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nVanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00

SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

KAIRE NOOT  8.12
ALEKSANDER HÄNNIKÄINEN  10.12

KARIN KANGUR  11.12
HILJA KUNINGAS  12.12

TIIU LÕHMUS  12.12
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VANEMATEKOGU 4.12

nArutati muudatusi Põhikooli- ja gümnaasiumi-
seaduses: 24 last klassis (esialgu ainult esimeses);
käitumisraskustega laste erirühmi võib moodustada
alates 5ndast klassist (samas pole muudetud laste
miinimumarvu); arenguvestlused

n5.-6. jaanuaril toimuvad meie majas kursused
arenguvestlustest teiste koolide õppealajuhatajatele.
Palju kõneainet on andnud arenguvestluste nõude
vastavus andmekaitseseadustele. VHK oma
eksperthinnangutega pole seadust rikkunud, kuna
delikaatseid isikuandmeid  kirjalikult ei fikseerita.

n8.-9. jaanuaril toimub meie töötajate talveseminar.
Teemad täpsustuvad järgmiseks vanematekoguks.

nKlassimööbli tulek nõuab suhtumise muutumist.
Klassiruum oli siiani impersonaalne, lapsel ei olnud
seal midagi isiklikku. Nüüd muutub kogu
ruumikasutamise kontseptsioon. Suur investeering
mööblisse tasub end ära ainult juhul, kui on hästi läbi
mõeldud, kes ja kuidas midagi kasutab. Klassiruum
peaks tasapisi muutuma õpikeskkonnaks.

Igal lapsel on oma lukustatav kapp ja lahtine riiul. See
võimaldab hoida kõiki asju koolis ja viia koju ainult
järgmise päeva ettevalmistuseks vajalik. Avariiulid
nõuavad aga algusest peale väga kindla korra
sissejuurutamist � igal lapsel oma koht, mida ta hoiab
korras. Lisaks on koht klassi ühiskasutuses olevatele
asjadele (sõnastikud, Teataja kaust, klassi arhiiv jne)
ning õpetaja töönurk (arvutilaud ja kapp) ja garderoob,
kuhu ei tohiks päeva lõpus rippuma jääda ühtki asja.

nKersti andis edasi õde Mary soovituse astuda samm
edasi Taize reisidest ja minna Lourdes�i, kuhu
kogunevad tuhanded palverändurid. Esimest korda
võiksid minna töötajad koos peredega.

nJõulud

Algklassilapsed viiakse kirikusse bussidega. Reedel,
19.12 on lühendatud koolipäev, õppenõukogu kell
14.00. Õhtul Põhikooli jõulupidu kl 18.00.

Jõulumüsteerium lükkub edasi jaanuari ja muutub
küünlapäevamüsteeriumiks.

e

Vanalinna Hariduskolleegiumi
ja

Miikaeli Ühenduse
heategevuslik

JÕULUMÜÜK

laupäeval, 13. detsembril kell 11 – 14
VHK Gümnaasiumi hoones Vene 22

eHuvitavad jõuluKAARDID, kaunistused, eKINGID

eKodus tehtud MOOSID – mahlad

eKOHVIK glögi, võileibade ja koduste hõrgutistega

 eTÖÖTUBA jõuluKAUNISTUSTE  valmistamiseks

e

Müügi tulu läheb raskustes perede toetamiseks
Kodu langeb tuleroaks, tervis veab alt, firma koondab töötajaid –
Miikaeli Ühenduse sotsiaalfondi kaudu saab paindlikult aidata

e ANNETUSED: a/a 1120077200 Miikaeli Ühendus,
Jõulumüük

e kõik jõulumüügile tööle soovijad saavad ennast kirja
panna tööbörsi stendil

e

10. detsembril kell 15-19 korraldab Kunstimaja
jõulukaunistuste KOOSMEISTERDAMISE müügi jaoks

HEA UUDIS säästvat ja ökoloogist tarbimist
väärtustavatele inimestele.

Vanalinnas, Müürivahe 17 on nüüd avatud  Austan
Loodust pood. Seal müüakse mahejahusid, helbeid, õli,
makarone, kosmeetikat, pesuavahendeid ja veel palju
muud.

nReklaam



nGümnaasium
II perioodi 7. nädal, arvestuste nädal

nEsmasp, 8. dets. toimuvad KLASSIJUHATAJATUNNID.

nKULTUURIAJALUGU
XI klass - teisipäeval kell 14.00 kunstiajalugu. Kunst keskaja
Euroopas.
XII klass: reedel seoses proovikirjandiga tundi ei toimu

n Reedel, 12. detsembril toimub XII klassil
PROOVIKIRJAND.

nXII klassi ÜHISKONNAÕPETUS

Välja on kuulutatud  riiklik õpilaste teadustööde konkurss,
mille raamesse sobivad suurepäraselt ka teie valmivad
uurimustööd. Uurige asja - parimatele töödele on välja
pandud ka rahalised preemiad.
www.archimedes.ee/noorteadlased

nKESKKONNAHUVILISED!

Eesti UNESCO Noorsookeskus on kavandamas projekti
"Noored ja keskkonnateadlikkus", mis loodetavasti saab
teoks järgmisel suvel jaanipäeva paiku.
See toimub rahvusvahelise konverentsi kujul, kus saaksid
osaleda ka meie gümnasistid. Täpsema info laekumisel
anname sellest kevadel märku.

nSilmapiiril on juba JÕULUPEO aeg - nagu tavaks
koguneme kõik üheskoos Kloostri Aita 22. detsembril kella
kahest viieni. Praegu on veel piisavalt aega, et salmid ja
laulud ette valmistada. Arutage seda esmaspäeval
klassijuhataja tunnis. Lauluõpetaja Pille on nõus teile
vajadusel toeks ja abiks olema.

REAALAINETEPÄEVA TULEMUSED

NUPUTA
5.-7.kl
7.t    11.p
7.p    10.p
5.p    10.p
6.p    9.p
5.t    8.p

PEAST ARVUTAMINE
5. klass: DIANA KULL 14p; HELINA LAAS 13p;

MARTIN VAINU 13p
6. klass: LIINA LAUL 13p; EDGAR-KAJ VELBRI 13p
7. klass: JOONAS TARAS 14p; HENRI RUMMO

14p; ANDERS LEVANDI 14p; UKU VALNER 14p
8. klass: MARIA UPPIN 14p; KAIT KARU 14.p;

JAAN KEKIÐEV    13p
9. klass: KRISTIINA-MARIA PLOOM 15p; UKU-

MARTIN UNDRITS 14p; RAUL KURRISTA 14p

HUMANITAARAINETEPÄEVA TULEMUSED

MÄLUMÄNG
5.t    27 punkti 5.p    24 punkti
6.t    35 punkti 6.p    33 punkti
7.t    21 punkti 7.p    23 punkti
8.t    24 punkti 8.p    36 punkti

INFOSÄRU
5.-6.klass
I koht  5.p, 6.t - 16,5p
II koht  5.t - 15,5p
III koht 6.p - 14p

INFOOTSING
I koht   8.t    119p
II koht  9.t    111p
III koht  8.p    107,5p
IV koht  5.t    107p
V koht   6.t    88,5p

nLeitud

nMuusikakool

Reedel, 5.detsembril leitud võimlast hall Nike�i logoga kell.
Kätte saab gümnaasiumi sekretäri juurest.

MUUSIKAKOOLI ARVESTUSTE NÄDAL:

E 8.12 kell 8.30-14.00 puhkpilliosakond
T 9.12 kell 9.00-12.00 kitarriosakond
K 10.12 kell 9..-15.00 keelpilliosakond (I-VII klass)
N 11.12 kell 9.30-16.00 klaveriosakond
R 12.12 kell 10-12.00 klavessiinid

kell 13.00-16.00 keelpilliosakond
(vaheaste VIII-IX klass ja gümnaasium)

L 13.12 kell 9.30-12.00 kandleosakond

Arvestused toimuvad Muusikamajas.

nPõhikool

8.-9.kl
9.t    15p
8.p    13p
9.p    12p
8. t    11p

7.-9.kl
I koht     8t    19.5p
II koht     9p    18,5p
III koht 9t    17,5p
IV koht     7t    15,5p
V koht     7p    12p
VI koht     8p    10,5p

VI koht    9.p    34p
VII koht   7.t    26,5p
VIII koht  5.p     20p
IX koht  7.p    15p
X koht   6.p    12,5p

nNädala menüü
8. dets - grillvorst, tatrapuder võiga, tomati-porrosalat,
puuviljatee
9.dets - juurviljasupp, kohupiim vahvliga, saiake
10.dets - kanakints, püree kastmega, peedisalat, morss
11.dets - kalapala, riis, tatarikaste, porgand, kakao
12.dets - makaronid hakkliha ja shampinjonidega, jogurt

nMuusikamaja
NÄDAL MUUSIKAMAJAS

8.dets 17.30 II T kontsert (pilliõpil, koolimuusika, koor)
9.dets 17.30 III P kontsert (pilliõpil, koolimuusika, koor)
10.dets 17.30 II P kontsert (pilliõpil, koolimuusika, koor)
10.dets. 15.00-17.00 Mustpeade Majas esinejad
haridusameti vastuvõtul
11.dets 17.30 III T kontsert (pilliõpil, koolimuusika, koor)
12.dets 17.30 IV T ja P kontsert (pilliõpil ja koolimuusika)


