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KORD MEIE ÕPPETÖÖS

Teatud pisiasjad aitavad kodus paremini õppida.

Õige aeg: Kas teame, mis kell hakkame koduseid ülesandeid tegema? Mis
kell lõpetame?

Õige koht: Televiisori või arvuti kõrval on raskem keskenduda. Rahulik
koht võimaldab meil õppida paremini ja... vähema ajaga.

Kord töölaual: Üritagem, et laua peal oleksid ainult õppeasjad. Korrast
ära laua taga on raske keskenduda ja ebameeldiv töötada. Töölaud on
õppimise stardirada!

Istugem korralikult: Istugem mugavalt, selg sirge, aga mitte lohakalt.
Tahame ju õppida, mitte magada!

Sooviksime jõuda rohkem teha? Pidagem meeles: kui meil on kord,
mitmekordistub meie aeg! Õpime siis paremini, kiiremini, ja rõõmsamalt
ning siis jääb aega ka meelelahutusele ja puhkamisele!

Vanematekogu 3.02.2010

nnnnnLahtiste uste päev 4. märtsil. Seekord tuleks väga
põhjalikult ette valmistada, arutati ettepanekut avada
mõni tund ka väljastpoolt kooli tulijatele.

nnnnnVene keele päev 5. märtsil. Külla tulevad Puðkini
sugulased Belgiast.

nnnnn Projektide nädal. Kinnitati projektide nädala
tegevused. Algklassid uisutavad, põhikooli enamikul
klassidel tunnid, gümnaasiumis loengud seksuaalsusest,
kutsumusest jm, kell 12  ingliskeelne kõnevõistlus teemal
“Life is beautiful”.  Teisipäeva hommikul tõlkevõistlus
keeleklassidele.

nnnnnVilistlaste päev 6. veebruaril. Kinnitati vilistlaste
päeva kava. Korraldajaks on vilistlaste kogu.

nnnnnToetati õp Tiina Mündi ettepanekut 11. klassi
osalemiseks Comeniuse programmis.

nnnnn Kinnitati gümnaasiumi sisseastumiskatsetest
vabastatud 9. klassi õpilaste nimekiri.

nnnnn Otsustati lubada 9. klassidel esmaspäeval, 8.
veebruaril valmistuda gümnaasiumikatseteks, kuna nad
on nädalavahetusel hõivatud teatrietendusega.
Võimalusel panna esmaspäevale konsultatsioonid.

nnnnn Arutati teatriõpilaste liikumistundide ruumi
probleemi.

nnnnn JOHANNA AUS (9.T) pälvis teise koha Tammsaare
võistulugemisel!
29. jaanuaril avati Albu mõisas lugemisaasta võistulugemisega
"Hansenist Tammsaareni". Johanna esitas Ramilda monoloogi
"Tõe ja õiguse" II osast ning sai keskmises vanuserühmas II
koha. Palju õnne Johannale ja juhendaja Tõnis Rätsepale!
Võistulugemine toimus juba 7. korda ja sellest võttis osa 90 noort
esinejat 42 koolist Eestist, Riiast ja Krimmist. Peapreemia pälvis
Maria Pihlak Saaremaa Ühisgümnaasiumi VI klassist.

nnnnnJUSS HEINSALU XII H klassist pälvis Veljo Tormise 80.
sünnipäevale pühendatud rahvusvahelisel kunstikonkursil
„Raua needmine“ Kunstnike Liidu auhinna.
Kõik huvilised on oodatud näituse avamisele ja
tunnustustseremooniale Kullo Lastegaleriisse 16. veebruaril 16.00.
Avamisel veab regilaulu Jaak Johanson. XII klassi konkursitöid
juhendas Margot Kask. Näitus Kullo Galeriis jääb avatuks 27.
veebruarini. Galerii asub Tallinna vanalinnas Kuninga tn. 6 ja on
avatud teisipäevast laupäevani kl. 10-18.

nnnnnÕnnitlused MATTIS JAAMALE, kes saavutas
Põhjamaade noorte meistrivõistlustel
murdmaasuusatamise vabatehnika sprindis Kuopios
väga tubli 6. koha!

nnnnnÕnnitleme MAARJA SOONET aasta dirigent-
muusikaõpetaja tiitli puhul! Eesti Kooriühing jagas
24.01 aastapreemiaid. Aasta koori nominendiks oli ka
Vanalinna Muusikamaja Tütarlastekoor.

nnnnnRaamatukujunduse võistlusel "25 kauneimat
Eesti raamatut" valiti kaks PIIA RUBERI (VHK
õpetaja ja lapsevanem) kujundatud raamatut 25
kauneima raamatu hulka: “20. sajandi mõttevoolud”
(Koostanud ja toimetanud Epp Annus);  Mehis Heinsaar.
“Sügaval elu hämaras”.
Samuti on 25 auhinnatud kauneima raamatu hulgas
meie kunstimaja õpetaja ANNELI PORRI koostatud
ja kirjastatud raamat "Raul Rajangu. LUMINOSO",
mille on kujundanud Indrek Sirkel.
Näitus „25 kauneimat Eesti raamatut” rahvus-
raamatukogu VI korruse trepigaleriis kuni 25. II.

nnnnnNoore arhitekti preemia 2009 pälvis meie kooli
lapsevanem MARTIN AUNIN. Palju Õnne!

nÕnnitlused

Õnnitlused jätkuvad...



n Gümnaasium nPõhikool

Gümnaasium III perioodi arvestuste nädal ja IV
perioodi esimene nädal

SÜNNIPÄEVALAPSED
12.H       Stina Rattasepp            5.02
11.H       Erik Loide                   5.02
10.H       Mihkel Matkevicius      5.02
12.H       Markus Dvinjaninov     6.02
12.H       Kulla Laas                   9.02
12.H       Markus Robam            11.02

nnnnnArvestuste nädal
Arvestuste nädala plaan on kättesaadav stendidel ja
koduleheküljel.

nnnnnIV perioodi tunniplaan
IV perioodi tunniplaani paneme stendidele ja koduleheküljele
järgmise nädala keskpaigaks.

nnnnnX klasside eksperthinnangud
Vestlustega alustame III perioodi arvestuste nädalal (alates
8. veebruarist). Vestluste toimumise ajad lepivad vanematega
kokku  klassijuhatajad, vestlustel osalevad ka
erialajuhendajad.

nnnnnOmaloomingu konkurss
Käimas on omaloomingukonkurss. Selle aasta teemad on:
“Ilu tee”, “Elustame raamatuid” (2010 on lugemisaasta),
“Millele ma loodan?”, “Maailm muutub”, “Sajandi talv”,
“Chopin 200”. Tööde esitamise tähtaeg on 15. veebruar.

nnnnnProjektinädal 22.-26. veebruar
Esmaspäev, 22. veebruar – projektõppe päev
Teisipäev, 23. veebruar – projektõppe päev, vabariigi
aastapäeva aktus kell 12.00 Metodisti kirikus.
PROJEKTIPÄEVADE TÄPNE KAVA JÄRGMISE
NÄDALA TEATAJAS
Kolmapäev, 24. veebruar – vabariigi aastapäev
Neljapäev, 25. veebruar ja reede, 26. veebruar – iseseisva
õppimise päevad (tunde ei toimu)

nnnnnKlassijuhatajate koosolek
Klassijuhatajate koosolek toimub esmaspäeval 22.
veebruaril. Kellaaja täpsustame järgmiseks nädalaks.

nnnnnÕppenõukogu
III perioodi kokkuvõttev õppenõukogu toimub 1. märtsil
kell 15.30.

nnnnn Ühispanga Tornimäe majas VHK õpilaste
ühisnäitus “Käed”
See on täiesti eriline näitus, kus osaleb suur osa meie kooli
õpilastest – määrav polnud kaasalöömisel mitte ülim
kunstiline professionaalsus, vaid mõte meie käte ühendavast
jõust. 30 meetrit seinapinda on tihedalt kaetud teostega,
mis väga aktiivselt meiega suhtlevad: see sünergia on nakatav
ning iga vaataja “akud saavad laetud”. Ennast turgutamas
saab käia kuni 26. veebruarini. Tänud kõigile osalejaile (nii
õpilastele kui õpetajatele) ja projekti käivitajale õpetaja Ülle
Marksile.

nnnnnProjektipäevad põhikoolis 22.-23.02
Esmaspäev, 22.02
5.p, 6.t, 6.p, 7.t, 8.t, 8.p - tunniplaanijärgne õppetöö, põhirõhk
kordamisel.
9.t, 9.p - tunniplaanijärgne õppetöö, kell 12.00 loeng
Muusikamajas
5.t, 7.p - puuduvad koolist, klassijuhataja sisustab päeva
(5.t - lumerõngasõit, 7.p - õppekäik loomaaeda)
Teisipäev, 23.02
8.t, 8.p - kell 8.15 loeng MM-s, järgneb tunniplaanijärgne
õppetöö

nnnnn3.-4. klassi lapsed spordimängudel
Kolmapäeval, 10.veebruaril mängivad üheksa 4.klassi
tüdrukut Kesklinna koolide spordimängude raames
rahvastepalli Saku tänaval. Koolist lahkutakse koos õpetaja
Gudruniga kell 12.45 ja ollakse tagasi orienteeruvalt 16.30.
Neljapäeval, 11.veebruaril mängivad kaksteist 3.klassi
last rahvastepalli GAG-is. Turniir algab 13.15, minnakse
õpetaja Alariga.

STUUDIUM

Neljapäeval, 18. veebruaril toimub stuudium
ainesektsioonide esimeestele: teemaks uus õppekava
ja sellega kaasnevad muudatused.
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"Käed"

KÄED, PALJUDE KÄED.
Kõigil oma sõnum.
Käsi on üleilmne, jõuline levinud märgiline sümbol
läbi aegade, universaalne info edastaja. Käsi kui
unikaalne teave indiviidi tasandil, energia edastajana,
rituaalide loojana. Käe pealepanek võib võtta valu,
pail on võlujõud, samuti võimalik destruktsioon
ainsamastki puudutusest.
Igal käel on anda oma sõnum. Käsi viitab isiku
füüsilisele unikaalsusele- kordumatud jooned
peopesas ja mustrid nahapinnal.
Kätega seonduvad ka keelelised käibeväljendid nagu
"kuldsed käed", "õnnelik käsi", "küüned enda poole",
"räpased käed", "puhtad käed", "käsi peseb kätt",
"sõbrakäsi", "lahke käsi" jne.
Visiooni "Käed" projekt on teoks saanud kõikide
klasside õpilaste ja kunstiõpetajate toel ja suunamisel
Ülle Marksi ideest. Tööd katavad galerii seinu lõpmata
pannoona. See on isemoodi ülestähendus meist
praegusel ajahetkel. Meie visioonid, mõtted, sõnumid
oma kätest kannavad edasi nii universaalset kui ka
unikaalset teavet.

Näitus jääb avatuks kuni 26. veebruarinikuni 26. veebruarinikuni 26. veebruarinikuni 26. veebruarinikuni 26. veebruarini SEB
Galeriis Tornimäe 2, 5. korrusel
E-R 9.00-17.00



TV 10 OLÜMPIASTARTI.

Kolmandat aastat võtab suurte traditsioonidega noorte
kergejõustiku võistlussarjast osa ka VHK.
Eelmisel nädalal toimus nii Tallinna piirkonna 1. etapp kui
ka Tartus vabariikliku võistluse 39. hooaja 1.etapp.

Lasnamäe spordihallis Tallinna etapil võistles 25 VHK
last. Võisteldakse kahes vanuserühmas: vanemad poisid ja
tüdrukud sünniaastaga 1996-97 ning nooremad poisid ja
tüdrukud, kes sündinud 1998 aastal või hiljem.

Paremaid tulemusi. Tüdrukute noorema vanuserühma
60 m jooksus saavutas KAARIN AAVIK ajaga 9,44 7.koha.
Poiste nooremas vanuserühmas saavutas MATHIAS-MAIT
METSAMAA kuulitõukes (3 kg kuul) II koha tulemusega
7.82. 10 parema hulka jõudsid kuulitõukes veel OSKAR
SAAREPERA (5.koht tulemusega 6.88), TAIGO GREPP
(6.koht tulemusega 6.86) ja TAAVET KIRJA (9.koht
tulemusega 6.54). 60 m jooksus jõudis MATHIAS-MAIT
METSAMAA finaali, kus saavutas ajaga 9,07 7.koha.
Tüdrukute vanemas vanuseklassis võistlesid hästi KELLI
MARIE JAAMA ja HELIISE HARRIET HARUSOO.
Heliise oli kaugushüppes tulemusega 4.66 teine ning 60 m
jooksus ajaga 8,81 üheksas. Kelli saavutas 60 m jooksus
5.koha ajaga 8,71 ja kaugushüppes 9.koha tulemusega 4.22.
Järelkasvu on meil ka, sest paljude meie koolist võistelnud
laste  sünniaasta on 2000 ja 2001.

Tartus esindasid kooli PAULA FRITZE, OSKAR
SAAREPERA, JAKOB VOLL, MATHIAS-MAIT
METSAMAA, KELLI MARIE JAAMA, HELIISE
HARRIET HARUSOO ja HERMAN KLAS RATAS.
Koolide arvestuses hoitakse 26 osaleva suure kooli hulgas
16.kohta 4275 punktiga. Individuaalselt võiks ära märkida
HELIISE HARRIETI 11. koha (igal alal osales 70-80
võistlejat) kaugushüppes tulemusega 4.54 ja 60 m jooksus
21.koht ajaga 8,85. KELLI MARIE oli kaugushüppes 13.
4.50-ga  ning jõudis 60 m jooksus B-finaali ja sai kokkuvõttes
ajaga 8,75 15.koha. MATHIAS-MAIT oli kuulitõukes uue
isikliku rekordiga 7.93 16. ja saavutas 60 m jooksus ajaga
9,20 23.koha. Kiidusõnad ka teistele tublidele VHK
võistlejatele!!!

nnnnn9.02 kell 16.00    Muusikamajas    muusikakooli õpilaste
kontsert

nnnnn11.02 kell 17.00    Muusikamajas    tasemeeksam

nMuusikakool

11. märtsil kell 15.30 toimub tasuta koolitus ID kaardi
ja digiallkirja kasutamise kohta. Koolituse kestu 1,5
tundi.
Palun andke teada, kes kindlasti soovivad osaleda. Teatage
22. veebruariks Ruth Raudsepale tel 5214197 või meili teel
ruthra@vhk.ee

MÄRGALADE VIKTORIINI TULEMUSED

Klass Klassi parim Klassi punktide summa kokku
8. T Marit Männiste (4,75 p) 60,25
8. P Hendrik Kanter (4 p) 37,20
9. T Magdaleena Maasik (5,5 p) 96,40
9. P Leo Estonius (4,25 p) 71,55
10. H Jonathan Peterson (6 p) 87,50
10. K Anna-Liisa Toropov (3,25 p) 24,25
10. R Jaarika Lember (6,5 p)

Jaanek  Pajumets (6,5 p) 129,50
11. H Elisabeth Peterson (5,75 p) 111,75
11. K Katrin Lilleorg (6,5 p) 69,5
11. R     - 74,70
12. H Johan Huimerind (6 p) 84,20
12. K Markus Kõdar (6 p) 85,75
12. R Elise Nassar (6 p) 106,85

Parimale klassile toimub kevadel meie poolt korraldatud
temaatiline üritus.

Irja ja Tiia

nPüha Miikaeli kool

nnnnnEsmaspäeval, 8. veebruaril on PMK 9. klassis tunnid
tavatunniplaani alusel.

nnnnnTeisipäeval, 9. veebruaril kl 9-12 toimuvad kõikide
PMK 9. klassi õpilaste gümnaasiumi katsed koduklassis Vene
31 majas. Palume valvama õpetajad, kelle tunniaeg see on:
kl 9-10 Margit Tohver, kl 10-12 Reet Oolup. *NB! Kõik
teised PMK 9. klassi tunnid jäävad sel päeval ära!*

nKehakultuuri õppediivan

n Info

nLoodusteadused

Omaloomingukonkursi tööde
tähtaeg on 15. veebruar.

Ära maha maga!


