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Vanalinna
Hariduskolleegium

MUINASJUTT
Kord ennemuistsel ajal otsustasid loomad, et peavad "uue
maailma" probleemidega toimetulekuks midagi kangelaslikku
ette võtma, ja nad asutasid kooli. Nad kinnitasid tunniplaani,
mis sisaldas jooksu-, ronimis-, ujumis- ja lendamistunde. Et asja
üle oleks kergem arvet pidada, pidid kõik loomad kõigist
ainetundest osa võtma.
Part oli suurepärane ujuja, tegelikult paremgi kui ta õpetaja, ja
ta sai suurepäraseid hindeid lendamises, kuid jooksmine läks tal
väga kehvasti. Kuna ta oli vilets jooksja, pidi ta pärast tunde
jääma ja ühtlasi ujumistunni ära jätma, et harjutada jooksmist.
Nii kestis see seni, kuni ta oma lestakestega jalad üleni marraskile
jooksis ja suutis ka ujumises ainult keskpäraseid tulemusi näidata.
Aga keskpärased tulemused olid koolis vastuvõetavad, nii et keegi
sellepärast ei muretsenud, välja arvatud part ise.
Jänes oli alguses jooksmises parim, aga tema närvisüsteem ütles
pärast nii paljusid järeleaitamistunde ujumises lihtsalt üles.
Orav oli meister ronimises, kuni temas süvenes masendus pärast
lendamistunde, kus tema õpetaja sundis teda maa pealt ülespoole
õhku tõusma, selle asemel et alustada seda puu otsast allapoole.
Tal hakkasid jalad ülepingutusest krampi kiskuma ning ta sai
ronimises kolme ja jooksus kolm miinuse.
Kotkas oli kooli murelapseks ja teda tuli täie rangusega
distsiplineerida. Ronimistunnis tegi ta puu kõrgeimasse tippu
jõudmisel kõigile teistele silmad ette, kuid jäi kangekaelselt
kindlaks iseenda moodusele, kuidas sinna tippu jõuda.
Kooliaasta lõpul valiti tänukõnet pidama ebatavaliste annetega
angerjas, kes oskas tavatult hästi ujuda, aga oskas ka joosta,
ronida ja lennata ning kelle keskmine hinne oli kõige parem.
Preeriakoerad aga kooli ei läinud ja keeldusid maksusid tasumast,
sest kooli juhtkond ei olnud nõus tunniplaani lisama kaevamist
ja tuhnimist. Nad andsid oma lapsed mägra juurde õpipoisteks,
hiljem aga ühinesid metsümisejate ja suslikutega ning asutasid
eduka erakooli.
G. H. Reavis

n Vanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00

VANEMATEKOGU 22.01

nKokkuvõte inspektsioonidest. Põhitähelepanek 

parameetrid, mida inspektorid hindavad, ei anna
koolist adekvaatset pilti. Näiteks lapsevanematel poleks
võimalik aktide põhjal otsustada, kas kool vastab nende
ootustele ja kasvatustaotlustele. Liiga suurt tähelepanu
pööratakse formaalsustele ja dokumentidele, sisuline
töö laste arengukeskkonna loomisel aktides ei kajastu.

nKersti ja Kristel andsid ülevaate kolmapäeval Arte
Gümnaasiumis toimunud direktorite nõupidamisest.
Kersti oli palutud esinema arenguvestluste teemal.
Kuulati tähelepanelikult. Muudest teemadest põletavaim
on toiduraha probleem. Linna eelarve on miinuses,
hariduse raha vähendati tugevalt. Kuna tegevuskulusid
ei saa kärpida, siis tuli vähendada toiduraha - eelmise
aasta koolitoidu doteerimiseks eraldatud 33 miljonit
vähendati 10 miljonile.
nAinekavad  need saab läbi arutada juhtimiskoolituse

raames. 11. ja 25. märts  juhtimiskoolituse päevad.

nVanalinna päevade konverents teemal Omanik ja
omandus vanalinnas. Kesklinna valitsuses toimunud
nõupidamisel käidi välja mõte, et konverentsil võiksid
osaleda vanalinnas asuvate koolide õpilased. See oleks
meie taotlustega kooskõlas, kuid tuleb põhjalikult läbi
mõelda, kust leida jõuressursse, milliste juba
plaanisolevate tegevustega seda saaks ühendada
(uurimistööd, projekt Noored maailmapärandi kaitsel
jne).
nKeraamikatöökoja töödest ja tegemistest rääkis Stiina.

Peasuunaks keskaegsete vormide jäljendamine. Võiks
uurida ka teoreetiliselt keskaegsete töökodade elu ja
tegevust, nende puhta vormi otsinguid, et tekiks tugev
vaimsus. Töökodade arenguga võib rahul olla.
Majandusliku toimetuleku võimalusi tuleks otsida.

n5. veebruaril stuudium: inspekteerimise kokkuvõte
nPremia jäähalliga on kokku lepitud, et 23. veebruaril

on võimalik kella 9.00 - 15.00. kõigil soovijatel seal
soodsama tasu eest uisutada.

n Miikaeli Ühendus
Miikaeli Ühenduse ÜLDKOOSOLEK toimub
kolmapäeval, 28. jaanuaril kell 16.00
gümnaasiumi raamatukogus:
- lühidalt 2003. aastast ja pooleliolevatest
projektidest
- algava aasta rõhuasetused
- uute liikmete vastuvõtt

n Gümnaasium

n Muusikamaja

III PERIOODI 4. NÄDAL

nKolmapäeval, 28. jaanuaril kell 19.00 TANTSUKLUBI

nEsmaspäeval kell 14.00 - toimuvad klassijuhatajatunnid.
n Kultuuriajalugu
Teisipäeval kell 14.00 XI klassid - algavad muusikaajaloo
tunnid keskaja muusikast. Õpetaja Karin Veissmann.
Reedel kell 12.00. XII klassid. Kunstiajalugu. Eesti
Kunstimuuseumi näituse "LOOMAD JA INIMESED"
külastus. TASUTA.

nXII klassid
Läheneb UURIMUSTÖÖDE ESITAMISE tähtaeg 16.veebruar!

nXI R KLASS
Läheb kolmapäeval, 28. jaanuaril uurima, kuidas
puhastatakse vett (9.00-12.00).
B-keele tunnid toimuvad (va. reaalklassi õpilased).

n Muusikakool
n 28. - 30. jaanuaril toimuvad Muusikakoolis

Armsad õpetajad!
Olete väga oodatud 31. jaanuaril
Muusikamajja

VILISTLASTE JA
ÕPETAJATE PEOLE
algus orienteeruvalt kell 19.30,
enne seda

LEHESTLUGEMISE ARVESTUSED.

n 29. jaanuaril kell 17.00 KITARRIÕPILASTE
KONTSERT Muusikamajas.

n Kunstimaja
ÕPILASED JA ÕPETAJAD, TULGE!
õpetaja Aet Admani METALLITÖÖRINGI,
teisipäeval kell 17.15-18.45
õpetaja Liisa Kallami TEKSTIILIRINGI,
neljapäeval 17.15-18.45
õpetaja Helen Polli KÖITETÖÖRINGI,
esmaspäeval 17.15-19.45
Võimalik kohrutada vasest ehteid, kududa vaipu, viltida,
trükkida ja kõita raamatuid.
Oodatud on huvilised alates VIII klassist!

n Hoolekogu
Hoolekogu KOOSOLEK toimub neljapäeval, 29. jaanuaril
kell 17.00 Gümnaasiumi raamatukogus.

n Erakuulutus
Kui kellelgi seisavad kodus mittevajalikud SUUSAD, mis
sobiksid 6-aastasele, siis tean väikest poissi, kes oleks nende
üle jube õnnelik.
Tiina V (056 981 414; tiina@colleduc.ee)

Tallinna Metodisti kirikus
31. jaanuaril 2004 kell 18.00

Küünlapäeva müsteerium
“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.VHK-lastel reserveerimine aive@colleduc.ee

