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Hariduskolleegium
SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:
REET OOLUP 20.01
TÕNIS KUURME 22.01
ANU AERO 23.01
ELO TOODO-JAKOBS 23.01
PILVE TRAKS 23.01
TIINA TURP 24.01
URVE KÜLV 25.01
GALINA JELISEJENKOVA 25.01


AUGUST PULST 115 - KES TA OLI?
"Tao rauda, kuni raud on kuum!" öeldakse. 5 aastat on
Muusikamajas 14. jaanuaril, August Pulsti sünniaastapäeval,
rauda taotud. Käesoleval, 2004. aastal ajasime raua nii kuumaks,
et tegevus hargnes meie majast välja.
Eelmisel kolmapäeval toimus Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis
Lõuna-Eesti külapillimeeste kontsert, millega tähistati kunstniku
ja muuseumitegelase A.Pulsti 115. sünniaastapäeva. Suures osas
tänu A.Pulstile on meie käsutuses rikkalikud rahvaluulekogud
nii Tartus kui Tallinnas. A.Pulst korraldas enne sõda
rahvamuusika jäädvustamist heliplaatidele, oli selle aktsiooni
sisuliseks kaastöötajaks. Tema organiseeris ka rahvamuusikute
ringreise aastatel 1922 - 36, mille käigus kogutud rahadega asutati
mitmeid tuntud muuseume, sh. Teatri- ja Muusikamuuseum,
Vabaõhumuuseum, Eesti Rahva Muuseumi Tallinna osakond
jne.
August Pulst on kirjutanud ka näidendeid ja kuuldemänge.
Eelmisel aastal kanti Muusikamajas ette näidendi "Kogukonna
kohtumees" 2. vaatus. Teisipäeval, 20.01 kell 16.00 on Teatrija Muusikamuuseumis taas võimalus August Pulstist kuulda.
Samuti näha lühinäidendit "Presidendi kojutulek", mille esitab
"Kannelkond" - "Tuulekannelde" noorem suurem vend.
Jälgige mängu!
ikka teie kandleõpetaja Tuule Kann
PS: vaata lisaks internetis : www.hot.ee/augustpulst2

n Vanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00

Vanematekogu 15.01

nEksperthinnangute kokkuvõte ja eriprogrammide

kinnitamine.
Kristel ja Kristiina koostasid kokkuvõtliku tabeli.
Vanematekogu kinnitas eksperthinnangute kokkuvõtte.
Tagada tuleb dokumendi konfidentsiaalsus.

n Kinnitati 3. t klassi tunniplaani muudatus 3.
veerandil seoses ujumisega.

nOmaloomingukonkursi käivitumisest. Kunsti osas

hea koostöö õpilastega, kes tegid flaierid ja teevad ka
plakatid. Ka kirjanduses võiksid emakeeleõpetajad
teemat lahti seletada.

nMajandusteenistuse vestluste ettevalmistamine.
n Kultuuriministeerium ootab taotlusi projektidele
märtsivaheaja sportlikuks ja kultuuriliseks veetmiseks.
Võiks kaaluda Taized, kunstimaja sõitu Kiasmasse,
kehakultuuri õppediivan võiks mõelda, kuidas sisustada
laste vaheaega.

nKoostöö teiste koolidega. 23. jaanuaril minnakse

Ristiku Põhikooli vaatama. 30. jaanuaril tulevad IdaVirumaa eesti keele õpetajad. Vaatavad tunde, arutavad
koostöövõimalusi.

n Usuõpetus, terviseõpetus ja perekonnaõpetus.

Klassijuhatajatundide sisustamine tuleb hästi läbi
mõelda.



VIII VHK OMALOOMINGUKONKURSS
Teema EESTI SÜND, nagu alati ka VABA TEEMA
Loomingu esitamise tähtajad:
Kunst, käsitöö ja kodundus - Kunstimaja õpetajate tuppa
16. veebruariks
Helilooming ja muusikapalad - Muusikakooli
kantseleisse 2. veebruariks (lindistamine 2.-6.veebruar).
Kirjandus (luule, jutud, raamatud) - Põhikooli õpetajate
tuppa, algkoolis klassijuhatajale 2. veebruariks
Näidendid, etüüdid jms. - Muusikamajja (sisu
kokkuvõte, osalejad, kava pikkus) 2. veebruariks
Muusikapalade ja lavakavade esitamine toimub
Vanalinna Muusikamajas 13. veebruaril
Kirjandustööde paremik avaldatakse VHK almanahhis
LOOMELEIUD 2004
Huvitavamaid kunstitöid eksponeeritakse Ühispanga
Galeriis ja ETV Hommikutelevisiooni saadetes. Kõigi
osalejate tööd pannakse välja VHK ruumidesse
Eriauhind loomingulisemale klassile
Peapreemiate kätteandmine 20. veebruaril kl. 12.00
Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel Vene Draamateatris
Eripreemiate kätteandmine 1. märtsi kogunemistel


n Gümnaasium

n Muusikamaja

III PERIOODI 3. NÄDAL

nHEAD UUDISED:

nEsmaspäeval toimuvad kell 14.00 KLASSIJUHATAJA

Hasartmängude nõukogu toetas meie projekti küünlapäeva
müsteeriumi "TÄHELAPS" korraldamiseks!
Kultuurkapital toetas stipendiumiga KAMINAMUUSIKA
sarja ja TANTSUKLUBI tegevust. Tänud toetajatele ja jõudu
tegijatele!

TUNNID!

nKULTUURIAJALUGU
Teisipäeval kell 14.00 XI klassid - algavad muusikaajaloo
tunnid keskaja muusikast. Õpetaja Karin Veissmann.
Reedel kell 12.00. XII klassid. Kunstiajalugu. Teemaks Eesti professionaalse kunsti kujunemine ja kunst XX
sajandil.
Anu

Küünlapäeva müsteerium

nEKSPERTHINNANGUD XI klassides
Järgmisel nädalal, 26.- 30. jaanuarini toimub
eksperthinnangute sisestamine.
11. R klassis: eesti keel, matemaatika, bioloogia, maateadus,
inglise keel, B-keel, ajalugu
11. H klassis: eesti keel, matemaatika, bioloogia, inglise
keel, B-keel, ajalugu ning eriala
Sel aastal on õpilastel võimalus anda hinnanguid ka
õpetajatele.
Skaalade tutvustused paneme klasside infostendidele.
Ingrid

n Põhikool
nKOGUNEMISED

19. jaanuaril omaloomingu konkursist. Külalised
26. jaanuaril vene keele päev - õpilaste etteasted

nAlanud on OLÜMPIAADIDE JA AINEVÕISTLUSTE
KOOLIVOORUDE aeg, et välja selgitada Tallinna
piirkondlikule voorule pääsejad.
Toimunud on juba ajaloo koolivoor. Teisipäeval, 20.
jaanuaril peetakse matemaatika koolivoor ja 3. veebruaril
geograafia koolivoor.
Koolivoorust osavõtjad on olümpiaadi toimumise päeval
ainetundidest vabastatud. Õpetajatel palume esitada
osavõtjate nimekirjad 3 päeva enne koolivooru toimumist
Kristelile või Alarile.
Kogu info (ka juhend) olümpiaadidest www.haridus.ee
Alar

PALJU ÕNNE
2001. a kunstiharu lõpetanud
LILIANILE
tütre sünni puhul 17. jaanuaril!

Tallinna Metodisti kirikus
31. jaanuaril 2004 kell 18.00

TÄHELAPS
Muusika: Vladimir Martõnov
Esitajad:
Vanalinna Muusikamaja Tütarlastekoor
Rahvusooper Estonia Poistekoor
Püha Miikaeli Poistekoori väike koosseis
Projektiorkester
Viljandi Kultuuriakadeemia tudengid ja E.T.A MRG
tantsustuudio tantsijad
Vanalinna Hariduskolleegiumi balletilapsed
Dirigent Hirvo Surva
Lavastaja Anu Ruusmaa
Kunstnik Mae Kivilo-Rohumaa
Korraldajad: Vanalinna Hariduskolleegium ja MTÜ
Miikaeli Ühendus
Piletid Piletilevi ja Statoili müügipunktides 125.-;
õpilastele 75.(palume VHK-l piletid osta Muusikamajast, säästame
piletilevile makstava vahendustasu, reserveerimine
aive@colleduc.ee)
Kontserdile järgneb vilistlaste pidu Muusikamajas.

n Kroonikat
Teisipäeval, 13. jaanuaril külastasid VHK-d haridus- ja
teadusministeeriumi esindajad. Kuna sel aastal on plaanis
ümber teha Põhikooli- ja Gümnaasiumiseadus, siis
tutvutakse esrinevates koolides tehtuga. Huvituti ka VHK
juhtkonna sellealastest ettepanekutest.
Teiseks eesmärgiks oli tutvuda meie kogemusega
arenguvestluste läbiviimisel. Kerstile tehti ettepanek
kirjutada artikkel sügisel ilmuvasse arenguvestluste alasesse
kogumikku.
Neljapäeval andsid Kersti, Kristel ja Kristiina intervjuu
arenguvestluste teemal ka KUKU raadiole.

