kaupluses
Gümnaasiumi fuajees (Vene 22).
Kohapeal tuleks ära täita etteantud sedel, millele kirjutada
oma kontaktandmed ja hind, mida soovite kasutatud
koolivormi eest saada.
Kontaktandmed on olulised selleks, et oleks võimalik Teile
teatada, kui vorm on müüdud ja Te võite oma rahale järele
tulla.
Müüki toodav koolivorm peab olema puhas ja korralik
(terve ja nööbid alles).

Alar Saar
VHK Põhikooli juhataja

XII klass
11. oktoobril kell 14.00 on muusikaajaloo tund ning teemaks
"Klassitsism"
18. oktoobril kell 14.00 on muusikajaaloo tund ning teemaks
"Romantism"
 NB! Kunstiajaloo järelvastamine toimub kolmapäeval,
9. oktoobril. Kellaaeg täpsustub - info selle kohta ilmub
teie klassi stendile.

XI klass
9. oktoobril kell 14.00 on muusiajaloos hindamistund.
16. oktoobril kell 14.00 on kunstiajaloo tund ning  teemaks
"Egiptuse kultuur". Toimub tunnikontroll - vaadake üle ka
esimese kunstiajaloo tunni materjalid (teemaks "Esiaja
kultuur�). Kes tunnist puudus, leiab materjalid
raamatukogust.

Anu

nMiikaeli Ühendus
Pihkva-Novgorod-Petseri reis
Algab 18. oktoobril kell 6.00 Sakala keskuse juurest.
Täpsem info stuudiumis, 10. oktoobril kell 15.30
gümnaasiumi raamatukogus.
Reisiraha palun maksta Helle kätte.
Passid saab tagasi 15. oktoobri pealelõunal, nii jõuab veel
ka eelvalimistele.

Ingrid

nEKSPERTHINNANGUD XII klassides on sel nädalal!
Palun kõigil õpilastel ja XII klassi õpilasi õpetavatel õpetajatel
sisestada oma arvamus reedeks, 11. oktoobriks.
Skaalade tutvustus ja täpsem teave on infostendil.

Ingrid

nPõhja-Ameerika Ülikoolide Teabekeskus alustab taas
traditsiooniliste grupikonsultatsioonidega
BAKALAUREUSEÕPE USA-s, kuhu on oodatud kõik
huvilised, kes kaaluvad välismaal õppimise võimalust.
Esimene üritus toimub teabekeskuses 8. oktoobril kell
15.30. Osavõtust huvitatutel palume ette teatada.
Täpsem info: http://www.ttu.ee/eac/uudised.htm
Kõik huvilised on teretulnud. Kohtumiseni!

Eha Teder,
Põhja-Ameerika Ülikoolide Teabekeskuse juhataja

Tagasihoidlik teade

14. oktoobril kella 13-15-ni avatud teabeteenistuses värske
puu ja köögivilja ning hoidiste vastuvõtt. Kõik on teretulnud!

Katrin

nGümnaasium

nKunstimaja

nTeabeteenistus

nPõhikool


