Teataja

n Vanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00

VANEMATEKOGUS 3.04

nr.
228
7. 04. 2003

nKalenderplaani täiendused:

Vanalinna
Hariduskolleegium
SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:
MARI MÄGI 7.04
HELEN POLL 12.04
MEELIKA HAINSOO 12.04
KAUPO PADAR 13.04

Aprill:
10.04 STUUDIUM 15.30
14.04 Uurimistööde kaitsmine
15.04 Uurimistööde kaitsmine
17.04 kunstiharu vestlused (kandidaatidele)
25.04 MK noorema astme õpilased Rakveres
Mai:
6.05 Lõpukell 10.00-12.00 Muusikamajas
10.05 Mailaat 11.00-14.00
Juuni:
10.06 Gümnaasiumi kunstieksam 10.00
21.-22.06 VHK suvepäevad

nOtsustati, et mailaada tulu läheb:

1) metallitöökoja lõpetamiseks,
2) esimeste klasside õpikeskkonna loomiseks
(mööbel).

nAlustada eksperthinnangutega 11. klassides.
Virge

VÄRVILINE LIND JA VÄRVITU MAAILM

n Eksperthinnangud

Kaua aega tagasi, siis kui olid veel need head ajad, mil Kaskede
saar värviline oli, koorusid saare kõige ilusamal ja värvikamal
linnul pojad. Lind oli väga kaua muretsenud, et munad ei
koorugi. Aga nüüd oli lind väga rõõmus.
Väikesed linnud kasvasid suuremaks. Emalind pidi pisikeste järgi
vaatama ja ta ei jõudnud enam laulda oma ilusa häälega.
Aga linnu hääl oli saare elanikkudele väga hästi mõjunud. Kui
värviline emalind laulis, olid inimestel toatööd palju kiiremini
edenenud. Nüüd aga ei laulnud emalind üldse ja inimesed olid
päevast päeva toas, et oma töödega valmis jõuda.
Inimesed muutusid värvituteks. Paar päeva hiljem muutus terve
saar värvituks. Kõik peale värvilindude.
Linnud oli väga mures. Emalind lendas preili Marianni majja
ja tõi sealt värvid. Preili Mariann oli kunstnik. emalind tõi
veel pintsleid ja hakkas puid värvima. Ka linnupojad aitasid
puid värviliseks teha.
Aga värv sai otsa. Kaskede saarel polnud teisi värve ja pealegi
märkasid linnud, et ka see oli muutunud halliks.
Aeg möödus ja linnupojad kasvasid suureks ning hakkasid koos
emaga laulma.
See oli õnnepäev, sest kõik muutus jälle värviliseks.
Inimesed, linnud ja loomad olid taas õnnelikud.

EKSPERTHINNANGUD GÜMNAASIUMIS

Else Mare Lagerspetz, 2.t

11. klasside eksperthinnangud algavad 7. aprillist.
Palun sel nädalal sisestada nii õpilastel kui õpetajatel
oma arvamus arvutisse. Arvutiprogrammi on
uuendatud: õpilastel ja õpetajatel avanevad arvutis
hinnangu andmisel ainult kokkulepitud ained.
Uuenduseks on seegi, et hindamine toimub skaalal
kahest kuueni. Skaalade kirjeldused ja täpsem teave
on II korruse infostendil. Tuletage salasõna meelde,
see kehtib endiselt. Vajadusel saab salasõna Mairi käest
küsida.
Ingrid

n Terviseteenistus
nPaljudel õpetajatel on siiani esitamata tervisetõend.
Palun tuua need lähimal ajal arstipnkti.

Med.õde

nTÄHELEPANU 12. KLASSIDE ÕPILASED!
Kõik, kes on teinud võimetetesti ja tahavad saada selle
kohta tagasisidet, palun tulla läbi psühholoogi
kabinetist algkooli maja IV korrusel. Lisaks koputame
südametunnistusele, et need õpilased, kelle käes on veel
testivihikuid (isiksuse- või akadeemilise testi omasid),
tooksid need tingimata kiiremas korras tagasi.
Urve ja Inger

n Kõigile!

n Muusikamaja
VHK 5. Laulufestivali

PEAPREEMIAD

AIAKE
10 Aiakese ansambel: Viv-Marleen Tamme, Theresa
Toom, Kata-Leen Rebane, Eliise Nirk, Miina-Meeri
Noot, Marite Oroperv, Anete-Maria Meresaar, Anne
Ott, Oskar Mihhailov, Rebeka Vaino
ALGKOOL
Jonathan Peterson (IIIP)
Lota Viik (III T)
Hanno Padar (IIIP)
ALGKOOLI ANSAMBLI PREEMIA
Lauri Lend, Markus Ilves, Sander Siim, Uku
Langebraun, Joonas Oroperv (IV P)
Andreas Lepamets, Johan Erik Kõlar, Joonas Mattias
Sarapuu (IIP), Hanno Padar, Jonathan Peterson (IIIP)
- kõlava kahehäälsuse eest
PÕHIKOOL
Anna Viik (VI T)  artistliku esinemise eest
GÜMNAASIUM
Kersti Lõokene (XI H )
OMALOOMINGU PREEMIAD
Kelli Tikerpuu (V T) Unistuste rand,
Kristjan Üksküla (IX P) Holding on,
Riho Sinisalu (MK) Õhtune jalutuskäik,
ERIPREEMIAD ISADELE
Jonathan ja Lembit Peterson
Hanna Lotte ja Tarvo Krall
Netti Maria, Saara ja Elmo Nüganen
Kata-Leen, Ann-Lisett ja Peeter Rebane
TÄNUPREEMIA
Rein Rannapile ja Jaan Tättele laulude eest!
TÄNUD TOETUSE JA ABI EEST:
hr. Mart Arro (VHK lapsevanem)
FAZER  ja pr. Ene Väli
Mihkli Gildi savikoda
NUKUTEATER

nOn rõõm teatada, et Tallinna kooliteatrite päevadel

valiti Vanalinna Hariduskolleegiumi ja Vanalinna
Muusikamaja teatristuudio etendus Susi þürii poolt
(þürii koosseis: Mart Kampus, Andrus Vaarik ja Aleksander
Ots) esindama Tallinna linna. Üleriigiline festival toimub
Põlvas 4.-6.aprill.
Palju õnne ja jõudu!

n Muusikakool
n10. aprillil kell 17.00 Muusikakooli KANDLEÕPILASTE

KONTSERT Muusikamajas

n12. aprillil toimub Muusikakoolis B-orkestri LAAGER

EELTEADE!
Kõik VHK töötajad peaksid kohe praegu kodus abikaasa ja
lastega (ja miks mitte ka vanematega) läbi arutama ja
planeerima kogu perega osalemise
I VHK
SUVEPÄEVADEL, mis toimuvad 21.- 22. juunil. Kuskil
ilusas kohas, huvitavate tegevuste ja lustaka tantsuga kõigile.
Kus, mis ja kes täpsemalt, selgub pisut hiljem. Aga tulla
tasub kindlasti. Tead ju küll, kuidas öeldakse - et kui Sind
seal kohal ei ole, pole Sind VHK-s olemaski...

n Kehakultuuri õppediivan
VHK 4.klassi tüdrukute võistkond saavutas Kesklinna
koolide rahvastepallivõistlustel 2. koha! Finaalturniiril,
kuhu võeti kaasa alagrupiturniiril saavutatud võit
Ühisgümnaasiumi üle, alistati esmalt Reaalkool, siis aga
tuli vastu võtta kaotus hilisemalt võitjalt, kodusaalis
mänginud Westholmi Gümnaasiumilt. Järgmistes mängudes
aga võideti kindlalt GAGi ja 21.keskkooli.Medalid riputati
kaela järgmistele tublidele tüdrukutele: KATRIN ELERI
ENGEL, SYLVIA KÖSTER, ANNA MARIA LAPIN,
MARIA LUIGEND, ULLA SIMONE MÖLDRE, GRETE
RADVILAVICIUS, GETTER SAAR,MADLI MARIA
SUURMETS JA SOHVI VIIK.
Aivar

MAILAAT toimub 10. mail kell 11.00 - 14.00.
Teemaks on KOTID  mistahes materjalist, tehnikas ja
kujuga. Ultramoodne igatahes!
11-13 VÄIKE VABA LAVA 13.00 KOTTIDE OKSJON
Laadal on planeeritud järgmised üritused:
•Koduste hoidiste, mooside, teede jm tervisliku pood
•laste ja täiskasvanute loterii •kohvik •kottide müük ja
oksjon •laulu- ja mängutuba väikestele •osavusmängud
hoovis •filmide näitamine •raamatute, trükiste, plaatide
ja kassettide müük •käsitöö müük ja tränituba •lillede
ja taimede müük •ja muud mis veel pähe tuleb
Kell pool kolm on kõigile korraldajatele kohvilaud.
Kuigi lumi ehk selleks ajaks sulab ja kevad maale kutsub,
planeerige see laupäev perepäevaks koolis  tulge ise kogu
perega kindlasti laadale ja võtke sõbrad- sugulased ka
kaasa!
Traditsiooniliselt toimub ka KUNSTIOKSJON 
kolmapäeval, 14. mail kell 17.30 Muusikamajas. Laada
ajal saab oksjoni pileteid osta ja seal töid vaadata. Nii
odavalt ei saa head Eesti kunsti osta kusagil mujal!
NB! Laada korraldamises osaleda soovivad ÕPILASED
saavad ennast kirja panna TÖÖBÖRSI STENDIL (PK
II korrusel) ja GÜMNASISTID Gümnaasiumi sekretäri
juures alates 20. aprillist.

