
Vanalinna
Hariduskolleegium

13. 12.  2004

Teataja
nr. 289

nVanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00

SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

JAAK JOHANSON  15.12
KRISTEL-LIIS EESMAA  16.12.

JÕULULAADAL ÕNNESTUS KOGUDA REKORDILINE
SUMMA!

Laupäeval toimunud jõululaadal teeniti koolile individuaalõppe
toetuseks 40 000 krooni, mis ületab kõigi eelmiste jõululaatade
tulud.

Suurima sissetuleku tõi parimate jõulukinkide oksjon - 10 000
krooni, kuid ka ilma oksjonita oleks püstitatud jõululaatade
rekord. Sama suur on olnud tulu veel vaid paaril mailaadal, kus
on tavaliselt ka rohkem tegevust ja rahakulutamise võimalusi.

Usun, et peamine  erakordse edu võti on see, et laadakorralduses
saavutati uus tase: see oli peaaegu täielikult lapsevanemate õlul.
Kolmanda klassi vanemad tulid paar nädalat enne laata kokku,
nendega ühinesid mõned "vanad ja kogenud" tegijad. Pakuti
välja ideid, mida ja kuidas teha, tuletati meelde eelmisi aastaid
ning moodustati toimkonnad. Edasi käis vaikne salapärane
päkapikulik tegevus,  mille tulemusena igatahes suudeti kõik ideed
realiseerida ja kogu koolimaja mõnusa tegevuse ning meeleoluga
täita. Rõõm oli näha, et rahvast oli palju ja huvilisi jätkus kõigisse
tubadesse ning üle tee asuvasse keraamikatöökottagi.

Suur-suur tänu kõigile suurtele ja väikestele päkapikkudele, kes
laadal toimetasid ja seda ette valmistasid, samuti kõigile neile,
kes kinke-kaarte-sööke-kooke tegid ja annetasid, ning neile, kes
kohale tulid ja sellega rõõmsasse elevusse oma panuse andsid!

Tiina

Vanematekogu 9.12

nArutati, mida osakonnajuhatajad peavad tähele
panema poolaastakokkuvõtteid tehes: õpilaste
lahkumine  ja liikumine ühest osakonnast teise;
eksperthinnangutel ilmnenud probleemide
lahendamine jne

nII poolaasta stuudiumite kavandamisel on oluline
vooruste pedagoogika, mis  keskendub iseloomu
arendamisele

nJõuti seisukohale, et õpilaste koormused tuleb läbi
vaadata ja õppekavad individualiseerida, eriti B-
võõrkeele osas.

nVaadati läbi jõuluürituste ajakava. 7. ja 8. jaanuar
on tööpäevad: talveseminar.

nJuhtimiskoolitus toimub erandkorras reedel, 21.
jaanuaril.

E, 13.12 kell 17.00 Aiakese JÕULUPIDU MM-s
13.-17.12 Teatrikooli arvestused
14.-17.12
Muusikakooli tehnilised arvestused MK klassides
K, 15.12

kell 19.00 KAMINAMUUSIKA - Jaak Johanson ja
sõbrad
Õhtuks muusikakooli hinded välja

P, 19.12
Püha Miikaeli Poistekoori ja ettevalmistuskoori
KONTSERT Kaarli kirikus

E, 20.12
kell 10.00 3. klasside PIDU MM-s
kell 12.00 4. klasside PIDU MM-s
kell 16.00 MK ja MM ÕPPENÕUKOGU MM-s
kella 24.00 põhikooli HINDED VÄLJA

T, 21.12
kell 10.00 1. klasside PIDU MM-s
kell 12.00 2. klasside PIDU MM-s
kell 14.00 JÕULUETENDUS põhikoolile MM-s,
järgneb pidu võimlas

K, 22.12
kell 12.00 Eelkooli JÕULULPIDU MM-s, esitusele
tuleb 3. klasside näidend
kell 14.00 põhikooli ÕPPENÕUKOGU 9.p klassis
kell 18.00 gümnaasiumi JÕULUPIDU
Bonny &Clyde�is

N, 23.12
kell 9.05 TUNNISTUSED
kell 9.30 väljuvad algkooli bussid Mere pst
kell 10.00 JÕULUTEENISTUS Metodisti kirikus
kell 12.00 VHK töötajate JÕULULÕUNA
kell 19.00 KONTSERDI ÜHISKÜLASTUS Estonia
kontserdisaalis

nAdvendikalender

Mihkli Gildi suur näitusmüük

MEISTRID - SELLID

Kolmapäeval, 15. detsembril kell 15.00
keraamika- ja metallitöökojas Vene tn 13

metall, keraamika, vaibad, padjad, kaardid, ehted...



nIII perioodi 1. nädal

ESMASPÄEVAL
Kogunemiste ajal filmi vaatamine: "Söerikastamine" või
"Palju õnne".
16. 30 XI klassi teatrirühma lauluarvestus Matkamajas

TEISIPÄEVAL
XII klassidel - INGLISE KEELE PROOVIEKSAM. Algus
kell 8.15

KOLMAPÄEVAL
14.00  X klassi lavakõne ja näitlejameisterlikkuse arvestus

NELJAPÄEVAL
14.00 XI klassi lavakõne ja näitlejameisterlikkuse arvestus
15.30 ÕPPENÕUKOGU

REEDEL
14.00 XII klassi lavakõne ja näitljemeisterlikkuse arvestus

nJÕULUD lähenevad.

Nagu me ühiselt otsustasime, teeme tänavu kingid K. Pätsi
nimelise Vabaõhukooli õpilastele (www.vohk.edu.ee).
Selleks, et kõik kenasti teoks saaks, tuleks kingid tuua selle
nädala jooksul Mairi kätte. Kinkide üleandmine saab teoks
22. detsembril. Peame esmaspäeval nõu, kuidas seda kõige
paremini korraldada.

Ühtlasi peaks hiljemalt järgmise nädala jooksul koguma
kokku meie jõulupeo raha - 40 krooni (selle eest saame
lauale glögi, piparkoogid ja kringlit). Mairi, hea inimene,
aitab meid selle kogumisel.

nJÕULUPIDU on 23. detsembril kell 18.00 hotellis
Olümpia, klubis Bonny & Clyde. Loodetavasti on peoks
etteasted valmimas ja laulud peas.

n Selle nädala jooksul tuleks uuesti võtta
TOIDUAVALDUSED Mairi käest neil, kes soovivad teisel
poolaastal tasuta toitu.

nTÄNUAVALDUS!
Jõululaada korraldustoimkond tänab kõiki gümnasiste,
kes meile lahkelt appi tulid ja laada edusse oma pnuse
andsid. Kahju, et laulude-mängude tuba pidi taganema
oksjoni ees, mis kujunes ettearvamatult pikaks. Järgmine
kord anname teile oma ruumi!

nMuusikakool

nMuusikakooli TEHNILISED ARVESTUSED:
14.dets (erialatundide ajal) kitarr
15.dets 10.00 � 14.00 keelpill (II-VII)
15.dets (aeg kokkuleppel) klaver
16.dets (aeg kokkuleppel) klaver
16.dets  10.00-13.00 keelpill (VIII + Gümnaasium)
17.dets  9.00-12.00 puhkpill
17.dets (aeg kokkuleppel) klaver

nMuusikakooli HINDED pannakse välja 15.12 kell 17.00.

Põhjalikud ADVENDIKALENDRID on õpetajate tubade
stendidel  ja ka õpetajatele kätte jagatud.

Lisaks:
nPOISTEKOORI PROOVID

E, 13.12 kell 12-14.00 auditooriumis
R, 17.12 kell 12-14.00 muusikamajas

nEsmaspäeval 13.12 on KOGUNEMISED põhikoolis
(jääb aega ka klassijuhataja tunniks).
NB! 5, 7 ja 9 klassi klassijuhatajad!. Esmaspäeval pärast
kogunemist viiakse nendes klassides läbi üks küsitlus.
Algkoolil on klassijuhataja tund.

nHINDED VÄLJA 20. DETSEMBRI ÕHTUKS.

nPõhikoolnGümnaasium

MUUSIKAMAJAS
KOLMAPÄEV 15.DETSEMBER

KELL 19.00

KAMINAMUUSIKA

JaakJohanson
MÄNGIB
LAULAB

KUTSUB
SÕPRU
KAASA

JA
VASTU

MÄNGIMA


