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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

INNA LAI  27.05
EVE PADAR  28.05

PILLE ELMRE  30.05
EVA RAND  30.05
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Vanematekogus 22.05

nKinnitati VHK asjaajamise kord
nKinnitati I klasside nimekirjad.

Virge

Vanalinna Hariduskolleegiumi esimesed
SUVEPÄEVAD

MILLAL?
Siis, kui töö on kõik tehtud ja jaanipäevani on veel
veidi aega � 21. ja 22. juunil

KUS?
Pärnumaal Viira Koolis ja selle ümber
(Tallinnasse on 130, Pärnusse on 30 ja Torisse 10
kilomeetrit)

KUIDAS?
Laupäeval on kõik kohale jõudnud kella 2-ks päeval.
Siis süüakse. Siis saab kuni kella 7-ni igasuguseid asju
teha, näiteks: palli mängida, joosta, hüpata, köit vedada,
saunas käia. Siis saab jälle süüa. Siis saab vaadata, kes
kõige rohkem teab (kõigest algkooli programmi ja VHK
dokumentide mahus), lõket teha, vorsti küpsetada,
tantsida ja pidu pidada. Pidu tuleb vägev! Nalja saab
kogu aeg teha. Siis ei pea, aga võib vahepeal magada.
Pühapäev (see on programmis kindlalt paigas).
Süüakse jälle, nii 9 ja 10 vahel. Siis võiks kuulata �
vestelda mõne targa inimesega teemal, mis kõiki
huvitab. Veel saab mitut viisi sportlikult aega viita, ka
ajud on kaasa haaratud. Siis süüakse, kella 2 paiku. Ja
siis võib hakata oma kodinaid kokku korjama ja laiali
minema. Aga veel ei pea, õhtul hiljem juba peab.

MIKS?
Kodust saab laupäeva hommikul rahulikult tulema
hakata ja pühapäeval jõuab tagasi.
Süüa saab palju ja hästi, nalja veel rohkem. Sööginõud
tuleb kaasa võtta.
Magada saab kas klassi põrandal oma madratsil ja oma
magamiskotis või oma telgis või põõsa all.
Lapsed on kantseldatud � lõbustatud, suured ja loomad
ka.

KUI PALJU?
Selle kõige eest oleks vaja maksta söögiraha (ca 120-
140 krooni täiskasvanu, max 100 krooni koolilaps,
väiksemad ja loomad muidu) ja bensiini või bussiraha
kohalejõudmiseks.
Tervislikku menüüsse sobimatu kraam eraldi müügil
puhvetis.

KÕIK HINGELT VHK-LASED, NENDE PERED JA
PUDULOJUSED ON VÄGA OODATUD!

KIIRE - kirja tuleks ennast panna nädala jooksul
kuni 30. maini.
Kui kolmandik on tulemas, teeme ära!

EMAD KUTSUVAD POLIITIKUID ÜLES VÄÄRTUSTAMA
LAPSI
Annika Pärnat, Pärnu Postimees, 23.05

Kümnekonna ema algatatud liikumine Eesti Lapse Eest (ELE)
ootab toetajaid pöördumisele, mis kutsub poliitikuid üles pöörama
lastega perede olukorrale rohkem tähelepanu kui üksnes emapalga
kehtestamine.
Liikumise algatajad leiavad, et on lühinägelik asetada lähiaastate
perepoliitikas põhirõhk vaid uute laste sündimise jõulisele
stimuleerimisele nn emapalga abil. Üheaastane
sissetulekukompensatsioon ei paranda lastega perede edasist
sissetulekut, ignoreerib lastega perede praegust  olukorda ning jätab
nii olemasolevate kui sündivate laste edasise ülalpidamise endiselt
vaid perede endi mureks, leiavad liikumise algatajad.
Üks algatajaid, Pärnumaal Surju vallas viit last kasvatav Merje
Luuk selgitas, et ELE liikumine ei ole emapalga vastu, kuid
praeguses demograafilises olukorras sellest ei piisa. �Meid teeb
murelikuks, et seni on perepoliitikat puudutavad ettepanekud
tehtud mitte Eesti oludest lähtuvalt, vaid otse heaoluriikidelt maha
kirjutatud. Neid ei ole koostanud perekonnauurijad ja
rahvastikuteadlased, vaid ametnikud,� selgitas Luuk.
Liikumise algatajad on koostanud pöördumise Eesti vabariigi
presidendi, peaministri, valitsuse, Riigikogu ja õiguskantsleri poole.
Eile hommikuks oli sellele alla kirjutanud enam kui 500 peret
üle Eesti. Pöördumise tekstiga tutvuda ja pöördumisega ühineda
saab internetiaadressil http://www.zone.ee/eleliikumine

HEAD KOLLEEGID! Tänan kõiki, kes te olete nende
praeguseks juba üle 1000 inimese hulgas, kes vaid nädala aja
jooksul on meile toetust avaldanud! Tänan ette ka neid, kes
seda alles kavatsevad teha. Linki võiks tuttavate hulgas ka
edasi levitada. Oleme veendunud, et ainult laiapõhjaline
ühiskondlik toetus sunnib poliitikuid meid tõsiselt võtma.

Tiina Veismann, ELE algatusrühma liige



nMuusikamaja

nPõhikool nKehakultuuri õppediivan

nErakuulutus

nEKSKURSIOONIDE AJAD:
1.p  31.mai  13.00-17.00 PEREPÄEV Glehni lossis
      2.juuni  9.00-16.00 Loodusmatk Nõvale
      3.juuni  10.00-15.00 Kadrioru Kunstimuuseum,

Lilleaed
1.t   1.juuni  10.30-17.00 Lahemaa
2.p  30.mai Jäneda
2.t   30.mai Jäneda
3.p  23.mai  9.00-15.00 Jäneda
3.t   2.juuni  9.00-16.00 Jõgeva
4.p  29.mai Merevägi
       30.mai Kunstimuuseum
4.t   1.-2.juuni Kihnu
5.p  2.-3.juuni Karepa
5.t   31.mai Riia
6.p  31.mai Riia
6.t   31.mai- 1.juuni Soomaa
7.p  8.-15.juuni Taani
7.t   8.-15.juuni Taani
8.p ����-
8.t   1.-3.juuni Helsingi, Stockholm
9.p  31.mai-1.juuni Vormsi
9.t   31.mai-1.juuni Vormsi

nJõudu ja jaksu viimaseks koolinädalaks!
26. mail

1.-4.  klassijuhataja tund
5.-9. KOGUNEMINE peegelsaalis

28. mail
kell 10.00 8.t,p  LAVAKÕNE Muusikamajas
kell 15.00  katsed 4.p, 5p klassi

28.-29. mail
kell 15.00-18.00 EELKOOLI katsete TAGASISIDE

30. mail HINDED VÄLJA kella 15.00

n13. mail toimusid Harku metsas Tallinna koolinoorte
meistrivõistlused orienteerumises.

Koolide arvestuses saavutas VHK 6.koha (osales 27 kooli).
Individuaalselt jõudsid omas vanuseklassis esikümnesse
järgmised õpilased:
D12  2. ANN ALICE EHALA
D16  3. EVA MARIA EHALA
H12  5. JARMO REHA
D16  7. LIISA TOOTS
H16  7. MATTIAS METSARU
Ülejäänud nautisid loodetavasti soojal maiõhtul veidi vesist
kevadist metsa ja jäid iseenda esinemisega rahule - see on
sellistel võistlustel võidust tähtsamgi.

n15.-16.mail võistlesid Tallinna koolinoored Kadrioru
staadionil kergejõustiku meistrivõistlustel.

Võisteldi kahes vanuseklassis: noorem vanuseklass (6.-
9.klass) ja vanem vanuseklass (10.-12.klass). Koolide
arvestuses läks väga hästi VHK gümnasistidel, kes 47 kooli
konkurentsis saavutasid 251 punktiga 6.koha .
Individuaalaladelt saadi kolm medalit:

KASPAR KULL 100m jooksus ajaga 11,63 3.koht ja 200
m jooksus ajaga 23,3 2.koht

EDWARD KRIMM kettaheites tulemusega 39.77 2.koht.

Veel kohti esikümnes: VOOTELE VAHER teivashüppes 4.
(3.00), ELINA NOOMEN kõrgushüppes 4. (1.45),
EDWARD KRIMM kuulitõukes 5. (12.54), TANEL TÄLLI
100 m jooksus 8. (12,25) ja 200m jooksus 7. (23,9). Oma
panuse kooli heale kohale andsid ka ITI JÜRJENDAL,
MARJA-LIISA NOOMEN, ANDRE TÄLLI, REIJO
SPATAR, RIMO HUNT ja JUSS HAASMA..
Nooremas vanuseklassis saavutas VHK 60 punktiga 53
kooli konkurentsis 31. koha. Tänan siinkohal veel kõiki,
kes kehvale ilmale vaatamata tulid oma kooli esindama.

n 22. mail võtsid omavahel kergejõstikus mõõtu
Kesklinna koolide 3.-7. klasside õpilased.

3ndate klasside tüdrukute 60m jooksus saavutas KETTER
ORAV ajaga 9,6 sekundit 2. koha. Sama klassi tüdrukute
kaugushüppes oli SAARA HUIMERIND tulemusega 3.70
kolmas. Kooli üldkoha ning ülejäänud õpilaste kohad ja
tulemused saan teada järgmise nädala alguses, kui saabuvad
võistluste protokollid.

Aivar

ÕNNITLEME JANA PERENSIT TÜTRE
SÜNNI PUHUL! (20. mail - 3648 gr/
53cm)

2. mail sündinud DALMAATSIA koera KUTSIKAD
ootavad oma   tulevasi peremehi end imetlema. Hind
on neil kaunikestel 3500.-, kuid osta saab ka järelmaksuga.
Oma tulekust andke teada tel. 056 677 024 või õhtuti
6570436 (et oleks aega end korda sättida). Kui soovite
meiega muud moodi kontakti saada, siis kirjutage
mangria@msn.com.

Teie Arlekina, Cippollino Sabbatino ja teised�

LOOMELEIUD

Almanahh VHK omaloomingukonkursi
parematest töödest

on suveõhtul mõnus lugemine

ja müügil Gümnaasiumi valvelauas


