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n Vanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00

Vanematekogu 20.11

nKersti tutvustas Vene 13/15 hoovi kasutuselevõtu

plaani

Vanalinna
Hariduskolleegium

nAdvenditeenistuse korra kinnitamine
nArutati valmisolekut Haridusameti inspektsiooniks.
Valmis.

n Jõulumüsteeriumi, vastuvõtu ja pidude
SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:
KRISTA NÕMMIK 25.11
REET REIDAK 28.11
MARGUS LÄÄNE 28.11

ÕNNITLEME!
19. novembril toimus Tallinna Kanutiaia
Noortemajas VII Koidulauliku
luulekonkursi Tallinna eelvoor, millest
võttis osa 52 suurepärast luulelugejat.
Nooremas vanuseastmes saavutas I koha
meie kooli õpilane HÕBE ILUS VIII klassist, õpetaja
KRISTA NÕMMIK
11.-12. detsembril 2003 esindab Tallinna VII Koidulauliku
luulekonkursi üleriigilises voorus Pärnus JANA
PAHMURKO X klassist, õpetaja Krista Nõmmik

n Taizé
Üks Taizé vend tuleb kaheks päevaks Eestisse palvustele ja
kokkusaamistele  see on osa ülemaailmsest usalduse
palverännakust, mida vennaskond juhib nüüd juba mitu aastat.
See palverännak on ühiste arutluste ja jagamise aeg koos tuhandete
noortega üle Euroopa, kes valmistuvad praegu osa võtma
HAMBURGI KOKKUTULEKUST 29. detsembril 2003  2.
jaanuar 2004.
Noored on väga teretulnud järgnevatele kokkusaamistele ja
advendipalvustele:
Reede, 28. november kell 18.00 - Palvus Taizé lauludega Jaani
kirikus
Pühapäev, 30. november kell 19.00 - Palvus Taizé lauludega
Oleviste kirikus.
See on iga-aastane advendipalvus, mida korraldab SONICO.
Igaüks on väga teretulnud! Oleviste on suur kirik, aga oleks hea
see inimestega täita!
Küsimustega ja külastust puudutava täpsema info saamiseks võtke
ühendust Mari-Anni või Eevaga aadressil ntk@eelk.ee

planeerimine (kaardid, kutsed, jõululõuna jne.)
Advendiaeg tuleb pingeline. Ühel nädalal tulevad HA
inspektsioon ja mööbel. Virge paneb kalendri kokku.
Põhikooli jõulupidu toimub Matkamajas,
ettevalmistamisel näidend.
Algklassid lähevad Estoniasse Väikese
korstnapühkija etendusele. Pilet on 95 krooni,
klassijuhatajad peaksid hooles olema, et ükski laps
rahalistel põhjustel tulemata ei jääks.
Gümnaasiumi pidu KloostriAidas, venekeelne
näidend.
Aiakese jõulupidu 16.12 kell 16.30 MM-s.
Õpetajate jõululõuna võiks olla 23ndal pärast
teenistust Sanatoorses Metsakoolis, kus on suur saal.
Programmi sisustamise võiks anda ÕOV-le.

nVäga vajalik oleks individuaalsete arengukavade
andmebaas, kust oleks näha iga õpilase areng ajalises
lõikes sisseastumiskatsetest alates.

n Koolitus
nDIGIDIDAKTIKA KURSUS algab esmaspäeval, 24.
novembril kell 14.00 gümnaasiumi arvutiklassis.
Õpe kestab kella 17.15-ni

nARVUTIGRAAFIKA KURSUS algab esmaspäeval,
1. detsembril kell 10.00. Täpsem info tulekul.
Ingrid

TÄHELEPANU!
Seoses sellega, et Vanalinna Hariduskolleegium
toetab TALO streiki kõrgharidusega haridusja kultuuritöötajate palgatõusu eest, jäävad nii
kooli- kui huviringide tunnid neljapäeval, 4.
detsembril ära. Lapsevanematel palume
mõistvalt suhtuda.
Kõigil õpetajatel palutakse tulla tööle kella
8.00-ks, registreerida ja viia end kurssi
streiginõudmistega, mis on õpetajate tubade
stendidel.
Kell 13.00 toimub miiting Toompea lossi ees

n Gümnaasium

n Põhikool

II perioodi 5. nädal

Teisipäeval, 25. novembril
HUMANITAARAINETE PÄEV
Esimesed tunnid toimuvad.
5. - 6. klassil humanitaarainete päeva algus kell 10.00
7. - 9. klassil kell 11.00
Mälumäng peegelsaalis (paralleelklasside kaupa)
muusika - teater - kunst
infosäru
orienteerumine
keeled: vene, saksa
Humanitaarainete päev lõpeb
5.-6. klassil kell 14.00
7.-9. klassil kell 15.00
Täpsem info klassijuhatajate käes ja klasside seinal olevas
tabelis. Klassijuhataja ka registreerib, kes millest osa võtab.

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
XII klassid: reedel kell 12.00 kunstiajalugu. XX sajandi
maalikunst. Õp. Anu Nigesen
n Teisipäeval, kadripäeval, 25. novembril on

HUMANITAARAINETE PÄEV, millel seekord teemaks Haritlane.
Päeva täpsemast kavast juttu kogunemisel.
8.15  9.00 Toimuvad tunniplaanijärgsed tunnid.
9.00  9.45 Matemaatik ALEKSANDER MONAKOVI
loeng reaalklassidele.
Humanitaarklassidel toimuvad tunnid.
10.00  10.45 Ajaloolase MAREK TAMME loeng
humanitaarklassidele.
Reaalklassidel toimuvad tunnid.
11.00  11.45 XI klassile ja filmiarutelul osalejatele film
auditooriumis: Elav jõud. Reþissöörid Andres Maimik
ja Jaak Kilmi
12.00  13.00 Töö meeskondades:
Orienteerumisülesanne vanalinnas Tallinna
haritlased*
Mälumäng  küsimusi erinevatest valdkondadest*
Kunstiülesanne  Haritlase portree* (teisipäeval idee
vormistamine kollaaþtehnikas)
Kõnevõistlus Kust tulevad haritlased?* (teisipäeval kõne
ettekandmine)
Nn. Nobeli-ülesanne (uurimisülesanne ühe Nobeli
preemia laureaadi ja tema uurimisvaldkonna kohta)*
Vestlusring: arutlus auditooriumis vaadatud filmi üle.
Osaleb ANDRES MAIMIK
Vestlusring muusikast TAIVO NIITVÄGIGA (soovitav
eriti Kammerkoori lauljatele)
Vestlusring VELLO SALOGA (eriti soovitav neile, kes
osalevad prof Silveti erikursusel).
13.00  14.50 Kõnevõistlus Muusikamajas
Kokkuvõtted
Tee ja küpsised
*Meeskonnaülesanne, mille osas tehakse klasside vahel
parimate väljaselgitamiseks kokkuvõte.

nNB! X klassid
Sel nädalal toimuvad EKSPERTHINNANGUTE
TAGASISIDE vestlused (juhataja kabinetis). Ajakavad on
klassides seinal.

nXII klassi teatrirühm
Reedel, 28. novembril on XII klassi teatrirühma õpilased
vabastatud tundidest seoses laagripäevadega Hageris.

n Kehakultuuri õppediivan
nÕPETAJAD MÄNGIVAD BOWLINGUT!

Katrini eestvõttel on loodetavasti käivitunud kena
traditsioon: reede õhtul kell 16.00 kogunevad VHK
õpetajad Mere pst. bowlingusaali ja tunnevad ennast seal
mõnusalt 2 tundi. Kaks korda oleme juba proovinud ja
tore on olnud. Rekordidki lähenemas kellel sajale, kellel
kahesajale punktile. Punktidest tähtsam on aga hoopis
mõnus ühine koolinädala lõpetamine. Kes tunneb, et tahab
meiega liituda, andku endast Mairile märku, sest hea oleks
hiljemalt esmaspäeva õhtuks teada, palju õpetajaid osaleb.
Reedeks tuleb rada broneerida võimalikult varakult, sest
vastasel korral meile rada(u) lihtsalt ei jätku. Iga osaleja
peab arvestama 50-60 kroonise väljaminekuga. Kohtume
28. novembril kell 16.00!

n TALLINNA

KESKLINNA PÕHIKOOLIDE
POEGLASTE 2003/04 KORVPALLI MV.
Vanalinna Hariduskolleegiumi korvpallivõistkond kuulus
ühte alagruppi Reaalkooli, Juhkentali Gümnaasiumi ja
Ühisgümnaasiumiga. Esimeses mängus Reaalkooliga tuli
vastu võtta kaotus ( 37:32 ). Alagruppi teises mängus tuli
tunnistada Ühisgümnaasiumi paremust (64:26). Kuna
Juhkentali Gümnaasiumiga mängu ei toimunud, tulid meie
poisid alagrupis kolmandale kohale ning ei pääsenud edasi
järgmisesse ringi.
Põhikooli võistkonda kuulusid järgmised poisid: Aadu
Lambot 6P, Mattias Lill 6P, Martin Rebane8P, Kalju-Karl
Kivi 9P, Raul Kurrista 9P, Mirko Rajas 9P, Margus Viiklepp
9P, Karl Voitka 9P.

n Pedagoogium
ÕPPEPÄEV Vanalinna Hariduskolleegiumi ja Rocca al
Mare Kooli õpetajatele 29. novembril 9.30 - 18.00 Rocca
al Mare Koolis, Vabaõhumuuseumi tee 8. Teemaks
"Klassijuhataja roll lapse arengus" Koolitusel osalejate ja
päevakava kohta vaata täpsemalt teadet stendil.

n Muusikamaja

n Kroonikat

NÄDAL MUUSIKAMAJAS

nMARDILAULE LAULDES KOOLI PÄÄSTMA!*

nE. 24. nov. kl 11.00 ja 12.00 KOGUNEMISED

10. novembril käisid gümnasistid ja ka mõned põhikooli
õpilased Justiitsministeeriumi juures marti jooksmas. Käes
olid plakatid erinevate omamõeldud loosungitega, nagu
näiteks Ära löö VHK koolimaja!, Õigus õiglusele!,
Päästke meie kool!. Rongkäik kulges läbi vanalinna ning
Kaarli puiestee. Jõudes Justiitsministeeriumi juurde, kutstuti
välja ka minister Ken-Marti Vaher, kellega koos mängiti ja
lauldi- tantsiti. Ministrile ja ministeeriumi töötajatele ei
jäänud märkamata ka plakatid erinevate siltidega. Jaak
Johansoni juhtimisel sai nii mindud kui ka tuldud.
Gümnaasiumi sööklas sai pärast ka teed juua ja küpsiseid
süüa. Nagu hiljem selgus, jõudis meie sõnum ka edasi
Haridusministeeriumisse ja koolimajade päästmisega
tegeletakse nüüd vastavates komisjonides.

Kontsert:
KANNEL + KLAVESSIIN = KLANNELSIIN
Kava ülesehitus lähtub ideest, mis püüab kokku liita kahte
nii sarnast kuid samas nii erinevat ajaloolist instrumenti.
Kontserdi kavas on kandle- ja klavessiinilood:
õukonnatantsud ja rahvatantsud, tänapäev ja vanaaeg,
soolonumbrid ja koosmängud.
Esinejateks: TUULE KANN (kannel), ENE NAEL
(klavessiin) ja Vanalinna Muusikakooli kandle- ja
klavessiiniõpilased.

nE. 24. nov. kl 19.00 LAULUSTUUDIO KONTSERT
(ELO TOODO õpilased)

nT. 25. nov. HUMANITAARAINETE PÄEV
kl 13.-15.00 Gümnaasiumi kõnevõistlus
nK. 26. nov. 19.00 TANTSUKLUBI
nN. 27. nov. kl 17.00 V klasside PIDU
n P. 30. nov. 11.30-13.00 II-III klassi poiste
ettevalmistuskoor ADVENDITEENISTUSEL

nTEATRIKOOL!
K. 26. nov. juhib teie muusikaõpetaja MEELIKA
HAINSOO Muusikamajas Tantsuklubi - tulge ka!
28.-29.nov. XII klassi lõpulavastuse proovilaager
Hageris.Väljasõit reedel umbes 8.30
Aive

n Muusikakool
ÜLDKLAVERI ARVESTUSED toimuvad 27. ja 28.
novembril kell 17.00 Muusikakoolis, klassis 10.

Sandid enne teeleasumist

nSÕRMUSTE PIDU
14. novembril said vastsed gümnasistid Muusikamajas sõrme
VHK sõrmused, mille nad harude kaupa välja lunastasid
näidendite, laulude ja lõbusate mängudega. Õhtujuhtideks
olid kaheteistkümnenda klassi õpilased Edward Krimm ja
Vootele Vaher. Kohal olid ka kümnendate klasside
aineõpetajad ja juhendajad. Kümnendate klasside
kursusejuhendaja Urmo Uiboleht pidas ka omalt poolt
humoorika kõne. Pärast said kõik maitsta suupisteid.
Miina Mälgand
 VHK mardiaktsioonist ilmus 14.11 Sirbis ka pilt koos
Jaak Johansoni seletava pildiallkirjaga

Marti ja mardid rikka-vaese mehe mängu
mängimas

