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Vanalinna
Hariduskolleegium
SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD
KARIN KANGUR 8.12
HILJA KUNINGAS 12.12
TIIU LÕHMUS 12.12
JAAK JOHANSON 15.12
TERVITUSED TAIZEST
Uusaasta ühispalvusele kogunetakse sel aastal Pariisi. 15 venda
Taize'st koos 25 noore vabatahtlikuga valmistavad seda
kogunemist ette. Ingrid Meister edastas meile vend Matthew
tervitused. 28. novembril:
"Pilgrimage of Trust on Earth"
The good news from Paris is that the welcome in the parishes will
be very warm. Last weekend the brothers met with all parishes
taking part and the number of places offered was higher than
anyone had dared to hope for. We are very thankful to the parishes for that.
Next Sunday is the start of Advent and the New Church Year. In
Taize, it is a very beautiful time and our liturgy reflects the
season.
3. detsembril:
Many thanks for your message and good wishes. Things are very
quiet here at the moment. The few brothers who are left however
do have to do quite a lot of running around! Next week I will
leave for Paris. Glad to hear that your school Advent celebrations
went well. It must be a great joy to see the pupils taking part
actively in the services.
Please pass on my greetings to all at VHK,
God bless,
Br. Matthew

n Vanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00

Vanematekogu 5.12

nVanematekogu liikmetele toimus seminar teemal
Personalitöö planeerimine.
nTäiendati advendikalendrit.
nKlasside väljasõidud:
12.H viibib 17.-18.12 Muhumaal, 5.T Tartus.
n Vanematekogu keelas tee- ja kohvikeetmise
klassides. Alternatiivina pakutakse võimalust kasutada
söökla tagumist ruumi. Täpsemalt räägitakse sellest
iga klassiga eraldi.
Virge

n Kõigile!
nVEELKORD 20. detsembrist
kl 12.00 VHK JÕULUJUMALATEENISTUS Oleviste
kirikus
kl 13.30-15.30 VHK TÖÖTAJATE JÕULULÕUNA
Kloostriaidas.
Traditsiooniliselt valmistab iga osakond tervituseks laulu,
näidendi, balletinumbri, etüüdi jne...
Samal ajal toimub Kloostriaida II korruse saalis
TÖÖTAJATE LASTE PIDU. Mängu ja lusti
korraldavad meie töötajate gümnaasiumisse jõudnud
lapsed.
Et lastepidu paremini korraldada, palun 9.-16.dets jätta
sekretärile järgmised andmed: peole tuleva(te)
lapse/laste nimi ja vanus (võib ka aadressil
aive@colleduc.ee).
19.00 algab Estonia kontserdisaalis kontsert BACHI
JÕULUORATOORIUM
Kõigile töötajatele on VHKlt kingituseks
kontserdipilet. Kuna tegemist on väga hea kontserdiga
ja väga heade esitajatega, on piletid välja müüdud. Siit
palve, palun tulijatel kindlasti registreeruda (kuni
16.dets) majade sekretäride juures, et vabaks jäävad
kohad loovutada soovijate pereliikmetele.
Aive

n Neljapäeval, 12. detsembril kell 14.00 RIIETE
MÜÜK Gümnaasiumis 10 R klassis. Põhiliselt imikute
ja väikelaste riided.

JÕULUMÜÜK TOIMUB SEL LAUPÄEVAL, 14. DETSEMBRIL KELL 11  14 GÜMNAASIUMI HOONES VENE 22.
Müügi TULU kasutame remonditud klassidesse kappide ostmise fondi loomiseks.
MÜÜME jõulukaarte, -ehteid, -kinke; moosi, mahla jmt. kraami.
KOHVIK võileibade ja kodus tehtud hõrgutistega; jõulukookide ja retseptide müük.
Kõik, kes tahavad KAASA LÜÜA ja Jõulumüsteeriumis ei osale  pange nimi kooli või Gümnaasiumi sekretäri juures kirja!
Tööle saavad tulla kõik alates 3. klassist, gümnasistid on ka väga oodatud!
Jõulumüügi jaoks TUUA Vene 22 Majandusosakonda: kooki, kommi, küpsist, mahla, moosi, kaarte, küünlaid, kindaidsokke ja mistahes kingiks või ehteks sobivaid esemeid.
Kunstimaja korraldab jõuluasjade KOOSMEISTERDAMISE 9. detsembril kell 15-18.
LAUPÄEVAL JÕULUMÜÜGIL KOHTUME!

n Gümnaasium

nTeatriharu õpilaste arvestuste toimumisajad Theatrumi

nEKSPERTHINNANGUD
X klasside õpilased!
Palun leidke aega, et sisestada oma arvamus enne
jõuluvaheajale minekut. Kokkuvõte tuleb tõesem, kui
õpetajad ja õpilased oma hinnangud samal ajal annavad.
Andmebaasi sisenemiseks võta palun sekretärilt salasõna
ning juhis andmebaasi sisenemiseks. Samas on ka nende
ainete loetelu, milles hinnangut ootame.
www.colleduc.ee, info, andmebaasid next kuni oma
kasutajanime ja salasõna sistestamiseni, vorm:
eksperthinnangud
Kontrolli, et kirjutad oma nime suure algustähega, tühik
vahel, ning et kõik muud valikud oleksid paigas.
Vali aine ja õpetaja, sisesta arvamus ja lõpetuseks klõpsa
OK
Ingrid

nGÜMNAASIUMISSE TULEB TÄHISTAEVAS!
Neljapäevaks, 12. detsembriks on kutsutud Vanalinna
Gümnaasiumi Tartu Ülikooli teaduskeskuse AHHAA
Starlab planetaarium.. StarLab on kompaktne suruõhu abil
täispuhutav planetaariumitelk, mis mahutab korraga klassi
jagu lapsi (30). Lektori käsutuses on projektsioonisilindrid,
mis võimaldavad projitseerida telgi siseseinale liikuva pildi
ja tutvustada sedakaudu: öist põhjataevast, tähtkujusid Kreeka
mütoloogia alusel, tähistaevast lõunapoolkeral,
ookeanihoovuste seaduspärasid ja bioloogilist rakku.
Päevakord oleks neljapäeval järgmine:
kell 10.00 11. reaalklass - räägitakse bioloogilisest rakust
(sissejuhatus algavasse bioloogiasse), 30 min
kell 11.00 11. humanitaarklass  räägitakse bioloogilisest
rakust (sissejuhatus algavasse bioloogiasse), 30 min
kell 12.00 12. humanitaarklass  tehakse korralik ülevaade
ja kokkuvõte bioloogilisest rakust (väike kordus eksamiks),
30 min
kell 13.00 10. reaalklass - füüsika kursuse raames
kokkuvõtlik ülevaade tähistaevast, 30 min
kell 14.00 11. reaalklass - astronoomia kursuse raames
põhjalikum ülevaade tähistaevast (põhja- ja lõunapoolkeral,
tähtkujud), 45 min.
Üritus oleks ka jätkuks ja lõpetuseks 11.novembril toimunud
reaalainetepäevale.
Üritus on kooskõlastatud kooli juhtkonnaga ja vastavate
aineõpetajatega, kelle tundide ajal loengud toimuvad.
Vastavate tundide aineõpetajad võiks tunni algul minna
planetaariumisse koos õpilastega. Kui jääb vaba ruumi,
võivad kuulama/vaatama minna ka teised huvitatud
õpetajad. Üritus toimub saalis.

n 11. reaalklass on teisipäeval, 10.12 kell 14.45-17.00

Reaalkoolis elektripraktikumis. Kindlastivõtta kaasa
vahetusjalanõud, kohapeal müüakse ka siniseid kilesusse.
Ingrid Tepner
11. reaalklassi füüsikaõpetaja

saalis:
10.klass 13.dets. kell 12.00 lavakõne
11.klass 12.dets. kell 14.00 "Klaasist loomaaed" ja
lavakõne
12.klass 16.dets. kell 14.50 lavakõne

nKULTUURIAJALOO LOENGUD
XI klass
Kolmapäeval, 11. detsembril on teemaks Gootika.
Järelvastamised: kel on tegemata mõni kunstiajaloo töö,
peab need iseseisvalt järele tegema. Infot selle kohta, millised
tööd tegemata ja milline on järelevastamise ülesanne, saab
gümnaasiumi sekretärilt.
Anu Nigesen
III perioodi esimene tund toimub 18. detsembril. See on
muusikaajaloo tund ning teemaks Keskaja muusika ning pillid.
Õpetaja Ülle Heinsalu.
XII klass
Teisipäeval, 10. detsembril on hindamistund
muusikaajaloos.
17. detsembril läheme kunstiajaloo tunni ajal muusumisse.
Täpsem info järgmine nädal.

n 11.detsembril alates kella 10:00-st ootab kooli arst
profülaktilisele läbivaatusele XII humanitaarklassi (2-3
õpilast korraga).

n Muusikamaja
nMUUSIKAMAJAS 7.-16.dets Muusikakooli arvestused.
Saali tunniplaan ei kehti! (Põhikoorid toimuvad)
13. dets. kl 15-16.30 IX klassi lavakõne lahtine tund
Muusikamajas (Tõnis Rätsep)

nMIIKAELI POISTEKOOR (IV-XIIkl) alustab liturgilise

draama proovidega (etendus VHK uueaasta peol 11.jaan kl
18.00 Mihkli kirikus)
16.dets kl 11.00-13.00 peegelsaalis
17.dets kl 12.00-14.30 Kloostriaida II korrusel
18.dets kl 11.00-13.00 peegelsaalis
19.dets kl 12.00-14.00 peegelsaalis
Proove viib läbi Poolast spetsiaalselt selleks siia kutsutud
vanamuusika ansambli "Bornus Consort" solist Robert
Pozarski.
Loodetavasti pole õppetöö viimasel koolinädalal enam nii
intensiivne, et proovides osalemise läbi kannataks poiste
õppeedukus ja veerandihinded. Võimaldades poistel teha
proove osaliselt õppetööst, jääks ka neile koolivaheajal
aega puhkuseks.

nFOLKLOORI HINDEST (I-Vkl )
Sel veerandil tuleb I-V klassi tunnistusele kanda ka
folklooritunni hinne (arvestus).
Aive Sarapuu

n Muusikakool
MUUSIKAKOOLI TALVISED ARVESTUSED:
10.dets
11.dets
12.dets
13.dets

kl.9.00-15.00
kl. 10.00-12.00
kl. 9.00-16.00
kl. 9.30-12.00
kl 13.00-15.00
14.dets kl.10.00-15.00

puhkpill ja löökpill
kitarr
klaver
kannel
klavessiin, orel, laul
keelpill (7.kl, vaheaste,
gümnaasium)

n Kroonikat
nHUMANITAARAINETE PÄEV
GÜMNAASIUMIS
Järjekordne 25. november kahas humanitaarainete
päevaga on seljataga. Olekski viimane aeg teha põgus
tagasivaade möödunule.
Gümnaasiumis humaniseeriti mälumängus,
kunstis, inglise keeles, raamatukogu infosärus, tehti
teatrit, muusikat ja kõnet.
Reaalsed numbrid kõnelevad üld- ja lõplikust
järjestusest järgmist:
1. koht 11.hum, 183 punkti (aplaus ja potililled!)
2. koht 12.hum, 173 punkti
3. koht 12.reaal, 170 punkti
4. koht 10.hum, 167 punkti
5. koht 11.reaal, 163 punkti
6. koht 10.reaal, 154,5 punkti
Tundub, et gümnaasiumis jäädi eelpoolmainitud
päevaga rahule. Teema  Muster, märk ja sümbol
pakkus piisavalt võimalusi laveerimiseks ja
intrigeerimisekski. Arvamusi päeva kohta kogunes
palju, olgu allpool toodud vaid mõned üksikud:
Halba nagu ei oskakski öelda.
Mälumängus olid imelikud küsimused. Tuulelipu
aastaarvu küsimus näiteks. Küsimused oleksid võinud olla
huvitavamad, päevakohasemad.
Teatri- ja kunstiharu ei tohiks teatrit ja kunsti teha.
Vastupidi, võiks, sest tähtis on ka tulemus, mitte mingi
suvaline mökerdis. Las inimene võistleb, kus tahab, peaasi
et ta tunneb sellest rõõmu, mida teeb.
Loengute puhul oli mõttetu, et poisid pidid olema ühes, aga
tüdrukud teises loengus. Kas see oli kuidagi märkidega
seotud?
Kõiki inimesi polnud alati kohal. Proportsioonid olid paigast
ära. Mõned võistkonnad koosnesid kuuest-seitsmest
inimesest ja mõned vaid kolmest.
Koolihümn oli ilus. Kõige toredam oli päeva lõpetamine

Muusikamajas, kus kõik see rahvas kokku sai..
Viimane seisukoht sai välja öeldud eriti mitmel
häälel. Siinkohal ühinekski sellega. Suured-suured
tänud kõikidele, kes selle päeva toredaks tegid ning
seejuures ka ise rõõmu tundsid.
Neeme
nHUMANITAARAINETE PÄEV PÕHIKOOLIS
25. novembril toimus meie koolis humanitaarainete
päev, kus peeti huvitavaid loenguid ja võistlusi.
Võistlused sisaldasid orienteerumist, muusikat,
infosäru, teatrit, loomingut, kunsti ja mälumängu.
Siinkohal 7. klassi tüdrukute ja poiste arvamusi
võistlustest:
orienteerumine - küsimused olid teemakohased, saime
vanalinnast veelgi rohkem teada
muusika - õppisime palju huvitavat filmimuusika kohta,
saime ise luua muusikalise pala
infosäru (teadmiseks, et see toimus raamatukogus ja seisnes
raamatutest küsimustele vastuste otsimises) - hästi
korraldatud, arvamus kaldub ainult positiivse poole
teater - väga head teemad, asjatundlik juhendus,
huvitavad etteasted
looming - vaheldusrikas, arendas inglise keele oskust
kunst - saime teada huvitavat sümbolite tähenduste kohta,
põnev oli vaadata ühistööna valminud lõpplahendust
mälumäng - küsimused olid sobiva raskusega, piisava
varieeruvusega - seal oli nii tähelepanu-, nipi- kui ka
mäluga seotud ülesandeid
Loenguid pidasid vastavalt poistele Jüri Kuuskemaa
ja tüdrukutele Anne Metsis, kes pajatas meile
erinevate ajastute moest ja moeloojatest. Tema
esitatud pildid köitsid tähelepanu ja kõik kuulajad
said teada midagi huvitavat.
Sel aastal leidis igaüks endale võistlustel teema, mis
just talle sobis ja meeldis.
Sooviksin tänada õpetajaid, kes võimaldasid selle
toreda päeva teoks teha ja abistasid meid igati!
Keir Orav, 7. T klass
LÕPLIK PAREMUSJÄRJESTUS:
Noorem aste
Vanem aste
1. koht - 5.T
1. koht - 9.P
2. koht - 6.T
2. koht - 7.T
3. koht - 6.P
3. koht - 8.P
4. koht - 5.P
4. koht - 8.T
5. koht - 9.T
6. koht - 7.P

n KONTSERDIMULJEID
Esmaspäeval, 2.detsembril toimus Muusikamajas Elo
Toodo ja Robert Jürjenthali õpilaste kontsert,
sissepääsuks pileti asemel midagi näksimist.
...Kui teistes koolides kangastub sõnaga "kontsert" silme
ette pilt tüdrukukesest,kes värisevail põlvil haudvaikuses
kõrgele lavale sammub ja vapralt esinemishirmu trotsides
oma laulukese ette vuristab, siis meie kooli kontserditel on
õhkkond hoopis teine - kaminatule praksudes vaatad, kuidas
akna taga tuiskab lund ja kuulad, kuidas noored ja
andekad tulevased lauljad ja kitarrimängijad oma
lugudega mõnusa meeleolu loovad. Ükski hääl ei värise
ega sõrm ei eksi.
Oli neid,kes juba ammu "Vabalavalt" ja mujalt teadatuntud

ja samas oli tore näha, et ka noorematest klassidest on
neile tublit järelkasvu oodata! (Pilte nii noortest kui ka
vanematest tegijatest võib leida kooli koduleheküljelt
www.colleduc.ee).
Tunnike kontserti möödus kiiresti ja meeleolukalt; muusika
oli nii hea, et esinemine venis oodatust ligi veerand tundi
pikemaks, aga asi oli seda väärt ning kui pärast
Muusikamaja salongis piparkookide, keekside ja küpsistega
maiustamist sammud kodu poole seadsime, oli süda mõnusalt
soe ja tuju hea.
...Et ainult jätkuks seda laulurõõmu, soojust ja muusikat
meie Muusikamajja!!!
Roberta Laas

