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nVanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00
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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD

INDREK ROOSI  9.05
KARIN SUSS  10.05

SIRJE ROHTLA  12.05
ALARI PÕLLU  13.05

Vanematekogu 5.05

n19.-20. mai koolipäeva organiseerimisest

nGümnaasiumi vastuvõetud õpilaste nimekirja
kinnitamine. Võimaluse korral avatakse
individuaalõpperühm erivajadustega õpilastele.

n�Iwona� lavastus on väga õnnestunud, oleks oluline,
et kõik õpetajad ja õpilased, kes soovivad, seda näeksid.

Vanalinna Hariduskolleegiumi

EMADEPÄEVA KONTSERT

Estonia kontserdisaalis
esmaspäeval, 9. mail 2005  kell 18.00

Kontserdi lõpunumbrina tuleb
esiettekandele tuleb Robert Jürjendali

�Rändajale� VHK kooride ja orkestri ning
ansambli �Vox Clamantis� esituses.

Palume toetuskaardid osta
eelmüügist:

Pääsud 50.- (täiskasvanutele) ja 25.-
(kooliealistele lastele ja õpetajatele

v.a.esinejatele) saadaval õpetajate tubades
ja Muusikamajas

Ootame Teid väga!

Proovide kava  VHK kodulehel.
Seoses vatutusrikka esinemisega on 9. mail

esinejad õppetööst vabastatud.

nGeograafiaolümpiaadi lõppvoorus saavutasid väga
tublid tulemused:

MAARJA LEPAMETS (7.T) - autasustatud III järgu
diplomiga

MARKO VAINU (11.M)  -  autasustatud III järgu
diplomiga

n REELI VIIKBERG (9.t) saavutas Vabariigi
Presidendi korraldatud uurimistööde võistlusel �20.
sajandi igapäeva elu-olu� III koha ja on kutsutud
vastuvõtule Kadrioru lossi.

nÕnnitlused

nEelteade

nVABA LAVA toimub 26. mail!

nAastal 2005, kuupäeval 20.05 kell 20.05 toimub 1998.
aastal lõpetanud 9. tüdrukute klassi kokkutulek.
Kohtumispaik gümnaasiumi maja ees.

nMailaat

Laupäeval pidasime siis jälle laadapidu (võib vist nii
öelda, sest peomeeleolu oli tuntav).  Tundub, et kõik
läks hästi korda. Alates juba sellest, et ilmataat ei pidanud
ennustusest kinni, kui üks väike sabin välja arvata!  Ja
kuigi ideede ja tegevuste hulk on kasvanud nii suureks,
et ei mahu enam hästi olemasolevale territooriumile
ära ja raske on leida piisavalt inimesi, et kõiki tegevusi
katta (eriline imetlus kuulub nendele, kes ilma
vahetuseta laada algusest lõpuni tööd rabasid!), oli rõõm
näha, kuidas kõik toimis ja kõikjale jätkus rahvast.
Laada tulu lõi jälle rekordi - 52 000 krooni, ja kui vaadata
tegevuste kaupa, võib hakata uskuma, et peaaegu mitte
millestki võib palju raha teha - rekordi lõi seekord
tränituba, mis teenis üle 8000 krooni...

Suur-suur tänu kõigile, kes õla alla panid! Kuuldavasti
on VHK heategevuslikku laata nimetatud juba
fenomeniks. Selle fenomeni saladus ei ole milleski muus
kui inimestes, nii suurtes kui väikestes.

Tiina



nGümnaasium
V perioodi 4. nädal

nEsmaspäev, 9. mai - kogunemisi ei toimu!

nNeljapäev, 12. mai

XI klassi humanitaarerialade õpilaste hindeline arvestus
inglise keeles. Algus kell 10.00. Kirjalik osa.

nReede, 13. mai

XI klassi humanitaarerialade õpilaste hindeline arvestus
inglise keeles. Algus kell 9.00. Kirjalik osa.

nTÄHELEPANU XI klassi prantsuse keele C-keele grupp
(õp. Triin Ploom)!

Kursuse ARVESTUS toimub 17. mail kell 10.00

nÕppetöö korraldus 19. mail

� XI klassi reaalrühm sõidab metsa istutama

� XI klassil (teater, muusika, kunst, keeled) toimuvad C-
keele, ajaloo, matemaatika ja b-keele tunnid (täpsem
korraldus järgmisel nädalal)

� X klassi reaalrühm läheb Energiakeskusesse (teiste X klassi
rühmade töökorraldus selgub järgmise nädala jooksul)

� X klassil vene keele tunnid toimuvad

n20. mai õppetöö korraldus

• X klassi reaalrühm sõidab metsa istutama (teiste rühmade
töökorraldus selgub järgmisel nädalal)

• sõidavad X ja XI klassi keelterühmad Tartusse

• toimuvad XI klassi muusikaajaloo tunnid 10.00 - 14.00

nTähelepanu tulevased arhitektid!

Eesti Arhitektide Liit korraldab avatud uste päevad
arhitektuuribüroodes (Eek & Mutso; Urban & Mark; Ea
Reng; Kavakava; AB Stuudio Paralleel). Külastamiseks
leppida kokku aeg tel. 6 411 737, e-mail: info@arhliit.ee

nTEATRIKOOLI ARVESTUSED!

• X klass

23. mail kell 11.00 liikumine Uus tn. 32 saalis

kell 13.00 lavakõne ja näitlejameisterlikkus Theatrumis

• XI klass

16. mail kell 12.00 laulmine Muusikamajas

24. mail kell 10.30 liikumine võimlas, kell 12.00 lavakõne
Theatrumis

kell 13.00 näitlejameisterlikkus samas

NB! Gümnaasiumis Mairi juures on registreerimisleht
publikule, maksimum 50 inimest (s.h lapsevanemad). Edasi-
tagasi käimine ja hilinemine ei ole lubatud.

nPõhikool

nMuusikakool
n9. mai kell 9.00 VII klassi muusikaloo eksam
n9. mai 18.00 EMADEPÄEVA KONTSERT
n14. mai keelpillide eksam (I-VI kl, vaheaste ja gümnaasium
X-XI kl)

nEsmaspäeval, 9. mail ei ole kogunemisi.

nSeoses emadepäeva kontserdiga 9. mail on esinejatel
lubatud koolist puududa. Koolist (1-9 klass) võib puududa
sel päeval umbes 200 last.

nKlassijuhatajad, korjake kokku laste õpinguraamatuid!
Nende �täitmise� aeg on lähedal.

n 15. ja 16. mail (pühapäev ja esmaspäev) toimub
järjekordne elamuspäev, milles osalevad VHK 7. klassid.
Õpetajad, arvestage tööde planeerimisel sellega.

n9. klassi matemaatika PROOVIEKSAM:

24. mail 9.00-12.00. Esimest tundi ei toimu. Peale
proovieksamit jätkub õpilastel tavapärane koolipäev.

n8. klassi matemaatika kirjalik ARVESTUSTÖÖ

25. mail 10.00-12.00. Enne arvestustööd ja peale seda 8.
klasside õpilastel tunde ei ole

nVABATAHTLIKUKS AAFRIKAS!

CICD (College for International Co-operation and Devel-
opment) ja Humana People to People liikumine otsivad
vabatahtlikke. Sa saad aidata kaasa AIDSi ja vaesuse vastu
võitlemises, ühinedes Development Instructori
programmiga. See kogemus muudab elu - Sinu enda ja
Aafrika inimeste jaoks! Meie programmid:

*Lasteabi
*Eelkoolid
*HIV/AIDS
*Sotsiaaltöö tänavalastega
*Haridus

Eelnevaid kvalifikatsioone ei ole vaja! Pead olema vanem
kui 18, töökas ja motiveeritud. Programm kestab 14 kuud:

*6 kuud väljaõpet Inglismaal v6i Taanis
*6 kuud arengutööd Aafrikas
*2 kuud informatsioonitööd

Info eesti keeles Kristiina.CICD@mail.ee,
inglise keeles marie@cicd-volunteerinafrica.org

Info saatis gümnaasiumile VHK vilistlane Kristiina Jalasto
kes valmistub Inglismaal Aafrikasse minekuks.

nTööpakkumine
nKloostri Ait pakub tööd ettekandjale- suveabilisele!

Töö kirjeldus:
Kloostri Ait otsib oma kollektiivi ettekandja- ja
kelneriabilisi maist kuni septembrini k.a.

Nõuded kandidaadile:
vähemalt 18-aastane, suhtlemisaldis ja sõbralik ning kes
lisaks ilusale eesti keelele oskaks inglise keelt korralikul
suhtlustasandil.

Info:
Kõikidele Teid huvitavatele küsimustele saate vastuse,
kui helistate Katriin Kingisepale telefonil 5656666.


