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nTõdeti, et Eestis puudub praegu lahendus sotsiaalsete

Vanalinna
Hariduskolleegium
SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:
GERLE VARU 16.02
IMBI LAAS 21.02
IGOR GAVRILTCHIK 21.02
SISTER MARY 22.02
JAANA JÜRIS 22.02
KARIN VEISSMANN 22.02

n Arutati tuhkapäeva teenistuse ja laulufestivali
ettevalmistamist. Töö kulgeb plaanipäraselt
n Juhtimise kvaliteet: Kunstimaja. Igal allüksusel on



VHK OMALOOMINGUKONKURSS
... on lõpusirgel. Reedel võis muusikamajas vaadata-kuulata
heliteoseid ja näidendeid. Neljapäeval esilinastus rahvast täis
auditooriumis kaks debüütfilmi. Järgnevalt professionaali
kommentaar neile.

Lühifilm KOGEMUS, 10. H klassi õpilaste looming
Selle filmi puhul tõstaksin eriti esile filmi autorite originaalsust
ja väga head vormivalitsemise oskust. Ühelt poolt heale
dramaturgiale kohased ootamatud lahendused stseenides (ehk
hea stsenaarium) ja tugev reþii. Samas laitmatu allumine enda
poolt valitud askeetlikule tummfilmistilistikale  näitlemise stiil,
kaameratöö, heli- ja muusikakasutus. Harva näeb nii
terviklikku ja lõpuni läbiviidud teostust.
Lühifilm RANDVERE METSAVAHT; 11.H klassi
õpilaste looming.
Antud teose puhul hindaksin kõige enam ideed ehk jultunud
satiiri ja küpset poliitilist seisukohta. Teostuselt on film
tagasihoidlikum, kuid tugev ja julge esmakatsetus seegi teos.
Tervitades,
(ka reþissöör) Marko Raat
Omaloomingukonkursi peaauhinnad antakse kätte vabariigi
aastapäeva aktusel.

EESTI VABARIIGI AASTAPÄEVA
AKTUS
20. veebruaril kell 12.00
Vene Draamateatris

ja käitumisprobleemidega lastele, kellel kodu ja
perekond olemas, kuid vanemad ei tule mingil põhjusel
laste kasvatamisega toime. On lapsi, kes vajaksid
tavakoolist rangemat korda ja järelvalvet, kellega peaksid
tegelema selleks eriettevalmistuse saanud pedagoogid.
Hiljuti Kaagvere ja Puiatu eriinternaatkoole külastanud
õiguskantsler Allar Jõks võrdles neid asutusi vanglaga,
kus hoitakse lapsi/noori lihtsalt ühiskonnast
isolatsioonis, kuid kasvatuslik toime on küsitav.

kaks funktsiooni: hariduslik ja kultuuriline funktsioon,
mis tagavad organisatsiooni püsimise ja kindlustunde
kui ka uuenemise. Igal allüksusel on need kaks
funktsiooni erinevas osakaalus. Igal allüksusel on oma
roll terviku hoidmisel ja arengus.
Anu tegi ülevaate küsitlusest kunstiõpetajate hulgas,
millega nad on rahul ja mis võiks paremini olla (vt
Kunstimaja).

n Kunstimaja
Seoses Vanematekogu päevakorrapunktiga
ORGANISATSIOONI ANALÜÜSIST KUNSTIMAJAS, valmistasime nn. enesehindamise lehe, mille
abil õpetajad hindasid oma tegevust. Hinnati tundide
ettevalmistamist, distsipliini tunnis ja sisukust. Veel
hinnati oma tööd korrapidajana, osalemist
koosolekutel, koolitustel ja seminaridel. Kõik õpetajad
olid osalenud VHK ürituste kujundustöödes ja
näitusetegevuses. Enamus õpetajaid leidsid aega ka
väljaspool kooli tegeleda loominguga. Veel hinnati
suurimaid kordaminekuid ja toodi välja ka probleemid,
mis vajaksid lahendamist.
Parimaks kujundustööde tegijaks sel õppeaastal valiti
HELEN POLL ja kõige põhjalikuma tundide
ettevalmistaja tiitli sai RISTO PAJU.
Järgmisel Kunstimaja koosolekul, mis toimub 18.02
kell 14.00, annavad õpetajate töögrupid ülevaate kunstija käsitöö ainekavadest ja tööplaanidest vanuseastmete
kaupa.
Anu

Noored ja vanad kunstnikud, õpilased ja õpetajad!
23. veebruaril kell 14.00 Gümnaasiumi auditooriumis loeng
"KUNSTIMAAILMA OLÜMPIAMÄNGUD.
Lugusid Veneetsia biennaalist".
Lektoriks noor kunstiteadlane ANNELI PORRI
Kaasaegse kunsti huvilistele kohustuslik!!!

n Gümnaasium

n Muusikamaja

III perioodi 7. nädal

HÄÄLESEADE-ALANE KOOLITUS.

nESMASPÄEV
XI-XII klass - kogunemine kell 14.00. EBS kooli tutvustus
X klass - kell 14.00 klassijuhataja tund
XI klass - Jätkuvad eksperthinnangute tagasiside vestlused!

VHK õpilased liiguvad vanemaks saades koorist koori ja
oleks väga vajalik ka ühine arusaam hääleseadest.
Sellega on nüüd võimalus alustada.:
Koolitus algab Muusikamajas
laupäeval, 21.veebr. kl 14.30 - ca. 16.30 ja
pühapäeval, 22.veebr. kl 14.00 - ca.18.00
Esimesel päeval jagab kogemusi EMA hääleseade õppejõud
VILJA SLIÞEVSKI (on osaliselt ka meie poistekoori
hääleseadja), kes jutule lisaks demonstreerib tööd ka paari
poisi ja paari tüdruku peal.
Tegevus ei toimu loengu, vaid arutelu vormis - kõigil on
võimalus oma kogemusi jagada või küsimusi tõstatada.
Teisel päeval saame kuulda samuti EMA õppejõudu ANU
AIMLAT, kes õpetab ka Otsa-koolis popmuusikuid, on
hääleseadjaks "Estonia" poistekooril, Eesti Raadio laululastel
ja veel siin-seal.
Kursuse kestel tõstatatud probleemidest on kavas
jätkukursus.
VHK-liikmetele on kursus tasuta, väljastpoolt huvilistele
600.Et kvaliteetset hääleseade- ja hääle tervishoiu alast õpetust
just palju ei jagata, oleme plaaninud kursuse lahtisena, lisaks
koori- ja muusikaõpetajatele ootame ka aineõpetajaid,
gümnasiste, kes erinevates kohtades laulmisega tegelevad neile kõigile oleks koolitusest osavõtust kindlasti kasu.
Palun osavõtust teatada 19. veebruariks aive@colleduc.ee

nKULTUURIAJALUGU:

XI klass - teisipäeval kell 14.00 kunstiajalugu. Teema:
Kõrgrenessanss.
XII klass - reedel tundi ei toimu.

n Reedel, 20. veebruaril kell 12.00 VABARIIGI
AASTAPÄEVA AKTUS
nEsmaspäeval, 23. veebruaril
Kella 9-10 UISUTAMINE Premia jäähallis (vt Põhikool)
Kell 10.30 algab KUNSTIDE PÄEV.

n Põhikool
nVASTLAPÄEV 23.02 Premia jäähallis (Rocca al Mares)

Põhikoolis (1.-9. klassini) sellel päeval ainetunde ei toimu.
Uisutamine järgmise graafiku alusel
9.00 Gümnaasium
10.00 5.P, 5.T ja 6.P
11.00 1.-2. klassid
12.00 8.-9. klassid
13.00 3.-4. klassid
14.00 7.P, 7.T ja 6.T
Kohal olla vähemalt 20 minutit varem, et täistunniks saaks
minna jääle.
Peale uisutamist saab kuuma teed ja vastlakuklit.
Jääle pääseb ja uiske saab pileti esitamisel, mis tuleb osta
klassijuhataja käest hiljemalt neljapäeval, 19. veebruaril.
Pileti hinnad on järgmised:
1) õpilastel, kes tulevad oma uiskudega, on jääpilet 20
krooni
2) õpilastel, kes laenutavad uisud sealt, on tasu kokku
(uisud + jää) 30 krooni.
Kasutamata pileti eest saab raha tagasi.

nKOGUNEMISED

16. veebruaril toimuvad kogunemised
Teemad: Valentinipäev, iseseisvuspäeva aktusest, vastlapäeva
tähistamisest ja tuhkapäeva teenistusest.

n VABARIIGI AASTAPÄEVA AKTUS
20. veebruaril kell 12.00 Vene Draamateatris
nTUHKAPÄEVA TEENISTUSED
25. veebruaril (NB! kolmapäev)
11.00 algkool
12.00 põhikool

nSÕBRAPÄEVA PIDU
19. veebruaril gümnaasiumi võimlas.
Jälgi reklaami.

n Muusikakool
n 17. veebruaril

kell 17.00
Muusikamajas
KONKURSIKAVADE ETTEMÄNGIMINE

n19. veebruaril
kell 16.00 Muusikamajas ISESEISVAD PALAD
kell 17.00 Muusikamajas KONKURSIKAVADE ETTEMÄNGIMINE

n20. veebruaril kell 12.00 VABARIIGI AASTAPÄEVA
AKTUS (orkester, koorid)

n Kõigile!
23. veebruaril kell 14.00 toimub 10. M klassis Saksamaalt
saabunud KEVAD-TALVISE KOLLEKTSIOONI MÜÜK.
Hinnad soodsad!
Majandus

