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n Vanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00

Vanematekogu 24. oktoobril

nKinnitati kappide kasutamise protseduurireeglid
nArvutid osakondades. Tanielile edastati osakondade

Vanalinna
Hariduskolleegium
SÜNNIPÄEVAD:
ANU NIGESEN 13.11
ÕIE SARV 15.11
ROMET VARTS 14.11
KADRI HUNT 15.11
Pühapäeval oli isadepäev. Olgu selle meenutuseks mõned
õpetaja Krista õpilaste mõtted isadest ja vanaisadest
♦ Isa peab olema rõõmsameelne ning töökas. Kindlasti ei tohi ta murda
lapsele antud lubadusi. (Engeli)
♦ Laupäeval käime isaga koos uisutamas. Ta oskab seda kõvasti paremini
kui mina. Õhtul kodus hakkame issiga hantleid tõstma ja hüppama. See
on väga lõbus. (Margaret)
♦ Kõige tähtsam isa ja poja vahel on soe sõprus. Kui isa ja poeg teavad
teineteise nõrku ja tugevaid külgi ja kui nad arvestavad teineteisega ja
hoolivad üksteisest, siis pole kahtlustki, et pojast kasvab korralik ja elutark
mees. (Joonas)
♦ Ma ei usu, et minust saaks just see unelmate isa. Aga ma üritaksin
ikka. Ma loodan, et mul oleks just poiss. Ma üritaksin temaga võimalikult
palju tegeleda, jagada temaga oma huvisid: näiteks jalgpall, lemmikbändid.
(Sander)
♦ Minu vanaisa on suur saunasõber. Ta on nakatanud tervet meie
hiiglaslikku suguvõsa saunapisikuga.
Mulle meeldib väga tähti vaadata. Just vanaisa õpetas mulle selgeks tähtede
nimed ja vankrite asukohad. (Jaan)
♦ Minu isa on väga sportlik inimene. Tema lemmikspordialaks on
suusatamine, aga mitte ainult. Arvatavasti loodab ta, et minust ja minu
vennast saavad tema koopiad. (Sven)
♦ Iga isa on oma poja jaoks eriline. Isa on see, kelle eeskujul kasvavad
tema lapsed. Kui minust saab isa, siis õpetaksin oma lastele asju, mida
koolis ei õpetata. Näiteks, kuidas puuriita laduda, muru niita, torusid
parandada. (Kaspar)
♦ Mulle meeldib koos vanaisaga midagi ette võtta. Näiteks õhtuti koos
ristsõnu lahendada. Kui mul oli eelmisel kevadel viiulieksam, siis tahtsin
õpetajale midagi kinkida. Koos vanaisaga tegime väikese viiulimaketi, mis
ei olnud eriti pärispilli moodi, aga see-eest ilus. (Geirit)
♦ Ma sündisin pühapäevasel päeval ja siis oli isadepäev. Mina olin isale
parim isadepäeva kink, mis ta kunagi saanud oli. (Marit)
♦ Minu isa on hea kokk. Ta oskab meile isegi hiina rooga küpsetada. Ta
ütleb alati, et süüa saab tunni aja pärast, kuid me ei pea kunagi nii kaua
ootama. Ta on meilegi kokakunsti selgeks õpetanud. Nüüd võime koos
süüa teha. (Ann-Alice)

ar vutite vajadused, et selgitada välja suurimad
kitsaskohad. Edasi arutatakse 7.11. Vanematekogus.
nMihkli Gildi meistritele anti kujundada Muusikamaja ja teiste osakondade kingituste keraamikavormid.
Jõulude lähenedes ka jõulukingituste vormid.
Vanematekogu 7. novembril

nVaadati üle mardipäevaga seonduvte ürituste kavad.
nTaniel esitas täpsema kava uute arvutite paigutuse
kohta osakondadesse.

nJõulukaunistused.

1) Põhikooli õpilased kaunistavad oma klassiruumid
ise klassijuhataja ja kunstiõpetaja juhendamisel.
NB! Neljapäeval, 21.11 kell 15.30 selleteemaline
STUUDIUM klassijuhatajatele ja kunstiõpetajatele.
2) advendikujundus üldruumides peaks valmima
6.detsembriks.
nPraktikandid.
Momendil on majas kokku 8 praktikanti: 4 eesti keele
(juhendajad Krista Nõmmik, Eha Liiv, Igor Kaasik), 1
ajaloo (juhendaja Mare Räis) ja 3 kunstiõpetajat
(juhendajad Sirje Rohtla ja Külliki Tõnisson).
n Klassiüritused.
1) Lubada 11. novembril 5. ja 6. poiste klassid Tartusse
ekskursioonile.
2) Lubada korraldada 20. novembril 5. klasside
klassiõhtu peeglisaalis (vastutavad Krista Nõmmik ja
Igor Kaasik).
NB! Palve õpetajatele!
Kooskõlastage planeeritav väljasõit kooli juhtkonnaga!
n Arutlusel olid mitmed pisiküsimused seoses
lähenevate jõuludega.
n Otsustati lubada korraldada neljapäeviti
gümnaasiumi filmiklubi üritusi. Korraldajad peaks
panema teated ka Teatajassse ning stendidele.
Vanematekogu soovitab kuulata ka asjatundjate
kommentaare filmidele.
nVanematekogu kiidab 11.R klassi oma klassiruumi
korrashoiu eest.
Virge

ÕNNITLEME

* MARGIT TOOMI, kellel sündis 25. oktoobril poeg!
* II T klassi õpilasi, kes saavutasid häid tulemusi ÜRO
Rahvastikufondi korraldatud plakatikonkursil!
MAGDALEENA MAASIK I koht (preemia 700.-)
MONA MIKKIN eriauhind
Magdaleena töö saadetakse ÜRO peakorterisse New Yorki.
Konkursil osalenud töid saab näha alates 11. novembrist Kullo
galeriis. Võitnud töödest lubati teha koopiad.

n Pedagoogium

n Muusikakool

Arvutiõppest
Koolivaheajal peetud arvutikursusel jäi kõlama mõte, et
edaspidigi on tarvilik olemasolevaid oskusi täiendada.
Konsultatsiooni vormis korraldatav kursus on seda
õigustatum, mida selgemalt kursusele tulija oma soovid
kursuse läbiviijale esitab. Oskajamad aitavad küll töö käigus
pidevalt, aga kui tekib vajadus tõsisema õppe järele, palun
kohe teada anda.
TIIGRIHÜPPE Tallinna KOOLITUURI raames
korraldatavad kursused valmistavad õpetajaid ette selleks,
et õppetundides arvutid kasutuses oleksid, paraneks
ainetevaheline integratsioon, kasutataks senisest enam
projektõpet. Heatasemelisi kursusi, millelt saab ka tunnistuse
kursuse läbimise kohta, korraldatakse Tallinna õpetajatele
tasuta seni, kuni on osavõtjaid. Haridusameti teatel
suunatakse need kursused hiljem Eesti teistesse
piirkondadesse.
Kasutagem võimalusi!
Ingrid

Muusikakooli kontserdid toimuvad 14. novembril kell
16.00 ja 17.00 Muusikamajas

n Gümnaasium
KULTUURIAJALOO LOENGUD
XI klass
Kolmapäeval, 13. novembril toimub kunstiajaloo tund,
teemaks Vana-Rooma kunst. Teise tunni lõpul teeme
tunnikontrolli (Kreeta-Mükeene, Vana-Kreeka ja VanaRooma kultuur).
Kolmapäeval, 20. novembril toimub kunstiajaloo tund,
teemaks varakristlik kunst.
Need, kel esimene töö tegemata (olenemata põhjusest),
teevad iseseisva kirjaliku töö. Juhendi selle kohta saate
gümnaasiumi sekretärilt.
XII klass
Teisipäeval, 12. novembril ja 19. novembril toimuvad
muusikaajaloo tunnid. Teemaks XX sajandi muusika.
Anu Nigesen

n Kool

nEsmaspäeval, 11.11 toimuvad kino ühiskülastused.

Põhikooli õpilased (5.-9.), kes ei lähe kinno, kogunevad 12.00
muusikamajja. Kell 14.00 läheb koolipäev edasi
NB! muutunud on ka söögivahetundide ajad!
Gümnaasiumiõpilaste seanss algab kell 14.25 (pärast kino
tunde enam ei toimu), need kes kinno ei lähe, kogunevad
kell 14.00 auditooriumisse.
n 14. ja 15. novembril on koolis fotograaf, kes teeb
klassipilte.
Klassijuhatajatel registreerida oma klassi pildi tegemise aeg.
Süsteem on sama, mis eelmisel aastal.
n Neljapäeval, 14. novembril kell 15.30 STUUDIUM
algklasside klassijuhatajatele.
n18. novembril toimuvad klassijuhatajatunnid.
nTänan kõiki, kes aitasid nõu ja jõuga mardipäeva üritusi
korraldada!
Alar

n Kunstimaja
11.- 16. novembril Kunstimaja Galeriis näitus
9. P RAAMATUD JA KÜÜNLAALUSED

n Kehakultuuri õppediivan
Sügisesel koolivaheajal osalesid VHK õpetajad Viljandis
EKSLi (Eesti Koolispordi Liit) koolide segavõistkondade
korvpalliturniiril. Meie mängisime 2. liigas, kus võistkonnad
olid jaotatud nelja neljaliikmelisse alagruppi.
Alagrupimängudes alistasime Järvakandi G 46:39 ja Valga
PK 41:38. Kaotus tuli aga vastu võtta Räpina ÜG-lt 28:31.
Kuna alagrupis saavutasime teise koha, mängisime edasi
kohamänge 5.-8. kohani, kus võitsime Haapsalu G 60:36
ja ka Rakvere Reaalgümnaasiumi. 54:27 ning saavutasime
kokkuvõttes 5. koha.
Võistkonda kuulusid: Anu Aero, Aili Asu, Agnes LiivakLiivat, Irja Tuus, Indrek Drell, Aivar Saar, Alar Saar ja
Urmo Uiboleht.
Aivar

n Meeldetuletus

Petlemma lastele saab tuua sooje lasteriideid, eelkõige
kudumeid, tekke jne. veel ka sellel nädalal gümnaasiumi
valvelauda.
Kui Teatajat nr. 209 enam käepärast pole, siis meenutan
Caritase üleskutset aidata sõjaolude tõttu puuduse all
kannatavaid Petlemma lapsi. Alajahtumise tõttu satuvad igas
vanuses lapsed Petlemma Beebihaiglasse. Haigla abistab
põhiliselt kuni 12-aastaseid, aga vajadusel ka vanemaid lapsi.
Meiepoolsed tervitused lähevad Caritase Eesti liikmete
kaudu teele teisipäeva, 19. novembri hommikul.
Ingrid

n Erakuulutus
Oleme seitse 2-kuulist hundikoera-laika tõugu kutsikat
ja ootame pikisilmi armastavat ning hoolivat peremeest!
Meid on nii poisse kui tüdrukuid ja tänu oma uhkele
kasukale võime vabalt elada ka õues!
Tuleksime päris muidu. Ootame Sind, kohtumiseni!!!
Küsi rohkem Stinalt keraamikast, tel 6 996 153

n Theatrum
11. kl. 20.00 Kiilaspäine lauljanna
E. Ionesco näidendi on lavastanud ja kujundanud Marius
Peterson. Osades: Eva Eensaar, Maria Peterson, Anneli
Tuulik, Andri Luup, Marius Peterson, Kristo Toots.
15. kl. 20.00 Merimees
16. kl. 20.00 Merimees

n Gümnaasiumi filmiklubi
Neljapäeval, 14.novembril kell 17.00 film "AMELIE"

