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Vanematekogus 16. jaanuaril

Vanalinna
Hariduskolleegium

nLahtiste uste päevad toimuvad järgnevalt:

SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

REET OOLUP 20.01
TÕNIS KUURME 22.01
ANU AERO 23.01
ELO TOODO-JAKOBS 23.01
TIINA TURP 24.01
URVE KÜLV 25.01
GALINA JELISEJENKOVA 25.01


n Kinnitati Humanitaarainete ja kadripäeva
protseduurireeglid.

26.veebruaril algkoolis,
27.veebruaril põhikoolis,
28.veebruaril gümnaasiumis.

nFotoarhiiv. Kuna koolis toimub palju jäädvustamist

vajavaid üritusi, on plaanis korrastada ja täiendada
kooli fotoarhiivi. Konkreetsem arutelu on järgmises
Vanematekogus.
nPlaanis on luua vilistlaste andmebaas, et säiliks
edaspidigi side kooli lõpetanutega.
Virge

Õnnitleme õpetaja SIRJE
ROHTLAT, kellele anti õpetajametoodiku ametijärk!

MÕTTEID AUGUSTIST JA TUULEST
14. jaanuaril tähistati Muusikamajas viiendat aastat August
Pulsti sünnipäeva

n Kroonikat

Kündja on see, kellel sahk peos, hobune ees ja vagu järel, ja
mitte see, kes ütleb - ma võin künda.
Need August Pulsti sõnad, mis ära toodud tema sünnipäevale
pühendatud õhtu kavalehel, iseloomustavad hästi nii Pulsti ennast
kui selle viieaastase traditsiooni algatajat ja vedajat Tuulet. Ja vagu
nende mõlema järel on vägev.
August oli selline imelik mees, kes mängis pilli, laulis, maalis, kirjutas
näidendeid, tegi veini, ajas Eesti asja... Tuule on ka imelik.
Normaaaaalne inimene ju ei julgeks öelda puupüsti täis saali ees
rahulikult, et tõuske nüüd püsti ja laulame Vana mehe laulu. Kusjuures
kõik tõusevadki, ja laulavad kogu hingest. Külmal jaanuariõhtul läbi
tuisu Muusikamajja rühkinud seltskond on nagu endisaegse
külakogukonna läbilõige, põlvepikkustest poisikestest 96-aastase Linda
Viidinguni. Kõigil mingi eriline terve mõistuse sära silmis. August
Pulsti tundnud vanaproua Viiding ütles, et kui praegu kasvaks üles
Pulsti-suguseid noori, oleks Eestil veel lootust. Pärastpoole pääsuks
kaasatoodud hõrgutisi põske pistes enda ümber rõõmsaid inimesi
vaadates (loe kõrvalveerust noore inimese muljeid!) tundus mulle üle
hulga aja tõesti, et ... veel pole kadund kõik.
Mõtlesin oma heietuse lõpetada hüüdega, et igal pilliosakonnal, igal
rakukesel VHK-s võiks olla oma Tuule. Kuid järele mõeldes - küllap
neid on kah. Aga iga inimene, kes on omal nahal proovinud mingi
asja korraldamist, teab, et kui sa pole just eriandekas teiste inimeste
tööle panemise alal, siis tuleb sul kuni nööpnõelte leidmiseni kõike ise
teha. Ja see väsitab lõpuks kohutavalt ära. Nii et ma kutsun parem
üles toetama ja aitama kõiki, kes midagi viitsivad algatada ja
korraldada! Ja pärast tänama. Seda siinkohal teengi: AITÜMA,
TUULE!
Tiina

Kõik Tuule korraldatud üritused on alati väga mõnusad,
nagu ka see. Õhkond on alati täis sõbralikkust, rõõmsat
meelt, teotahet. Ma pole kahjuks eelnevatel aastatel August
Pulsti sünniaastapäevadel käinud ega oska seetõttu kuigivõrd
võrrelda. Aga ega ei ole tarvis ka.
Selle aasta mälestuskontserdi kulminatsiooniks oli Pulsti
näidend Kogukona kohtumees, mille Tuule ise lavastas.
Kõiki osi mängisid kandleringis endale kandle teinud.
Näidend oli täitsa lahe. Enne ja pärast oli veel pilli- ja
laululugusid ning lõpuks ka veel väikesed suupistelauad.
Mina lahkusin ilmselt valel ajal - just hakkas pihta tantsu
vihtumine, mis ilmselt veel mitu tundi kestis.
August Pulst oli üks Eesti rahvakultuuri suurkujusid. Tema
kohta informatsiooni otsides ei leidnud ma pea et midagi.
Pean põhinema Tuulelt teada saadul. Tema abiga on asutatud
mitmeid muuseume, nagu Rocca al Mare Vabaõhumuuseum, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum, Tori muuseum
jt. Ta kirjutas näidendeid, kogus vanavara, oli veinimeister...
Ta mängis kannelt ning ringreisidelt kogutud annetustega
asutas fonde, kuhu muuseumide jaoks raha koguti.
Selleaastane üritus erines teistest ilmselt veel seetõttu, et koguti
raha Rait Pihlapi hiljuti tules hävinud kandletöökoja
taastamiseks. See oli ainus kandlekoda, kust veel praegu
kandleid osta sai ning see oleks tarvis kiiremas korras
taastada.*
Ave Habakuk

AUGUST PULST - 114

* Hansapanga arve nr 11 04 73 44 88 Rait Pihlap
Vaata ka www.hot.ee/augustpulst/

n Põhikool

n Muusikakool

n Põhikoolis

23. jaanuaril kell 17.00 toimub Muusikamajas
Muusikakooli kontsert ettevalmistusklassidele

on edukalt käivitunud uus
korrapidamissüsteem, mis esimese nädala põhjal tundub
end igati õigustavat. Suur tänu kõigile õpetajatele.

n Väike meeldetuletus: põhikoolis on koolivorm
kohustuslik!

n Ootame väga aine-, klassijuhataja ja programmide

tööplaane!

nSoovime, et selle aasta OMALOOMINGUKONKURSIST

võtaks senisest rohkem osa meie andekad 7.-9. klasside
õpilased!

n Gümnaasium
Teisipäeval, 21.01 on 11. reaalklass Energiakeskuses (Põhja
pst.29). Tunnid lähevad kirja füüsika praktikumidena: 1,5
tundi ekskursioon giidi juhatusel ja seletustega
Energiakeskuse kolmel korrusel, kus võib kõike ise järele
proovida, + 0,5 tundi interaktiivne näitus \"Põhjatähed\".
Pilet 40 krooni - raha palun varem ära tuua.
11. reaalklassi füüsikaõpetaja Ingrid Tepner

n Raamatukogu
UUDISKIRJANDUS GÜMNAASIUMI RAAMATUKOGUS
Ajalugu
Hobsbawm, E. J. Äärmuste ajastu
Keegan, J. Esimene maailmasõda
McIntosh, J. Tsivilisatsioonid
Newark, T. Murrangulised lahingud
Vahtre, S. Muinasaja loojangust omariikluse läveni
Videod : Eesti lähimineviku okupatsioonid
Kunst
Carr-Gomn, S. Kunstisümbolid
Cosgrave, B. Rõivas ja mood
Plazy, G. Kunstiajalugu kujundites
Uiga, S. Inimene värvilises maailmas
Videod: TV sari Pildi ees ja pildi sees
Täiendust on saanud Eesti Mõtteloo sari.
Ilukirjandusest saabusid raamatukokku Paulo Coelho
Alkeemik, Veronika otsustab surra ning Palverännak
NB! Me ei väsi meelde tuletamast, et raamatute laenutamine
toimub gümnaasiumi raamatukogus lugejakaardi alusel.
X , XI ja XII klassi õpilaste ja gümnaasiumi õpetajate kaardid
ootavad omanikke. Kaarte on võimalik juurde tellida
raamatukogust.. Hind endiselt 30.Väsimatud Karin ja Katrin

n Kunstimaja
nÕpetajad, gümnasistid ja põhikooli vanemate klasside
õpilased!
Väino Niitvägi metallitöö ateljees on vabu kohti. Tunnid
toimuvad kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 16.00.
nAlgklassiõpilastele!
Reedel kell 14.00 alustab tööd õpetaja Indrek Roosi
puutööring. Olete oodatud osalema!

VII VHK OMALOOMINGUKONKURSS
FANTAASIATEEMA KUNSTIS:
Kõik on kokku unenägu
KIRJANDUSES:
Täna ma jutustan sellise loo...
OODATUD on ka
tööd vabal teemal
LOOMINGU ESITAMISE TÄHTAEG on 7. veebruar
(hilinejatel 10. veebruar)
PALUME TÖÖD TUUA:
Kunst, käsitöö ja kodundus - Kunstimaja
õpetajate tuppa
Helilooming ja muusikapalad Muusikakooli õpetajate tuppa
Kirjandus (luule, jutud, raamatud) Põhikooli õpetajate tuppa,
algkoolis klassijuhatajale
Näidendid, tantsud, etüüdid jms. Muusikamajja (kirjalikult sisu kokkuvõte,
osalejad, kava pikkus)
OMALOOMINGULISTE MUUSIKAPALADE JA
LAVAKAVADE ESITAMINE
toimub Vanalinna Muusikamajas
14. veebruaril kl 14.00
VALITUD TÖÖDEST
näitus Ühispanga Galeriis
KIRJANDUSTÖÖDE PAREMIK
avaldatakse VHK almanahhis Loomeleiud 2003
SEL AASTAL ANTAKSE VÄLJA KA
eriauhind kõige loomingulisemale klassile
(arvestatakse klassi osavõttu ja tulemusi, eraldi
hinnatakse algkooli, põhikooli ja gümnaasiumi)

n Erakuulutus

PEAPREEMIATE KÄTTEANDMINE
21. veebruaril kl. 12.00 Eesti Vabariigi
aastapäeva aktusel Vene Draamateatris

Kes soovib osta ilusaid punaseid suuski 170 cm, hinnaga
240 krooni, pöörduda Anu Johansoni poole!

ERIPREEMIATE KÄTTEANDMINE
3. märtsi kogunemistel

