Teataja
nr.
249
17. 11. 2003

n Vanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00

Vanematekogu 13.11

nArutati ResPublica uut koolide rahastamise ideed.

Vanalinna
Hariduskolleegium
SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:
EHA LIIV 20.11
NIINA ULANOVA 20.11

n Eelteade
Selle aasta heategevuslik JÕULUMÜÜK toimub laupäeval, 13.
detsembril kell 11 - 14. (Kalenderplaanis on eksitavalt reede)
Jõulukingid-kaardid-ehted, kohvik ja esimest korda ka
jõulukaunistuste tegemise töötuba.
Kunstimaja avatud töötuba jõulumüügiks kinkide- kaartide ja
ehete tegemiseks on kolmapäeval, 10. detsembril kell 15-19.
Juba praegu peaks kodus kapid- sahtlid üle vaatama: kõik kraam,
mis muidu kurvalt jõude seisab ja mis sobib kingiks- kaardiks,
ehteks, kaunistuseks või nende valmistamiseks, leiab uue elu,
kui see tuua kas majandusse Vene 22 fuajees või otse Kunstimajja.
Jõulumüügi tulu läheb Miikaeli Ühenduse SOTSIAALFONDI,
mille kaudu saab aidata raskustes peresid.
VABATAHTLIKUD OODATUD!
Selle korra jõulumüük võiks saada avaürituseks iseseisvale VHK
LAADA SELTSILE - vanemate ja sõprade klubile, kel tahtmist
igal aastal jõulumüüki ja mailaata ja miks mitte ka muid sarnaseid
heategevusüritusi korraldada. Väga oodatud on ka vilistlased!
Võtan ise ühendust kõigiga, kes eelmistel aastatel toimetanud,
aga ootan väga märguannet kõigilt, kes tunnevad endas jõudu ja
tahtmist mõni päev aastas heategevusele pühendada.
Ikka Teie
Katrin
katrin@colleduc.ee; 6996100

Sel on küll omad puudused, kuid ta on siiski samm
paindlikuma ja efektiivsema lahenduse poole.

nArutati, kes võiksid RAM kooliga koostöös toimuval
hariduskonverentsil ettekande pidada.

nKadripäev  humanitaarainete päev
Põhikoolis: põhimõte  iga tegevus kestab 45 min, siis
vahetund. Nii säilib tavalise koolipäeva rütm. Kunst,
muusika, keeled, teater, mälumäng, infosäru.
Gümnaasiumis jäi reaalainete päev traditsioonilisel
kujul ära, seetõttu toimub reaal- ja humanitaarainete
päev koos. Päeva esimesel poolel loengud, 12  13.00
rühmatööd (orienteerumine, mälumäng, vestlusring).
Kella 13.00-st Muusikamajas kõnevõistlus.
nTunnistused. Kavas teha kaaned, mis kujunevad

õpinguraamatuks, kuhu vahele saab kinnitada kõik
tunnistused põhikooli lõpuni. Praegu tegeletakse
kujundamisega, kaaned valmivad kevadeks

nAbiklassijuhatajad korraldavad koos muusikakooli
ja muusikamajaga klasside jõulukontserdid.
Meenutame klassijuhatajatele, et advendiajal
klassiõhtuid ega jõulupidusid ei tohi korraldada seoses
laste niigi suure koormusega.
n Kooli korrast. Gümnaasiumi Stuudiumis tuleb
arutada ümbruskonna elanike kaebusi, et meie
gümnasistid suitsetavad hoovides.

nNeljapäeval, 4. detsembril STUUDIUM algkooli
ja põhikooli klassijuhatajatele. Teemaks töö
korraldamine klassiruumides seoses uue sisustuse
saabumisega
Kolmapäeval, 19. nov. kell 19.00
KAMINAMUUSIKA KITARRISÕPRADELE

Reedel, 21. nov. kell 17.00
Vanalinna Muusikamajas

Esinevad Robert Jürjendal ja Vanalinna
Muusikamaja Kitarristuudio
koosseisus: Anu Randma, Hello Upan, Raivo
Hool, Sander Pullerits ja Robert Vaigla.
Külalisena Mirjam Tally (kalimba).
Vaba sissepääs.

Pühendatud eesti heliloojate muusikale
Kontsertosas esinevad VHK Muusikakooli solistid
ja orkester
kommenteerib Marju Riisikamp
Pidu jätkub eesti rahvamuusikaga.
Pääsuks kaasa koogid, küpsised, puuviljad, kommid,
pähklid jms

PALVUS TAIZE LAULUDEGA
28. novembril kell 18.oo Jaani kirikus
ADVENDIPALVUS,
millel osaleb ka vend Taize vennaskonnast
30. nov. kell 19.oo Oleviste kirikus
Igal esmaspäeval kell 19.oo Dominiiklaste kabelis

PÜHA CAECILIA PÄEVA PIDUSTUS

n Gümnaasium

n Muusikamaja

II PERIOODI 4. NÄDAL

n 17.nov. kl 13.00 muusikaprogramm (advendi ja
jõuluteenistused: kooli- ja kooriõp).

nKogunemised esmaspäeval
14.00 X klassid - kogunemine
14.00 XI ja XII klassid - klassijuhataja tund
14.20 XI-XII klassid - kogunemine
14.20 X klassid klassijuhataja tund
nKultuuriajalugu

XI klassid: teisipäeval kell 14.00. Muusikaajalugu. Õp. Ülle
Heinsalu
XII klassid: reedel kell 12.00. Muusikaajalugu. Õp. Ülle
Heinsalu
NB! Muusikakooli õpilaste hindamine gümnaasiumi
muusikaajaloos: MUUSIKAKOOLI MUUSIKALOO
HINDEID EI KANTA ÜLE gümnaasiumi
muusikaajalukku. Kõik arvestuslikud tööd peab õpilane
gümnaasiumi muusikajaloos sooritama.

nFilosoofia
Järgmise nädala reedel ja laupäeval toimub auditooriumis
SOOME FILOSOOFIAÕPETAJATE VÄLJASÕIDUKONVERENTS.
Teemaks filosoofia ja eetika. Töökeel - soome keel. Soovijatel
võimalik osaleda. Reedel 16-19, laupäeval 10-13.
Täpsem info järgmisel nädalal õpetajate toa stendil.
nJALUTADES JUMALA AEDADES

EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse avatud loengusari
neljapäeviti kell 18-20
20. november - Einar Soone. Moraaliteoloogiast.
27. november - Einar Soone. Askeetikast.
4. detsember - Einar Laigna. Liturgia kui kunstiteos
11. detsember - Einar Laigna. Ajaloolis-astronoomiline
kommentaar Ilmutuse raamatu 6. peatüki 12- 17 tekstile.
Sissepääs tasuta, info tel 6119110/6119112

n Miikaeli Ühendus
KOOLITUS
TPÜ haridustehnoloogia keskus koostöös Tiigrihüppe
Sihtasutusega korraldab kolmes Tallinna koolis kursuste
sarja DigiDidaktika Koolikursus. VHK osutus üheks
valituks.
Õpitakse
- rakendama kaasaegseid õpetamismeetodeid (projektõpe,
probleemõpe jne.)
- e-õppematerjalide kavandamist, kujundamist ja kasutamist
- õppima, õpetama ja koostööd tegema veebipõhises
keskkonnas jne.
Õppetöö toimub kahel päeval arvutiklassis (kokku on
juhendajad kohal 8-12 tundi), iseseisva tööna IVA serveris
(seal on üleval ka kõik õppematerjalid ning sinna seavad
õppurid üles oma individuaal- ja rühmatööd) ja seejärel
jälle arvutiklassis vastavalt vajadusele kahel päeval.
VHK õpetajatest moodustus õpperühm viimases Stuudiumis.
Täpsem info ja võimalus registreeruda ingrid@colleduc.ee

n18. nov 17.30 kannelde ühismäng (Tuule Kann)
n19. nov 19.00 Kaminamuusika: Robert Jürjendali stuudio
n21. nov 17.00 Caeciliapäeva pidustus (MK orkestrid,

solistid, rahvamuusikud)

n22.-23.nov. Tütarlastekoor Hageris laululaagris

n Muusikakool
n19. nov toimub Muusikakoolis üldklaveri arvestus.
n20. nov kell 17.00 õpilaste kontsert Muusikamajas.
nReedel, 14.11 toimus Matkamajas Eesti Muusikakoolide

Liidu 10.aastapäeva kontsert, kus meie solistid ja
tütarlastekoor esinesid väga hästi ja omanäoliselt.

n Kunstimaja
6. novembril kohtusid gümnaasiumi 11.klassi kunstikooli
õpilased Linnagaleriis näituse "Halloo kosmos, siin maa"
kunstnikega. Kaks näitusel osalenud kunstnikku on ühtlasi
ka Kunstimaja õpetajad - LIISA KALLAM ja RAUL ERDEL.
Näitus oli põnev, omapärane ja vahvalt kujundatud.
Soovime Raulile ja Liisale jätkuvat loomingulist edu!
Anu

n Erakuulutus
Perekond Saksamaal otsib au-pair´i alates 1. jaanuarist 1
aastaks. Kaks tüdrukut: 3 ja 1 aastane. Omaette elamine
teisel korrusel ja intensiivne keeleõpe.
Bockerman
Alterkampf 5, 32130 Enger
Tel: (0)5224-978257
E-post: klaus.bockerman@t-online.de

n Nädala menüü
Koolieine:
17. nov piima-makaronisupp, võileib keeduvorstiga, saiake
18. nov kalkunikaste kartulite ja apelsini-õunasalatiga, mahl
19. nov sardell kartulipüree ja peedi-majoneesisalatiga, keefir
20. nov kana-nuudlisupp, müsli piimaga
21.nov kurzemestrogonov makaronide ja värskekapsasalatiga, jõhvikamorss
Päevakeskuse koolilõuna:
17. nov viinerid kartulipüree ja peedi-majon.salatiga, kakao
18. nov värskekapsasupp, kohupiim küpsise ja ðokolaadiga
19. nov hakklihakaste, värskekapsasalat, jõhvikamorss
20. nov guljaðð makaronide ja konservkurgisalatiga, haps
21.nov suupistekala riisi, kastme ja porgandiananassisalatiga, tee

