Teataja
nr.
220
3. 02. 2003

n Vanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00

Vanematekogu 30.01
nÕde Mary 80. sünnipäev

Vanalinna
Hariduskolleegium
SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:
KARIN RANNAMETS 3. 02
RISTO PAJU 4. 02


2. veebruar oli KÜÜNLAPÄEV
ehk KÜÜNLAMAARJAPÄEV
ehk KRISTUSE TEMPLISSE TOOMISE
PÜHA.
Legendi järgi viis Maarja sel päeval oma
vastsündinud poja templisse. Kui ta oli üle
läve astunud, hakkasid seal kõik küünlad
iseenesest põlema. See päev räägib meile
pühadusest. Kui tihti tänapäeva asine
inimene laseb enesesse pühalikkust?


KAKS NÄDALAT TALLINNA VANALINNA
HARIDUSKOLLEEGIUMIS
Juba ammu olen tahtnud proovida õppida eesti koolis ja siis,
kui mu õpetaja ütles, et on selline võimalus, sain aru, et ei või
seda käest lasta.
Tulin siia õppima 16. jaanuaril ning ei osanud ette kujutadagi,
mis mind siin ees ootab. Aga tüdrukud ja õpetajad võtsid mind
vastu väga hästi ja proovisid igati aidata. Muidugi mul oli
natuke raskem kui teistel, aga arvan, et sain enamasti hakkama.
Ma igatsesin oma kooli, ent nüüd on mul sõbrad ka, siin ja mul
on väga kurb neist lahkuda.
Lõpus aga tahaks öelda teile kõikidele suur aitäh, et andsite mulle
võimalust laiendada oma silmaringi, praktiseerida eesti keelt
ja üldse proovida õppida koos teiega.
Jelena Abdulina
53.Keskkooli 9. klass
PS. Teataja toimetaja pole kirja korrigeerinud!

21.veebruaril õnnitlevad peegelsaalis õde Maryt
õpilased.
22. veebruaril toimub kell 10-13.00 auditooriumis
konverents Total Immersion Method
14.00-17.30 toimub Muusikamajas sünnipäevapidu.
Täpsemalt järgmises Teatajas

n Vanematekogu tänab ja kiidab vene keele päeva
korraldajaid ja osalejaid tehtud töö eest. Ilus sündmus
oli!

nKodulehekülg ja andmebaas
Momendil on uuendamisel meie kodulehekülg, mis
peaks valmima märtsi lõpuks.
Osakondade juhatajatega arutati ka sisulist külge, mis
puudutab õpilaste arvu ja nimekirju andmebaasis.

nTaize reis otsustati korraldada 14.-25.märtsil.
nOtsiti võimalusi Gümnaasiumi puhveti lahtioleku

aja pikendamiseks.

n Praktikandid. Meie majas viibivad sel nädal
eripedagoogika ja kunstimaja praktikandid.

nMEELDETULETUS! Kõik praktikandid, küsitlused,
uuringud, intervjuud jm kooliga seotud tegevused tuleb
eelnevalt kooskõlastada osakonnajuhataja kaudu
Vanematekogus.
Virge

n Taizé
TAIZÉ reis toimub sellel aastal 14.- 25. märtsil.
Sõidetakse Skandinaavia kaudu. Rühma juhib Katrin
Raie, iga vastutava õpetaja kohta saab kaasa 10- 12
noort. Reisile ootame noori, kes soovivad veeta nädala
kloostri askeetlikus noortelaagris, et tutvuda kristliku
õpetusega ja mõttekaaslastega teistest riikidest. Laagris
tuleb austada selle reegleid ja elukorraldust.
Esialgne eelarve on koostamisel. Reisi tutvustamine
ja registreerimine klassides alates 10. veebruarist.

TÄHELEPANU!
KUNA

ÕPILASTEL ON VAJADUS JA SOOV KOOLIS

KAUEM OLLA , LEIDSIME VÕIMALUSE HOIDA

GÜMNAASIUMI PUHVET AVATUD KELLA 18.00-NI.

SEAL

SAAB OMAVAHEL SUHELDA JA NII JÄÄB

RAAMATUKOGU VAIKSEKS ÕPPIMISE KOHAKS.

n Gümnaasium

n Muusikakool

n10. veebruaril on GÜMNAASIUMI KOGUNEMINE
11. ja 12. klassi õpilastele. Juttu tuleb abiturientide ballist.
On ka külaline - Anne Parksepp.

nEsmaspäeval, 3. veebruaril kell 16.30 toimub TELLODE

nVabandan kõigi filmiklubiliste ees, et neljapäevane üritus

TEHNILINE ARVESTUS muusikakoolis
nNeljapäeval, 6. veebruaril kell 17.00 MUUSIKAKOOLI
ÕPILASTE KONTSERT Muusikamajas

nii läks nagu ta läks.

Alar

n Põhikool
Esmaspäeval, 3. veebruaril toimuvad põhikoolis
KOGUNEMISED järgnevalt:

• algkoolile tuleb külla lasteteater Trumm.. Peegelsaalis
etendatakse näidendit SASIPEA algusega kell 11.00.

• 8. ja 9. klass kogunevad kell 12.00 auditoorimis
• 5.-7. klassides toimub klassijuhatajatund
Alar

Lp. LAPSEVANEMAD
JA VHK GÜMNAASIUMI KÜLALISED
Palume gümnaasiumi majja sisenemisel end
valvelauas esitleda. Nii kaitseme end
pahatahtlike inimeste eest.

n Kaotatud - leitud
n2 nädalat tagasi KAOTATUD pisike rist (6 cm pikk, 2
cm lai, hõbedaste äärtega, tagumine osa puust) Jeesuse
figuuriga.
Leidjal palun tuua Põhikooli õpetajate tuppa sekretäri kätte.
n LEITUD võtmehoidja-kaelapael (sinist värvi, peale
kirjutatud SUPER) 3 võtmega.
Kätte saab Põhikooli õpetajate toast.

n Theatrum
Paljud on kuulnud, kuidas lauldakse...
Paljud on näinud, kuidas lauldakse...
Aga vähesed (um. 800 inimest) on näinud ja kuulnud,
kuidas teeb seda KIILASPÄINE LAULJANNA.
Hooaja viimased mängukorrad veebruaris:
N 06., R 07., K 12., N 13., K 26., N 27., R 28.
Etendused toimuvad THEATRUMi saalis kl. 20.00
Kestus: 1 tund ja 15 minutit
Lavastusel on ka oma ametlik kodulehekülg:
http://www.theatrum.ee/ionesco
Seal on tekste, pilte ja helindeid.
Samuti on seal käimas piletimäng!

n Kehakultuuri õppediivan
nKORVPALL
VHK gümnaasiumi noormehed osalesid Tallinna
koolinoorte korvpallimeistrivõistluste 2. liiga
poolfinaalturniiril. Alagrupi võidust ja pääsust
finaalturniirile jäi lahutama neli punkti...
Kõigepealt oli olemas juba võit alagrupimängudest Liivalaia
G üle 69:67. Poolfinaalturniiril kaotati esmalt Westholmile
73:75. Seejärel võideti Inglise kolledþit 65:46 ja Tallinna
37.kk 69:59. Enne viimast mängu oli olukord, kus võit
Lilleküla G üle taganuks poolfinaalgrupi võidu ja pääsu
finaalturniirile, kuid mäng kaotati 59:62. Nüüd oli meil
Lillekülaga ühepalju punkte, kuid võit omavahelises mängus
tõi teise koha ja pääsu finaalturniirile siiski neile. VHK
võistkonnas mängisid Tõnis Lill, Madis Sisask, Kaspar
Kull, Riivo Naurits, Sten Kapten, Martin Lääne, Reijo
Spatar, Andre Tälli, Tanel Tälli, Rimo Hunt.

nUJUMINE
29. jaanuaril osalesid VHK noormehed Kesklinna koolide
10x50 m teateujumise meistrivõistlustel.Üheksa osalenud
kooli hulgas saavutati üheksas koht ajaga 6.00,24. Kuid
paljud Kesklinna koolid on sellel alal kogu linnas paremate
hulgas ja võistkonna parema komplekteerimise korral (loe:
ei teadnud kõigi võimeid) oleksime viimasest kohast
pääsenud. Samas on ju osavõtt võidust siiski tähtsam.. Kooli
eest ujusid: Andre Tälli, Juss Haasma, Janno Viiklepp,
Viljar Sinimeri, Tanel Tälli, Reijo Spatar, Haiko Kilkson,
Sander Riis, Kristopher Luigend ja Karli Kütaru.

nKOMBINEERITUD TEATEVÕISTLUS
Reedel osalesid VHK 3.-5. klassid Kesklinna koolide
kombineeritud teatevõistluste võistlustel. Klassi
võistkonna moodustasid 5 tüdrukut ja 5 poissi.
III klassil oli neli erinevat teatevõistlust, kohad 6.,4.,10. ja
12. andsid kokkuvõttes 8.koha. IV klassi viie erineva
teatevõistluse kohad 6.,7.,9.,10. ja 11. tõid neile kokkuvõttes
10. koha. V klassi kohad 5.,6.,9.,11. ja 11. andsid neile
kokkuvõttes 9.koha.
Järjekordselt saime kinnitust mõtteterale, et õnn soosib
tugevamaid.Meil seda tugevust-õnne seekord pisut
nappis.Nimesid nimetamata tänan kõiki VHK õpilasi, kes
kooli esindasid!

nNB! Teisipäeval kl 15.50 algab Reval-Spordis VHK

saalihoki turniiri 3.koha mäng (õpetajad-10.H), ja peale
seda finaal 12.R ja 12.H vahel.Tulge elage omadele kaasa!
Aivar

