
Vanalinna
Hariduskolleegium

22. 11.  2004

Teataja
nr. 286

nVanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00

SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD

KRISTA NÕMMIK  25.11
REET REIDAK  28.11

ÕNNITLEME!

♦17. novembril toimus Tallinna Kanutiaia Noortemajas VIII
Koidulauliku luulekonkurss, kus nooremas vanuseastmes
saavutas II koha PIRET KRUMM (9.T), juh. KRISTA NÕMMIK
Õpilaste järjepideva ja tulemusliku ettevalmistamise eest tänati
õpetaja KRISTA NÕMMIKUT.

♦Õp. INGE BILTSE klaveriõpilane LIIS MÄGI (5.T) sai
Muusika- ja kunstikoolide omaloomingupäeval 13. novembril
aukirja. Õnnitleme tubli esinemise puhul!

Vanematekogu 18.11

nArutati gümnaasiumisse vastuvõtu protseduuri.
Anu viib parandused sisse, kinnitatakse 9. detsembril.
nVestlused õpetajatega pedagoogilise tagasiside
skaalade alusel toimuvad alates 17. jaanuarist.
Kunstiõpetajatega märtsis, muusikaõpetajatega aprillis.
nAdvenditeenistused. Koostöö Vello Saloga.
nJõulud. 25. dets. stuudiumi ajal jõulukaunistuste
tegemine kunstimajas. Jõulupidude paigad.
n9. detsembri consiliumis II poolaasta stuudiumite
plaani ülevaatamine.

Neljapäeval, 23. detsembril kell 19.00
Estonia Kontserdisaalis

Joseph Haydn. �Harmoniemesse�

John Adams. �Harmonium�. Esiettekanne Eestis
SEGAKOOR LATVIJA (Riia), EESTI RIIKLIK
SÜMFOONIAORKESTE, KÄDY PLAAS (sopran), HELEN
LOKUTA (metsosopran), TOOMAS TOHERT (tenor), UKU
JOLLER (bariton), dirigent TÕNU KALJUSTE

Vanalinna Hariduskolleegiumi töötajatele on broneeritud
ülisoodsa hinnaga piletid (60.- krooni). Pileteid saab osta
oma maja sekretärilt või muusikamajast Aivelt.

Suurepärane võimalus saada jõulude eelõhtul osa ilust ja teha
ilus kingitus ka oma lähedastele, sõpradele!

n Kunstimaja ootab õpilasi, õpetajaid ja
lapsevanemaid appi koolimajade jõulu-
kujunduseks pärgi ja vanikuid tegema!
Jõulukujunduse TÖÖTOAD toimuvad:

Kolmapäeval, 24. novembril  16.30-18.00 juhendab
florist JAANA TAMMESALU jõulupärgade ja vanikute
valmistamist männiokstest. Üritus toimub puutöö
klassis. Kõik huvilised on oodatud. Materjalid ja
tööriistad kohapeal olemas. Tee ja piparkoogid
pealekauba.

Neljapäeval 25 . novembril kell 10.00 -17.00
puutöö klassis koolimaja jõulukujunduseks ühine
vanikute valmistamine. Ootame õpilaste, õpetajate ja
lapsevanemate aktiivset osavõttu.

nNeljapäeval, 9. detsembril kell 16.30 toimub
kunstiklassides JÕULUKAARTIDE valmistamine
jõululaada jaoks.
Abilistel palume registreerida Kunstimaja õpetajate toa
telefonil 6996150.

n 24. novembril on Kunstimajas külas Viljandi
kunstiõpetajad.

���������������������������� nKunstimaja

25. november - HUMANITAARAINETE PÄEV

Selle aasta teema - VAIMUTOIT

5.-6. klass - toimub 2 esimest tundi (2. tunni ajal võib olla
külaline). Edasi humanitaarainete päeva tegevus kuni kella
14.00-ni. Pärast seda enam tunde ei ole.

7.-9. klass - toimub 3 esimest tundi (3. tunni ajal võib olla
külalisloeng). Edasi humanitaarainete päeva tegevus kuni 14.50-
ni. Pärast seda enam tunde ei ole.
Täpne info selle päeva kohta on teisipäevaks klassi stendidel.

NB! Klassijuhatajatel palume esmaspäevase klassijuhataja tunni
ajal komplekteerida võistkonnad vastavalt ette antud juhendile.

nMuusikakooli tööplaan:
22. nov 18.00 Muusikamajas Caecilipäeva kontsert
23. nov 17.30 Muusikamajas 3.P klassikontsert

nMK TALVISED ARVESTUSED Muusikamajas
23.-27. november
23.nov 10.00-13.00 kitarr
23.nov 15.00-16.30 klavessiin
23.nov 16.30 löökpill
24.nov 10.00-12.00 kannel
25.nov 10.00-16.00 klaver
26.nov 10.00 � 14.00 puhkpill
27.nov 10.00 � 15.00 keelpill (I-VII kl)
29.nov 10.00 � 13.00 keelpill (VIII kl + Gümnaasium)

nMuusikakool



nTheatrum

A. TÐEHHOVI MIKS MITTE ABIELLUDA.
(ABIELUETTEPANEKUD)
Theatrumi järjekordne - juba neljas (!) - A. Tðehhovi
tragikoomiliste lühijuttude ja näitemängude põhjal valmiv
kirjanduslik salong.
Mängime A.Tðehhovi tekstide ja tegelastega, muusika, laulu
ja tantsuga.
Armumisest ja abiellumisest, abiellumise mitmesugustest
põhjustest ning lihtsatest takistustest abiellu astumisel.
Etendus on mõeldud kõigile neile, kellele on tehtud
abieluettepanek. Samuti ka neile, kes on ise teinud või
tegemas abieluettepanekut, ning neile, kes seda kunagi teha
kavatsevad. Aga ka neile, kellele seda kunagi tehtud pole
ning kes seda mitte kunagi ei tee.
�Ma ei ole ikka veel abielus. Läksime pruudiga lõplikult lahku. See
oli muide tema, kes katkestas suhted. Aga ma ei ole seepärast veel
ostnud revolvrit ega hakanud päevikut pidama. Ma ei räägi teile
enam temast. Võib-olla on teil õigus, kui ütlete, et mul on vara
abielluda. Ma olen kergemeelne, ehkki teist ainult aasta noorem.
Ikka veel näen unes gümnaasiumi: õppimata tund ja hirm, et õpetaja
kutsub mu tahvli ette. Ju siis olen poisike.� (A.Tðehhovi kiri
Bilibinile 1886. aastal)
Etendus luuakse rühmatööna. Initsiaator Mai Rõngelep.
Lavastaja Lembit Peterson. Kunstnik Laura Pählapuu.
Muusikaliselt kujundanud Eva Kalbus. Liikumisseade tegid
Tiina Mölder ja Kristin Jürgenson.
Osalevad EHI teatriõppe lõpetanud näitlejad.
Mängitakse Vanalinna Muusikamajas.
Esietendus 27. novembril kell 19.00.
Järgnevad etendused: 28. novembril, 4., 5., ja
11.detsembril kell 19.00, 10. detsembril kell 20.00.

nLp gümnasistid!
Viimase rohkem kui aasta kogemus näitab, et on õpilasi,
kes soovivad otseselt usuasjade kohta rohkem teada, aga
filosoofia või ladina keele tundide jooksul jõuab neile
küsimustele ainult lühidalt vastata. Seetõttu oleks väga hea,
kui leiduks üks kindel aeg ja koht, et noortel oleks võimalus
kas üksi või mitmekesi tulla ja rääkida Piiblist, Kirikust jne.
Ka selleks, et jätkata eelmisel aastal alustatud vabatahtlikku
humanitaartegevust ja jõuda veel rohkem teha, nagu näiteks
külastada Iru Hooldekodu jne, on parem, kui mul on kindlad
päevad, mil mind on kergem üles leida. Muidugi saab seda
aega kasutada ka selleks, et rääkida meie ainetest.
Need ajad on esmaspäeval ja neljapäeval kell 14.00-
15.35 arstikabinetis.

Isa Xavier

II PERIOODI 5. NÄDAL

n Esmaspäev
HUMANITAARAINETE PÄEVA lühendatud variant:
Kogunemiste ajal toimuvad JANOSZ PETERSI loengud
TERRY PRACHETTI loomingust.

Kell 15.45 väljasõit Tartusse Sadamateatrisse - Urmas
Lennuki teatritükk "BOOB TEAB". Buss väljub Mere
puiesteelt Vene kultuurikeskuse juurest.

nHead õpilased ja õpetajad, palun sisestada oma
EKSPERTHINNANGUD!

nTähelepanu 12. klassid!
Kuna selle perioodi lõpul toimuvas õppenõukogus
kinnitatakse uurimistööde teemad, siis tuleb neil, kes
kavatsevad ühe lõpueksami teha koolieksami uurimusena,
ANDA TEADA KAHE JÄRGMISE NÄDALA JOOKSUL
OMA TÖÖ TEEMA JA JUHENDAJA NIMI.

nGümnaasium

Selle aasta 28.-30. oktoobril Türil korraldatud meedialaagrit
külastasid ka kolm VHK kümnendate klasside õpilast. Keegi
neist ei kahetse, et pühendasid selleks kolm väärtuslikku
päeva oma niigi üürikesest vaheajast. Päevad olid pikad,
loengud samuti, ent teadmisi kogunes küllaga. Laagris õpetati
kirjutama uudiseid, arvamus- ja olemuslugusid, tutvuti ka
teiste ajakirjandusþanritega. Õpetajateks-lektoriteks olid
noored ajakirjanikud, kes muutsid kogu õppeprotsessi väga
lõbusaks. Kurvaks tegi meele vaid see, et enamikul
laagrilistest oli olemas oma koolileht...
Siit sai ka alguse idee: alustada KOOLILEHE tegemist
õpilaste poolt!  Sellega ei tegeleks mitte ainult gümnaasium,
vaid ka põhikool. Kavandatav ajaleht kajastaks koolielu, -
sündmusi ja muud huvitavat ning peaks ilmuma kord kuus
� vähemalt alguses planeerime nii :) Seoses sellega sooviksime
leida huvitatuid igast klassist, et kajastatud saaksid kõigile
olulised sündmused ja kõiki huvitavad teemad. Oodatud
on kõik ideed! Tahtjad-huvitatud võiksid koguneda 24.
novembril kell 16.30 VHK gümnaasiumi majja 10.K
klassi (I korrusel, arstikabineti kõrval).

Grethel ja Greete (10.K ja 10.M)

nPõhikool
nHumanitaarainete päeva (25. november ) pidamine
algab juba esmaspäeval, 22. novembril
KOGUNEMISTEGA peegelsaalis. Tublid 4., 6. ja 9 klassi
tüdrukud on kõigile vaatamiseks ette valmistanud
inglisekeelseid näidendeid ja ettekandeid, mis haakuvad selle
aasta humanitaarainete teemaga "VAIMUTOIT".
Humanitaarainete päeva kava vt lk 1.
Samuti pannakse nädala alguses üles parim valik inglise keele
tundides ettevalmistatud kirjanditest "My Favorite Book".
Kõik saavad neid raamatukogus ja selle ees olevatelt
stendidelt lugeda. Astuge läbi!

nKogunemised esmaspäeval:
11.00 algkool
12.00 7.-9. klass
14.00 5.-6. klass

nNB! Ärge unustage ka RAAMATUMÜÜKI, mis toimub
neljapäeval! Jälgige stendidel olevaid silte, mis Teid õigesse
müügiruumi juhatavad!

nTähelepanu!


